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Na pozici:
Starší inspektor zásahové skupiny
Starší inspektor pyrotechnické skupiny
Starší inspektor skupiny speciálních systém 

KvaliÞ ka ní požadavky: 

" 3 roky služby u ozbrojených sil nebo sbor  !eské republiky
" Zdravotní kvaliÞ kace „A“
" P"edpoklady k získání BP „T“
" St"edoškolské vzd#lání s maturitou
" Trestní bezúhonnost
" Vynikající fyzická kondice
" Uchaze$ na funkci st. inspektor pyrotechnické sk. platný pyrotechnický pr kaz min. skupiny B

Strukturované životopisy zasílejte nejpozd#ji do 3. 8. 2007 na adresu:
   VÚ 8895, Vaní$kova 128/1, 160 02 Praha 6 
   Telefon: 973 202 142
   E-mail: ruzickasog@seznam.cz

Více informací na www.sog.army.cz (od 1. $ervence 2007)

Útvar speciálních operací
Vojenské policie
vyhlašuje výb rové !ízení

Kdy: 27. – 31. srpna 2007

 FourLog 2007

V období od 1. do 14. května proběhlo již tradiční mezinárodní vojenské cvičení 
FourLog 2007 za účasti studentů tří vojenských vysokých škol, a to Heeresversorgungsschule, 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Univerzity obrany Brno. Cvičení, které se skládalo 
ze tří částí, bylo zahájeno ve Vídni, poté se jeho účastníci přesunuli do Budapešti a nakonec 
plnili úkoly v Brně a jeho okolí. 

Cvičící byli rozděleni do osmi týmů – syndikátů, jež byly složeny vždy ze studentů všech 
tří národností. Ofi ciálním komunikačním jazykem se pro ně stala angličtina. Cílem zaměstnání 
bylo především zvýšení interoperability a jazykových dovedností. V neposlední řadě umožnilo 
studentům Univerzity obrany a jejich zahraničním kolegům procvičení odborných znalostí z ob-
lasti logistické podpory operací na podporu a udržení míru, neboť scénářem cvičení bylo použití 
Armády ČR v operacích tohoto typu. 

Cvičení se konalo pod hlavičkou mezinárodního vzdělávacího a výcvikového programu se stej-
ným názvem FourLog, ve kterém se školí studenti logistických specializací, a jeho průběh přispěl 
k prohloubení již několik let existující spolupráce mezi zúčastněnými vysokými školami. 

Text a foto: por. Ing. Martin VLKOVSKÝ

 Vojenští středoškoláci nejlepší v republice

Pro školy se v poslední době pořádá mnoho soutěží, kde mohou žáci dokázat, že právě oni jsou 
nejlepší. Ať už to jsou matematicko-fyzikální olympiády či sportovní klání. Je to vždy motivace k lepším 
výkonům. Jednou z takových soutěží pro týmovou práci je soutěž s celorepublikovou působností s přiléha-
vým názvem „EXPEDICE KARAKORAM“.

Té se zúčastnila i dvě mužstva z Vojenské střední školy Ministerstva obrany z Moravské Třebové. 
A z 29 přihlášených středních škol se právě její žáci umístili na prvních dvou místech s rekordním počtem 
bodů. Soutěžící mužstvo A dosáhlo vynikajícího výsledku s 44 589 body. Družstvo B získalo 34 228 bodů.

Průběh soutěže byl následující. Po dobu tří hodin sbírá každá expedice (družstvo) body na překážkách 
nastoupáním výškových metrů a překonáváním originálních a velmi těžkých překážek ve výšce asi de-
vět metrů nad zemí. Čím těžší překážka, tím více bodů. Krátce po ukončení soutěže daného dne se vyhlásí 
nejlepší expedice. Soutěžícím se předají vrcholové knížky. Po celkovém ukončení soutěže, která trvá 
několik dní a koná se na čtyřech místech v republice (Praha, Brno, Olomouc a Ostrava), se sečtou všechny 
body a je vyhlášen celorepublikový vítěz.

Vítězství v tak náročné soutěži a velké konkurenci je výraznou motivací k další práci a přivede nepo-
chybně do horolezeckého kroužku školy vedeného Mgr. Ivanem Marečkem mnoho dalších zájemců.

Text a foto: Marcela ŘEHÁKOVÁ

 Vyvrcholení studentské tvůrčí činnosti

Ve dnech 15. a 16. května uspořádaly Fakulta ekonomiky a managementu a Fakulta vojenských 
technologií Univerzity obrany v Brně vědecké konference studentů s mezinárodní účastí. Tyto kon-
ference představují každoroční vyvrcholení studentské tvůrčí činnosti na fakultách a tradičně jsou 
rozděleny do sekcí, ve kterých probíhá prezentace studentských prací formou soutěže. Těžištěm 
hodnocení je úroveň samotné práce, komise však berou v potaz i další kritéria, jako jsou úroveň 
verbálního projevu studenta, náročnost tématu a věcnost zpracování, ale i dodržení patnáctiminu-
tového limitu na prezentaci. 

Na FEM probíhala soutěž v sedmi sekcích a celkem zde bylo prezentováno 44 soutěžních prací 
od 47 studentů. Konference na FEM se zúčastnili také čtyři studenti Akademie ozbrojených sil 
generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši, tři studenti Národní univerzity obrany 
Miklóse Zrínyiho v Budapešti a jedna studentka College of Management v Budapešti. 

Na FVT byly práce rozděleny do šesti sekcí a 57 autorů zde obhajovalo 42 soutěžní práce. 
Na FVT se soutěže zúčastnili tři studenti z Polska, tři z Maďarska, dva ze Slovenska a jeden z Nizo-
zemska. Zahraniční účastníci soutěže obsadili několik prvních až třetích míst a zvláštní uznání zís-
kal nizozemský student Sub-Lieutnant Rick Krosenbrink s tématem práce „Europe’s Anti-Terrorism 
Protective Construction Strategy“. 

Text a foto: npor. Alois BRÁZDA


