
Návštěva Schwandorfu 

 

Ve středu 26. října 2022 odjela malá skupinka německy mluvících členů IPA, ÚS 
Plzeň a Chomutov na přátelskou návštěvu do bavorského městečka Schwandorf, 
kam jsme byli pozvání hned dvěma předsedy IPA Vbst. Naaburg. Tedy, tím od září 
již emeritním, Josefem Steinbauerem a tím současným, v září zvoleným, 
Wolfgangem Steinerem. 

Schwandorf je okresní město (RZ=SAD) v Horní Falci, cca 80 km od Domažlic. IPA 
Vbst. Naaburg sdružuje policisty ještě z okresů Amberg a Weiden, ale název si 
uchovává podle malého městečka Naaburg, kde byla založena. 

S touto organizací jsme navázali první styky v r. 2019, kdy jejich družstvo přijalo 
pozvání do Plzně na IPA Velikonoční turnaj v bowlingu. Ani tehdejší výsledné 
umístění naše nové přátele neodradilo a už následující rok přišla z IPA Naaburg 
pozvánka k novému setkání. Jenže vypuknutí pandemie Covid 19 vše na dlouhou 
dobu přerušilo a naše vzájemné styky se omezily pouze na korespondenci mezi 
vedením obou územních skupin. 

Je tedy samozřejmé, že jakmile to „epi-situace“ dovolila, k osobnímu setkání 
jsme velmi rádi vyrazili. Sepp Steinbauer nám hned na nádraží ve Schwandorfu, 
po velmi srdečném uvítání, vesele sdělil, že se již mezitím stačil stát čerstvým 
policejním důchodcem, a proto si pro nás mohl vyhradit celý den. Během vskutku 
excelentního oběda v nejznámější restauraci na historickém náměstí jsme se od 
něj dozvěděli ty nejpodstatnější informace o zdejší IPA Vbst. Naaburg, kterou 
dlouho vedl a zároveň jsme začali plánovat budoucí společné akce. Ta jedna, již 
na příští rok, pak během celého dne dostala zcela zřetelné kontury. 



Odpoledne jsme pak všichni vyrazili k dalšímu bodu naší cesty, a to k návštěvě 
Společného centra Česko—Německé policejní a celní spolupráce Petrovice–
Schwandorf. To se nachází v areálu bývalých policejních kasáren, vysoko nad 
městem. Prohlídku centra nám zprostředkovala členka naší ÚS Eva Kotalová, zde 
služebně zařazená za českou stranu. Evě patří velký dík i za skutečnost, že jsme 
byli přijati samotným vedoucím německé části služebny, prvním hlavním 
policejním komisařem Rudi Stadlerem. Při kávě a výborných zákuscích jsme byli 
od jmenovaných i dalších českých i bavorských kolegů seznámeni s historií 
(centrum začalo svoji činnost v r. 2008), současností (slouží zde 17 příslušníků, 
kteří zajišťují bohatou agendu přeshraniční policejní a celní spolupráce) a 
budoucností (výstavba pro brzké přestěhování do modernějších prostor v areálu) 
celého zařízení. Po svém příchodu se do přátelské diskuze zapojil též Wolfi 
Steiner, nynější předseda Vbst. Naaburg. S kolegy jsme si na závěr návštěvy 
vyměnili hezké dárky a pro památku setkání vyhotovili společnou fotografii. 

Do našeho odjezdu, který jsme na žádost Seppa o 2 hodiny oddálili, jsme ještě 
byli znovu provedeni městem, s upozorněními na významné schwandorfské 
památky a zajímavosti. Sepp jako zdejší rodák a patriot nám dal i cenná 
doporučení. Např. včetně rady, kde se v okolí vaří nejchutnější pivo (pozn. pivovar 
Brauhaus v Nittenau). 

Výlet za našimi hornofalcskými IPA kolegy se velmi vydařil, zejm. díky Seppovi, 
Wolfimu, Evě a vedení Společného centra.  Podařilo se tak připravit spolehlivý 
základ pro naši vzájemnou spolupráci i do let příštích. 

 

Servo per amikeco, Freunde! 

 

Jarda Antoš, Oto Brachtel, Marián Novák, Sláva Trojan a Karel Vacek. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


