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RECENZE çè Z REDAKČNÍ POŠTY

BEZPLATNÁ INZERCE PRO VŠECHNY PŘÍSLUŠNÍKY AČR!

»  Pokud chcete uveřejnit svůj inzerát v této rubrice, odešlete jej písemně na adresu:
redakce A reportu, Rooseveltova 23, 161 05 Praha-Dejvice,
elektronickou poštou na adresu: areport@centrum.cz nebo faxujte na telefonní číslo alcatel 215 933.

»  V inzerátu vždy uveďte spojení na sebe, neboť redakce inzeráty nezprostředkovává.

»  Inzerování je bezplatné pro všechny příslušníky AČR. Nezveřejňujeme inzeráty, které nesouvisejí se službou
či osobními zájmy a potřebami příslušníků AČR (podnikání, výdělečná činnost apod.).

»   Inzeráty zveřejňujeme maximálně třikrát!

» Velitel VÚ 3072 České Budějovice 
nabízí volné systemizované místo: 
důstojník operačního oddělení, 
požadavky: hodnost ppor. – por., 
BP „D“, Bc, VŠ, STANAG 1111 AJ, 
ČVO 570, PT 10. Bližší informace 
na alc. 322 201 mjr. Postupa nebo 
322 152 npor. Lapáčková
» Ředitel logistické a zdravotnické 
podpory Stará Boleslav hledá 
z důvodu výstavby „Dopravně-
-kontrolního týmu“ a „Národního týmu 
řízení přesunů“ (k 1. 1. 2008) zájemce 
z řad praporčického sboru AČR.
Základní požadavky:
–  příslušník praporčického sboru AČR
–  bezpečnostní prověrka „T“ (udělená 

nebo vyžádaná)
–  absolvent praporčického kurzu
–  úplné středoškolské vzdělání 

s maturitou
–  znalost anglického jazyka na úrovni 

„STANAG – 2222, případně 1111
–  osobní zájem o práci v těchto 

týmech, souhlas s dalším 
vzděláváním a vysíláním 
do zahraničí

–  v roce 2007 služební zařazení na 
tabulkách počtů aplikačních kurzů 
v podřízenosti ŘeVD Vyškov na 
Moravě (PT 08)

Kontaktní osoby:
plk. Ing. Nechanický Zdeněk, 
tel. 230 901,
pplk. Ing. Ňachaj Jan, tel. 230 205
» Velitel VÚ 2316 Praha nabízí volné 
systemizované místo pro občanského 
zaměstnance: řidič-automechanik, 
PT 06, BP „V“, řidičské oprávnění 
sk. B, C, a D podmínkou, vojenský ŘP, 
znalost cizího jazyka vítána. Možnost 
nástupu od 1. 10. 2006. Kontaktní 
osoba: o. z. Krčková, alc. 204 720
» Velitel VÚ 5153 Přáslavice nabízí 
volná systemizovaná místa pro VZP:
–  starší důstojník, ČVO 200, SH 63, 

PT 09, BP „V“, od 2007 BP „T“, 
STANAG Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. 
Nástup možný od 1. října 2006

–  náčelník pracoviště, ČVO 270, 
SH 63, PT 10, BP „D“, od 2007 
BP „T“, STANAG Aj 1111, KvPř 12, 
KvPo 47. Nástup možný od 1. 10. 2006

–  velitel čety, ČVO 101, SH 62, PT 09, 
BP „V“, od 2007 BP „T“, STANAG 
Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. Nástup 
možný od 1. října 2006

–  velitel čety, ČVO 101, SH 62, PT 09, 
BP „V“, od 2007 BP „T“, STANAG 
Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. Nástup 
možný od 1. října 2006

–  velitel čety, ČVO 101, SH 62, PT 09, 
BP „V“, od 2007 BP „T“, STANAG 
Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. Nástup 
možný od 1. října 2006

–  velitel čety, ČVO 101, SH 62, PT 09, 
BP „V“, od 2007 BP „T“, STANAG 
Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. Nástup 
možný od 1. října 2006

–  velitel čety, ČVO 282, SH 62, PT 09, 
BP „V“, od 2007 BP „T“, STANAG 
Aj 1111, KvPř 12, KvPo 47. Nástup 
možný od 1. října 2006

Strukturovaný životopis zasílejte 
na fax 973 407 650. Kontakt: 
973 407 608
» Hledám pro Zeměměřický úřad 
v Praze:
–  specialistu pro IKT se znalostí 

databázového systému ORACLE 
a jazyka JAVA na systematizované 
místo IKT – projektant, Praha, PT 12

–  specialistu pro výstavbu 
geografických informačních 
systémů, PT 11

Kontakt: 739 090 264
» Ředitel Úřadu státního 
odborného dozoru MO nabízí volné 
systemizované místo pro o. z.: 
referent státní správy, PT 11, BP „D“. 
Podmínky pro zařazení: VŠ (obor 
pozemní stavby, inženýrské stavby), 
základní znalosti a dovednosti 
nezbytné pro výkon správních činností 
dle správního řádu a stavebního 
zákona, znalost práce na PC, praxe 
ve státní správě nebo praxe ve 
stavebnictví výhodou. Místo výkonu 

práce – Praha.
Termín nástupu: 1. 10. 2006. Bližší 
informace podá personalistka 
L. Gollerová-Kleinová, tel.: 206 233, 
nebo vedoucí referátu vnitřní správy 
J. Bůžek, tel.: 206 310
» Velitel VÚ 7830 Praha hledá 
zájemce o externí spolupráci v oblasti 
finančního zabezpečení.
Náplň práce: kontrola cestovních 
příkazů, správa a evidence FKSP, 
funkce pokladního. Vhodné i pro 
důchodce, znalost výše uvedené 
oblasti podmínkou. Bližší informace: 
973 205 181, 205 175
» Ředitel Ředitelství personální 
podpory MO vyhlašuje výběrová 
řízení na obsazení systemizovaných 
míst v Ústřední vojenské nemocnici 
Praha:
–  primář stomatologického oddělení

Požadavky: specializ. způsobilost 
v oboru stomatologie, praxe 
v oboru, licence ČSK pro výkon 
ved. funkce

–  primář oddělení rehabilitační 
a fyzikální medicíny
Požadavky: specializ. způsobilost 
v oboru rehab. a fyzik. medicíny 
(fyziatrie, balneologie a léčebné 
rehab.), praxe v oboru, licence ČLK 
pro výkon ved. funkce, kurz manuál. 
medicíny, licence IPVZ v EMG

–  primář Centra ambulantní zdravotní 
péče
Požadavky: specialit. způsobilost 
v oboru vnitř. lékařství, praxe 
v oboru, licence ČLK pro výkon ved. 
funkce 

Kvalifikač. předpokladem je VŠ 
lék. směru, zdrav. způsobilost 
a bezúhonnost (zák.č. 95/2004 
Sb.), aktivní znalost sv. jazyka, 
BP na stupeň utajení DŮVĚRNÉ. 
Předpokládaný termín služeb. zařazení 
je 1. leden 2007. Písemné přihlášky 
s profes. životopisem, ověřené 
doklady o vzdělání, absolv. praxi 
a přehledu publikační a přednáškové 

činnosti zašlete do 31. 10. 2006 na 
adresu: Ústřední vojenská nemocnice 
Praha, U vojenské nemocnice 1200, 
166 02 Praha 6. Obálku označte 
„Výběrové řízení ÚVN Praha“.
» ZNGŠ-Ř SPS MO (sekce plánování 
sil MO) nabízí volná místa
pro vojáky z povolání:
–  VSD – PH 71 (nadporučík – major), 

platová třída 12, bezpečnostní 
prověrka pro stupeň přísně tajné, 
jazykové znalosti – AJ Stanag 1111.
Předpokladem přijetí je znalost 
kryptografické, objektové 
a personální bezpečnosti 
a znalost práce na PC na pokročilé 
úrovni (MS OFFICE a EXCEL). 
Strukturovaný životopis zašlete 
na fax 973 217 158. Kontakt: 
pplk. Ing. Miroslav Poláš (alc. 
211 403)

–  VSD-S – PH 72 (major 
– podplukovník), platová třída 
13, bezpečnostní prověrka pro 
stupeň tajné, jazykové znalosti – AJ 
Stanag 1111. Předpokladem přijetí 
je znalost plánování na operačně-
-taktickém stupni, (zaměření na 
společné síly – není podmínkou) 
a znalost práce na PC na pokročilé 
úrovni (MS OFFICE a EXCEL). 
Strukturovaný životopis zašlete 
na fax 973 217 158. Kontakt: 
pplk. Ing. Miroslav Poláš (alc. 
211 403)

» Velitel Útvaru speciálních operací 
Vojenské policie Praha vyhlašuje 
výběrové řízení na systemizovaná 
místa zásahové skupiny speciálního 
oddělení (SOG):
Speciální oddělení: starší inspektor 
zásahové skupiny – ČVO 966, AJ 
1111, BP „T“. Nástup k 1. 1. 2007. 
Přihlášky se strukturovaným 
životopisem zasílejte elektronickou 
poštou na adresu: usposog@centrum.
cz do 15. 10. 2006. Vybraní uchazeči 
budou kontaktováni personálním 
manažerem útvaru.

Volná m
ísta
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Ad) „Já nechci umřít!“

Vážená redakce, v sedmnáctém čísle A reportu jsem si se zájmem 
přečetl článek Pavla Langa „Já nechci umřít!“. Byl jsem velmi potěšen 
přístupem příslušníků AČR, kteří při popisované dopravní nehodě zasa-
hovali a nezištnou záchranou lidského života určitě zvedli prestiž armády 
na veřejnosti. Jejich vysoká profesionalita a osobní kázeň je příkladem 
ostatním spoluobčanům.

Článek však obsahuje některé faktické nepřesnosti, na které musím 
reagovat a uvést je na pravou míru. Vyplývá z něj, že záchrana osob 
a materiálu při uvedené dopravní nehodě byla organizována výhradně 
příslušníky 6. polní nemocnice. Dovolte mi, abych doplnil ještě další 
skutečnosti a v krátkosti shrnul průběh celé události.

Dne 12. května došlo na 210. kilometru dálnice D1 k dopravní neho-
dě civilních vozidel. V inkriminované době se v daném místě nacházela 
kolona vozidel Kontingentu speciálních sil 601. skupiny speciálních sil, 
která prováděla první část přesunu z Prostějova na odletové letiště Brno-
-Tuřany (a potom dále do Afghánistánu). Po příjezdu k dopravní nehodě 
a zjištění aktuálního stavu velitel kolony (601. skss) ve spolupráci 
s prvkem VP neprodleně zorganizoval záchranné práce a činnost v místě 
nehody. Koordinovaným úsilím příslušníků 601. skupiny speciálních sil 
byla od sebe oddělena havarovaná vozidla tak, aby nedošlo k dalšímu 
šíření požáru, ke kterému při nehodě došlo a bylo možné vyprostit zra-
něného a ve vozidle zaklíněného řidiče. Nezbytná lékařská pomoc byla 
až do příjezdu záchranné lékařské služby poskytována lékařem Kontin-
gentu speciálních sil, jinak příslušníkem VZ 5364 Přáslavice. Bezpečnost 
a plynulost silničního provozu byla až do příjezdu záchranné lékařské 
služby a hasičského záchranného sboru řízena prvkem VP Kontingentu 
speciálních sil.

O vzniklé události byl velitelem 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. 
Ondrejem Páleníkem neprodleně informován ředitel Vojenského zpravo-
dajství brigádní generál Miroslav Krejčík a následně i náčelník GŠ AČR 
armádní generál Pavel Štefka. Oba tuto informaci vzali na vědomí. Za 
záchranu života řidiče a obětavý přístup příslušníků speciálních sil při 
výše uvedené události obdržel ministr obrany děkovný dopis od majitele 
firmy, jejíž vozidlo se bezprostředně účastnilo nehody.

Z dosavadního popisu událostí a svědectví účastníků dopravní 
nehody je tedy zřejmé, že majoritní podíl na eliminaci následků dopravní 
nehody a záchraně lidských životů je nutno přiznat příslušníkům 
Kontingentu speciálních sil, v současné době působícím v operaci Trvalá 
svoboda. Jenom marginální podíl na záchranné operaci měli další vojáci 
601. skupiny speciálních sil a pět příslušníků 6. polní nemocnice.

Na základě aktivního přístupu a osobní obětavosti při záchraně 
lidských životů udělil ředitel VZ u příležitosti své návštěvy v Afghánis-
tánu dne 13. 9. 2006 pamětní odznak Vojenského zpravodajství třem 
příslušníkům Kontingentu speciálních sil. Ocenění zbývajících příslušní-
ků 601. skss, kteří značnou měrou přispěli k eliminaci následků dopravní 
nehody, bude z organizačních důvodů provedeno v rámci oslav „Dne 
válečných veteránů“ v posádce Prostějov. Bezprostředně po události 
a obdržení děkovného dopisu od zaměstnavatele oběti nehody, zaslal ře-
ditel Vojenského zpravodajství, v souladu s vojenskou slušností a lidskou 
etikou, poděkování za podíl na řešení nehody veliteli 6. polní nemocnice 
pplk. MUDr. Marku Kocvrlichovi.

Závěrem mi dovolte pouze krátké shrnutí. Vojenské zpravodajství 
a speciální síly jako jeho nedílná součást nepovažovaly medializaci celé 
události, ke které došlo dne 12. května 2006 na 210. kilometru dálnice 
D1, za nezbytně nutnou. Profesionální zásah jsme považovali za první 
kamínek mozaiky plnění náročných úkolů příslušníky Kontingentu 
speciálních sil v bojové operaci. Tuto nezištnou pomoc považujeme za 
humánní a samozřejmou, jako satisfakci pak poděkování zachráněných 
účastníků dopravní nehody.

Jak je však bohužel vidět z článku s tak dramatickým titulkem (navíc 
uveřejněného tři měsíce po události), není tomu tak u všech našich 
armádních kolegů a velitelů. Neprofesionalita a nestydatost, s jakou si 
příslušníci 6. pn dokázali přivlastnit cizí zásluhy, je zarážející.

Závěr z celé události nechť si každý čtenář udělá sám. Příslušníci 
speciálních sil a další přímí účastníci nehody si ho však již udělali.

Věřím, že kvalitní a profesionální práce redaktorů A reportu nebude 
trvale znehodnocena touto pro nás neuvěřitelnou příhodou. Budování dů-
věry mezi čtenářem a redaktorem je věcí křehkou a dlouhotrvající. A report 
by měl v budoucnu všechny čtenáře přesvědčit, že je skutečně seriózním 
armádním periodikem. Někdy stačí málo – ověřit si všeobecně známá fakta.

Ladislav ŠTÍCHA, tiskový mluvčí VZ

Orion děkuje!

Jsme členy občanského sdružení rodičů a přátel dětí s postižením 
Orion z Rychnova nad Kněžnou. Naše sdružení registruje rodiny 
s postiženými dětmi bez rozdílu postižení a členy jsou rodiny i s dětmi 
postiženými tělesně a mentálně. Jistě si dovedete představit, s jakými 
problémy se takováto sdružení a hlavně pak rodiče postižených dětí 

musejí dnes a denně 
zaobírat. O to více nás 
všechny těší, když najdeme 
lidi, kteří jsou ochotni 
pomoci a navíc pomohou 
rádi s organizováním akcí 
našeho sdružení. 

Dne 2. září 2006 se 
uskutečnil již pátý ročník 
Orioncapu, což je den 
plný sportu, soutěží 

a ukázek, který organizuje pro své členy naše občanské sdružení. 
Letošní ročník se konal za účinné pomoci blízké posádky z Týniště nad 
Orlicí, kde naše sdružení našlo podporu u plukovníka gšt. Přemysla 
Škáchy, dále u náčelníka zásobovací základny kapitána Petra Křížka 
a v neposlední řadě u velitele jednotky Vojenské policie majora Jarosla-
va Starého.

Všechny děti i rodiče velice zaujala ukázka výcviku služebních psů 
Vojenské policie dislokovaných u této posádky. Profesionální přístup 
a velice milé vystupování policistů, kteří předvedli své čtyřnohé 
kamarády, potěšil nejen členy občanského sdružení, ale všechny, kteří 
se této akce zúčastnili. Poděkování patří především těmto vojenským 
policistům a jejich čtyřnohým kamarádům: prap. Miroslavu Kubcovi, 
nrtm. Martinu Vlčkovi, nrtm. Janu Hofmanovi, rtm. Jaroslavu Neubaue-
rovi a pejskům Rexovi a Akimovi. 

Chtěli bychom vás požádat, jestli by bylo možné na stránkách vaše-
ho časopisu poděkovat výše uvedeným vojákům za jejich pomoc.

Za občanské sdružení Orion organizátoři akce 
Václav ŠIMEČEK a Pavel JELÍNEK

è Z REDAKČNÍ POŠTY


