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SERVO PER AMIKE
CO

III. ročník 
Číslo 4/2011 

______________________________________________________________________124. ÚS IPA sekce ČR 
_______________________________________________________________________________________

 

          SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM    
    

Znak Ostravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrava  (polsky Ostrawa, německy Ostrau) s 
průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m. Je 
statutární město na rozhraní Slezska a Moravy. 
Ostrava leží na severovýchodě České republiky, 
poblíž hranice s Polskem na soutoku Lučiny, 
Odry, Opavy a Ostravice. Město o rozloze 
214 km² tvoří celkem 23 městských obvodů, ve 
kterých žije více než 310 tisíc obyvatel. 

 

 

VÁVÁVÁVÁžENÍ ENÍ ENÍ ENÍ ČTENÁTENÁTENÁTENÁřIIII,,,,    

    
Ve dnech  29.9.2011 -  2.10.2011  

se v hotelu Clarion v Ostrav ě koná 
VII. kongresu IPA sekce České republiky. 

 

 
       K této významné aktuální události 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
sekce České republiky jsme připravili přílohu 
časopisu. Jsou zde nejen informace o místu 
konání, program  kongresu a kontaktní údaje 
ÚS IPA v Ostravě, Policie ČR KŘP 
Moravskoslezského kraje ale i úvaha o 
možném směřování činnosti IPA a jak 
v dalších letech zlepšit informovanost, 
propagaci a rozšířit i členskou základnu IPA. 
Dále je zde náborový článek do 124. územní 
skupiny INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION sekce České republiky.    
 

KEŠUD 
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INFORMACE 

Ostrava  
Je třetím největším městem České 
republiky, sídlem krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje i okresu 
Ostrava-město. Vezmeme-li však v 
úvahu fakt, že ostravská aglomerace 
tvořená obvody obcí s rozšířenou 
působností Ostrava, Bohumín, 
Havířov, Karviná a Orlová má téměř 
600 tisíc obyvatel, vychází nám, že po 
pražské aglomeraci je tato druhou 
největší v republice. Sídlem magistrátu 
je Nová radnice. Ve městě sídlí též 
biskup ostravsko-opavské diecéze. Na 
území Ostravy se nachází čtyři 
městské památkové zóny.  

Historie 
Původně malá osada vznikla nad 
řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí 
dala jméno a dodnes ji dělí na dvě 
základní části, Moravskou Ostravu a 
Slezskou Ostravu. Poloha na zemské 
hranici, v místě, kudy procházela 
jantarová stezka, vedla ve středověku 
k rozvoji města. Po třicetileté válce 
však význam Ostravy upadl. V roce 
1763 bylo ve slezské části Ostravy 
objeveno bohaté ložisko kvalitního 
černého uhlí, což předznamenalo 
výraznou proměnu města. V roce 1828 
založil majitel panství, olomoucký 
arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané 
po něm Rudolfovy. Později tyto hutě 
přešly do majetku rodiny Rothschildů a 
získaly název Vítkovice. Staly se 
jádrem rozsáhlého průmyslového 
rozmachu města, jehož odrazem byla i 
(ve druhé polovině 20. století) 
přezdívka města: ocelové srdce 
republiky. 
Po rozsáhlém útlumu hutního a 
chemického průmyslu v kombinaci se 
zavíráním vytěžených dolů (na území 
města se od 30. června 1994 netěží) a 
rozsáhlými investicemi do nápravy 
škod na životním prostředí se Ostrava 

výrazně pročistila. Více na důrazu 
nabírá strojírenská aktivita a další 
obory. Zároveň se stává výchozím 
bodem pro turistické regiony Jeseníky 
a Beskydy. Vedle stovky hektarů 
rekultivovaných ploch má město celou 
řadu původních přírodních lokalit, z 
nichž je celá řada udržovaných jako 
chráněná území. Jedná se např. o 
oblasti Polanský les a Polanská niva, 
které jsou součástí chráněné krajinné 
oblasti Poodří. K přírodním raritám na 
území města patří také bludné balvany 
ze švédské žuly (původem ze 
Skandinávie). Dalším unikátem je 
halda Ema. 

Členění města 

 

V současnosti tvoří Ostravu dle jejího 
statutu 23 městských obvodů. Dne 
14. září 1990 Národní výbor města 
Ostravy rozhodl, že Ostrava bude 
dělena na 22 obvodů (s účinností od 
24. listopadu 1990). 1. ledna 1994 se 
od Poruby oddělil nejmladší městský 
obvod – Plesná. Některé obvody 
zahrnují více katastrálních území. Dle 
statutu města jsou některé městské 
obvody dále rozděleny do částí. 

 

Vlajka Městský obvod Části 

 
Hošťálkovice   

 
Hrabová 
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 Krásné Pole   

 Lhotka   

 
Mariánské Hory a
 Hulváky 

Hulváky, 
Mariánské 
Hory 

 Martinov   

 Michálkovice   

 
Moravská Ostrav
a a Přívoz 

Moravská 
Ostrava, Přívoz 

 Nová Bělá   

 Nová Ves   

 Ostrava-Jih 

Bělský Les, 
Dubina, 
Hrabůvka, 
Výškovice, 
Zábřeh 

 Petřkovice   

 Plesná   

 
Polanka nad Odro
u 

  

 Poruba   

 Proskovice   

 Pustkovec   

 
Radvanice a Barto
vice 

Bartovice, 
Radvanice 

 Slezská Ostrava 

Antošovice, 
Heřmanice, 
Hrušov, 
Koblov, 
Kunčice, 
Kunčičky, 
Muglinov, 
Slezská Ostrava 

 Stará Bělá   

 Svinov   

 Třebovice   

 Vítkovice   

 

Čerpáno z http://cs.wikipedia.org 

Adresa Policie ČR KŘP v Ostrav ě:  
Krajské ředitelství 
policie  
Moravskoslezského 
kraje  : 

30. dubna 24 
728 99 Ostrava  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Zástupci   

INTERNATIONAL  
POLICE 
ASSOCIATION  
sekce 
České 
republiky 
v Ostrav ě jsou : 
208. ÚS IPA Ostrava I  
se sídlem:  
Masná 882/5, 
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 

209. ÚS IPA Ostrava II  
se sídlem:  
Českobratrská 10, 
Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Adresa konání  
VII. kongresu IPA sekce ČR:  

HOTEL CLARION 
Zkrácená 2703 
700 30  
Ostrava Zábřeh 
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PROGRAM VII. KONGRESU IPA SEKCE ČR, který se koná 

ve dnech 29.9-2.10.2011 v Ostravě 
DELEGÁTI HOSTÉ 

Čtvrtek 29. září 2011 Čtvrtek 29. září 2011 
Čas Program Čas Program 

do 18:00 hod příjezd delegátů do hotelu 
CLARION  

do 18:00 hod příjezd hostů do hotelu 
CLARION  

18:00–20:00 hod. večeře – hotel CLARION 18:00–20:00 hod. večeře – hotel CLARION 

Pátek 30. září 2011 Pátek 30. září 2011 
Čas Program Čas Program 

7:30 – 8:30 hod snídaně 7:30 – 8:30 hod snídaně 
9:00–12:30 hod. jednání kongresu v 

kongresovém sále hotelu 
(10:30 hod. coffeebreak) 

10:00–13:00 hod výlet -Hradec nad Moravicí 

12:30–13:30 hod. oběd 13:00–14:00 hod. oběd–restaurace Hradec nad 
Moravicí 

13:30–18:00 hod jednání kongresu (15.30 
hod. coffeebreak) 

14:30–18:00 hod výlet – arboretum Nový 
Dvůr+Hrabyně 

19:00–20:00 hod. večeře STODOLNÍ 19:00–20:00 hod. večeře STODOLNÍ 
Od 20:30 hod. společenský večer–hotel 

Clarion (hudební 
produkce+volná zábava), 
alternativa návštěva ul. 
STODOLNÍ (neformální 
oblečení) 

Od 20:30 hod. společenský večer–hotel 
Clarion (hudební 
produkce+volná zábava), 
alternativa návštěva ul. 
STODOLNÍ (neformální 
oblečení) 

Sobota 1. října 2011 Sobota 1. října 2011 
Čas Program Čas Program 

7:30 – 8:30 hod snídaně 7:30 – 8:30 hod snídaně 
9:00–13:00 hod. celodenní výlet Ostrava -

Dolní část Vítkovic 
+návštěva hornického 
muzea LANDEK 

9:00–13:00 hod. celodenní výlet Ostrava -
Dolní část Vítkovic 
+návštěva hornického 
muzea LANDEK 

13:00–14:00 hod. oběd Klimkovice 13:00–14:00 hod. oběd Klimkovice 
14:00-17:00 hod prohlídka Lázní Klimkovice 14:00-17:00 hod prohlídka Lázní Klimkovice 
17:00-18:00 hod návrat na hotel 17:00-18:00 hod návrat na hotel 
20:00–24:00 hod slavnostní zakončení 

kongresu, kulturní 
vystoupení, tanec 

20:00–24:00 hod slavnostní zakončení 
kongresu, kulturní 
vystoupení, tanec 

Neděle 2.října 2011 Neděle 2.října 2011 
Čas Program Čas Program 

7:30 – 8:30 hod snídaně 7:30 – 8:30 hod snídaně 

 odjezd delegátů a hostů 
z hotelu CLARION  odjezd delegátů a hostů 

z hotelu CLARION 
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Úvaha nad budoucím sm ěřování 
činnosti aneb co možná povede 
ke zlepšení činnosti a rozší ření 
členské základny IPA v ČR 
 

 
 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

V letošním roce ve sdělovacích 
prostředcích se objevila informace 
policejního prezidenta Policie ČR, že 
dojde k dalšímu snížení počtu policistů. 
K tomuto sdělení nám nepřísluší se 
vyjadřovat či tuto situaci hodnotit. Ale 
měli bychom se v souvislostí s tímto 
sdělením zamyslet nad dlouhodobým 
snižování počtu členů v IPA jako celku. 
VII. kongres IPA sekce ČR by měl být 
významný v tom, že by měl  vytvo řit 
materiály, které povedou 
k zvětšování členské základny 
v národní sekci ale i ke zkvalitn ění 
její činnosti . V 124. ÚS IPA sekce ČR 
k trendu snižování členské základny 
nedochází. Dochází sice k úbytku 
členů v souvislosti s nezaplacením 
členského příspěvku, ale na druhé 
straně příliv členů převyšuje úbytek.   

Jako významný krok ke 
zkvalitn ění činnosti  a zvětšování 
členské základny IPA vidíme v tom, 
že jednotlivé územní skupiny by se 
v budoucnu měly :  

1) navzájem písemně stručně 
informovat o své činnosti a sdělovat 
si, na jaký druh činnosti se 
zaměřují, 

2) navzájem sdělovat své kontaktní 
údaje (web, e-mail, telefon, jméno a 
příjmení kontaktní osoby, adresu) a 
tyto údaje aktualizovat, 

3) více propagovat svoji činnost a 
vysvětlovat cíle mezinárodní 
policejní asociace s tím, že se 
jedná o profesní organizaci, která 
nemusí přinášet materiální výhody,  

4) na kongresech národní sekce IPA 
zhodnocovat svoji činnost, 

5)  hledat další možnosti profesního, 
sportovního a kulturního vyžití 
členů IPA a jejich rodinných 
příslušníků, 

6) více spolupracovat se služebním 
vedením a navzájem se informovat 
o svých potřebách a činnosti. 

Při národní sekci IPA by se 
v budoucnu mělo: 
1) zadat jednomu členu předsednictva 

činnost v oblasti propagace 
předsednictva IPA sekce ČR a 
jednotlivých územních skupin. 
Pověřený člen by měl mít i kontakt 
na sdělovací prostředky,  

2) na kongresu probírat jednotlivé 
body původních Stanov IPA sekce 
ČR a  provádět jejich revize a 
úpravy tak, aby splňovaly nové 
podmínky činnosti policejního 
sboru v ČR a jiných národních 
sekcí IPA,  

3) vytvářet taková činnost, která 
nevytváří fráze, přičemž z jednání 
členů IPA musí být zřejmé, že 
v rámci policejního sboru i na 
veřejnosti naplňují členové IPA 
heslo „Služba prostřednictvím 
přátelstvím, 

4) hledat další zdroje příjmů 
finančních prostředků na svoji 
činnost, 

5) více informovat ÚS o činnosti 
jiných národních sekcí protože 
stále není dostatek jazykově 
vybavených policistů a policistů 
s internetem, 

6) občas mělo znovu připomínat 
nejen členské základně ale i 
policistům cíle IPA, 

7) mělo více podrobněji informovat o 
zahraničních cestách členů 
předsednictva a ti by měli více 
prosazovat zájmy národní sekce. 
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INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

sekce ČR 

124. územní skupiny PRAHA VII 

 

 
                           © 2007 KEŠUD   
Sídlo: 
Policie ČR  
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy  
P.O.BOX. 51/IPA-124, 140 21 Praha 4 
IČ: 75100649  
Bankovní spojení:KB, Spálená 51, 110 00 Praha 1, 
č.ú: 000035-8816910257/0100 
www.ipa124praha.cz, e-mail: ipa124@ipa124praha.cz 

Motto 124. ÚS IPA:  
„Svou činností přispívat k tomu, aby si policisté 
a občanští zaměstnanci uvědomili, že jejich 
náročné povolání je posláním, ke kterému je 
nutné přistupovat zodpovědně, s láskou ale i 
s hrdostí.“    © 2007 KEŠUD 
Motto IPA: „ SERVO PER AMIKECO“ 
                     (SLUŽBA PŘÁTELSTVÍM). 
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové  

STAŇTE SE ČLENY 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION (IPA) 

 
Být či nebýt členem IPA, to je oč tu jde! 
Protože to může mít vliv na vaše další 
životní situace a vliv na vaši profesní 
kariéru. Takže se pokusme odpovědět na 
otázku: 

„Proč vstupovat do IPA?“ 
 protože vy jste policisté a toto sdružení 

je pro vás s mezinárodní působností, 
 protože IPA je největší mezinárodní 

sdružení policistů a policejních 
úředníků, 

 protože je jedinou mezinárodní 
organizací policejních pracovníků bez 
rozdílu hodnosti, funkce, jazyka, rasy, 
náboženství a světového názoru, 

 protože IPA je politicky i odborově 
nezávislá a neváže se na žádnou jinou 
skupinu nebo instituci, 

 protože IPA je otevřená pro policii 
každého státu, který umožní 
mezinárodní kontakty a výměnu 
zkušeností mezi policejními 
příslušníky, 

 protože jste  příslušník Policie České 
republiky, jehož služební poměr trvá 
nejméně tři roky nebo  jako 
zaměstnanec v pracovním poměru k 
Policii České republiky, Středním 
policejním školám Ministerstva vnitra a 
Policejní akademii České republiky, 
jehož pracovní poměr k těmto 
organizačním složkám státu trvá 
nejméně tři roky,  

 protože si budete moci vyměňovat 
zkušenosti jak osobní, tak i odborné, 

 protože každý nový podnět, který 
získáte, povede ještě k větší životní 
aktivitě a obohacení vašich životních 
zkušeností, 

 protože vstoupíte-li do IPA, můžete 
využít a zdokonalit své jazykové 
schopnosti při činnosti v této 
organizaci, 

 protože, vstoupíte-li do IPA, budete 
moci využít majetkový potenciál IPA 
v celém světě jako například IPA 
Haus - IPA domy pro rekreaci své a 
své rodiny, 

 protože vstoupíte-li do IPA, budete 
moci využít pro získání svých 
profesních odborných vědomostí 
mezinárodního vzdělávacího střediska 
IBZ Gimborn, 

 protože jako policista můžete vytvářet 
v IPA podmínky pro vznik a udržování 
přátelských vztahů a spolupráci na 
mezinárodní úrovni,  

 protože jako policista v IPA můžete 
si zvyšovat svoje všeobecné 
vzdělání pro kulturní a sportovní 
aktivity a využívat vzájemnou pomoc 
v sociální oblasti mezi všemi členy 
bezpečnostních sborů,  

 protože jako policista v IPA můžete 
podporovat osobní kontakty 
prostřednictvím vzájemných setkání 
jednotlivců a skupin policistů jiných 
národností formou výměnných 
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pobytů a navazování písemných 
styků, 

 protože jako policista v IPA máte větší 
možnost posilovat úctu před zákonem 
a dodržování veřejného pořádku, 

 protože jako policista v IPA můžete 
podporovat rozvoj sociálních a 
kulturních aktivit a výměnu profesních 
zkušeností, 

 protože jako policista v IPA můžete 
napomáhat k posílení vážnosti 
bezpečnostních sborů a k zlepšování 
vztahů mezi nimi a obyvatelstvem, 

 protože jako policista v IPA můžete 
svou aktivitou při výměnných akcích 
mladých příslušníků a setkání 
mládeže posilovat toleranci a 
porozumění mezi lidmi, 

 protože si v rámci  IPA můžete 
vyměňovat publikace vydávané 
národními policejními sbory a tak 
napomáhat předávání informací a 
témat, jež mohou rozšířit profesní 
rozhled policistů 

 protože se budete moci aktivně 
podílet na naplňování cílů IPA 

Další otázka, která vám pomůže k 
rozhodnutí „Být či nebýt členem IPA“ je: 

„Proč vstupovat do IPA u 124. 
ÚS, vždyť ÚS v Praze je sedm: 
� protože v této ÚS je tým zkušených 

členů IPA, kteří mají manažerské 
zkušenosti v oblasti vzdělávání, 
spolupráce s členy jiných národních 
sekcí IPA, tisku, public relations, 
evidence členské základny a řídící 
činnosti obecně, 

� protože v této US je tým, který 
realizoval vzdělávací program 
Evropské komise AGIS 078 
s pracovním názvem“ Pracujeme 
společně na prevenci kriminality“ 
jehož byla ÚS jeho nositelem. Na 
tento projekt byl poskytnut grand EU. 
Grand EU do dnešního dne získal jen 
tým ze 124. ÚS, 

� protože tato ÚS se zařadila do 
evropského regionu nejen svou 
činností, ale tím, že se od ostatních 
ÚS odlišuje svým logem  a mottem. 
Má svoji píseň a propagační film. 

� protože tato ÚS využívá mediální 
sdělovací prostředky jako je internet, 
intranet, e-mail a další 

k seznamování svých členů a 
veřejnosti s naplňováním cílů IPA a 
se svou činnosti, 

� protože dnes již nestačí být pasivní 
člověk, který si zlepšuje kredit 
donášením na své kolegy, ale je 
nutností dneška, aby každý sám za 
sebe rozhodoval o své budoucnosti a 
aktivně se zapojoval do života jako 
policista České republiky, kterého si 
budou vážit nejen občané ČR, ale i v 
jiných policejních sborech 

� protože se i vy sami můžete 
přesvědčit o činnosti této ÚS na 
jejich webových stránkách, které jsou 
www.ipa124praha.cz 

� protože jste člověk, který se snaží 
získat rozhled jak v policejní práci, 
tak i v obecné rovině a zároveň se 
snaží udržet a rozšiřovat své 
jazykové schopnosti při návštěvách 
policistů jiných národností v Praze, 

� protože členové jiných národních 
IPA sekcí mohou s touto ÚS 
komunikovat a domluvit si setkání 
v Praze v systému travelling 
s pomocí e-mailu. Tento e-mail na 
webových stránkách IPA ÚS 124 pro 
anglicky mluvící země je:  
travelling@ipa124praha.cz,  
pro německy mluvící země je: 
reisen@ipa124praha.cz 

Vážení čtenáři, 
pokud se budete chtít dovědět o IPA více, 
přečtěte si stanovy IPA nebo kontaktujte 
některého člena předsednictva 124. ÚS 
IPA sekce ČR. 
Jste-li však přesvědčeni již nyní, že 124. 
ÚS IPA sekce ČR vám pomůže rozvinout 
vaši osobnost tím, že se aktivně zapojíte 
v této ÚS, vyplňte přihlášku do IPA (též na 
webu) a spolu s jednou fotografií a 
členským příspěvkem navštivte našeho 
pokladníka Bc. Evžena Klímu ,  
telefon: 974 826 425, 607 949 259 , který 

Vás přivítá podáním ruky. 
 
 
 
 
 
 
 

O přijetí za člena IPA budete informování 
a vyzváni k převzetí průkazu. 
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Výzva k VII. kongresu IPA 
Sekce České republiky 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Vážené dámy, vážení pánové, 
vážení delegáti a hosté VII. 
kongresu INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION sekce 
ČR,  
chtěli bychom jménem redakce 
časopisu, předsednictva 124. 
územní skupiny a celé 124. 
územní skupiny 
INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION sekce České 
republiky všechny přítomné 
pozdravit a popřát zdar vašemu 
jednání. 
Přáli bychom si, aby průběh VII. 
kongresu INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION Sekce 
České republiky byl konstruktivní 
nikoliv však dlouhý. 
Uvědomujeme si, že nově 
zvolené předsednictvo národní 
sekce IPA to nebude mít lehké. 
Bude muset překonávat 
objektivní potíže jak 
v profesionální oblasti policistů,  
v jejich osobním zázemí, tak i 
překonávat předsudky a názory 
některých lidí na činnost policie 
jako celku. Je ještě hodně těch, 
kteří si neuvědomují, že policista 
není profese jako každá jiná. Je 
to činnost především zaměřená 
na práci s lidmi. Dobrý policista 
nezíská tuto profesi jen 

vzděláním, ale i praxí. Je to 
profese, s kterou člověk musí mít 
všestranné a odborné vzdělání 
s rychlým úsudkem a 
rozhodováním, komunikativním 
jednáním, slušným vystupování a 
prověřenými schopnostmi. Proto 
záleží jen na Vás, jaké závěry ze 
svého jednání přijmete a jaké 
kongresové materiály schválíte. 
Podle nich se budou členové 
vašich územních skupin a celé 
IPA řídit. Možná že se i zvětší 
členská základna a zkvalitní 
činnost celé sekce. Na to pak 
můžete být hrdi. Přejeme vám, 
aby závěry a výsledy kongresu 
nebyly formální ale skutečně 
naplnily ústřední heslo asociace 
IPA – Službou  prostřednictvím 
přátelství. 
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