
Evropský den v IPA 

IPA Marsch 2019 – Stuttgart 

 

Poslední víkend letošního června se nám podařilo strávit na nádherné 

mezinárodní (IPA) akci, pořádané již potřetí IPA Vbst. (územní organizací) 

Stuttgart v německé spolkové zemi Baden-Württemberg. 

                                                                                                      
Doporučili nám ji už počátkem roku naši přátelé z chomutovské ÚS, kteří 

udržují nadstandardní „družební“ vztahy s pořádající organizací a na IPA 

Marsch pravidelně přijíždějí. Pozvánku k účasti, zveřejněnou vzápětí na 

našich webových stránkách, nakonec využilo plných 12 členů ÚS Plzeň, 

k nimž se přidal náš dlouholetý kamarád a sympatizant Štěpán Thomayer 

z IPA ÚS Domažlice. 

IPA Marsch je úžasné setkání členů IPA z celé Evropy. Letos se na něj sjelo 

na 700 účastníků z (neuvěřitelných) 16 národních sekcí. Mohli jsme se tak potkal 

a pohovořit si s kolegy od Finska až např. po Severní Makedonii. Její 

delegace neváhala urazit dokonce nejdelší cestu (cca 1600 km), aby mohla 

reprezentovat policii a IPA své (nově pojmenované) země. 

Naše skupina skvěle vybavená jak jazykově, tak zejména přátelskou náladou 

a touhou užít si tohoto evropského svátku IPA se ve Stuttgartu (hlavním městě 

Baden-Württembergu, s cca 300 000 obyvateli a známou automobilkou Mercedes) sešla již v pátek 28. 6. 

a po přivítání pořadateli jsme večer „ladili formu“ ve známé pivnici Wichtel 

stejnojmenného pivovaru. 

                           



V sobotu dopoledne jsme se pak všichni zúčastnili slavnostního hromadného 

startu pochodu, přenášeného dokonce televizí WDR. Pokud se týká zmíněné 

televizní reportáže, jejími hlavními hrdiny se zcela jistě stali naši: Vašek 

Havrda a Štěpán Thomayer (celý záznam pořadu máme k dispozici). Není se čemu divit, 

vždyť Štěpa 

                          
mezi všemi vynikal perfektní uniformou a německým jazykem a Vašek zase 

svým šarmem okouzlil mladou půvabnou reportérku. 

                                                                                                   
Námi zvolená trasa pochodu (10 km) kolem Stuttgartu vedla vinicemi, sady a 

hezkými okrajovými částmi města. I přes značné horko jsme všichni došli 

v limitu a v dobré náladě. Cestou jsme navazovali příjemné kontakty se 

skupinkami pochodujících ze všech zúčastněných IPA sekcí. 

                                  



Na velitelství policejního revíru Stutt-Süd nám byly ochotně zodpovězeny 

všechny otázky, týkající se podmínek pro službu, vybavení, resp. nápadu 

kriminality. Zdejším kolegům jsme poděkovali odznakem naší územní 

skupiny. Za řádné projití všemi kontrolními body obdržel každý z nás v cíli 

pamětní diplom a reprezentativní medaili. 

                                                                                
Vyvrcholením akce byl potom slavnostní večer s bohatým rautem a hudební 

produkcí, který připravili organizátoři v sále Policejního prezidia Baden-

Württembergu! Bylo nádherné jej trávit mezi mnoha přáteli z tolika zemí. 

Pozdrav všem přítomným za naši, domažlickou a chomutovskou ÚS skvěle 

přednesl Štěpán.  

                                      



Potěšila rovněž účast samotného policejního prezidenta Lutze s manželkou  

 

 
 

nebo viceprezidenta IPA sekce SRN a jejich úcta k IPA a tomuto setkání. 

Velké uznání si bezesporu zaslouží celá IPA Vbst. Stuttgart, jejíž členové 

v nebývalém počtu celou akci nepřetržitě a výborně zajišťovali (určitě jde o příklad 

i pro nás). Skvělý večer uběhl veselým navazováním kontaktů a společným 

fotografováním, pro většinu až do ranních hodin. 

 

 

 
 



Mimo oficiální program jsme ještě stihli prohlídku nádherného muzea firmy 

Mercedes-Benz 

                                
  

a před odjezdem také exkurzi do policejního muzea, které se nachází přímo 

v areálu prezidia. 

                                                
 

Zdejší průvodce, policejní veterán a znalec místní historie, nám poutavě 

vylíčil všechny příběhy vztahující se k vystaveným exponátům. Rozloučili 

jsme se s ním (jako přítelem IPA Plzeň) malým dárkem a společnou fotkou. 



 
 

 

IPA Marsch je výborná příležitost k setkání a vzájemnému poznání se s IPA 

kolegy bezmála půli Evropy. Všem se nám zde líbilo a slíbili jsme si, že 

příštího „Štuttgartu“ v r. 2021 se rozhodně znovu zúčastníme. 

 

A věříme, že nás z naší ÚS skupiny bude víc!?       

 

                                                 Za všechny zaznamenal Jarda Antoš – sekretář 


