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Devátého devátý v devátém roce nového století se v devět hodin zaregistrovalo devět týmů k účasti v už tradičním
přeboru Armády ČR v nohejbalu „O pohár šéfredaktora
A reportu“.
Původně se chtělo do bojů v třináctém ročníku zapojit třináct tříčlenných družstev, ale čtyřem kolektivům to vzhledem
k nenadálým služebním povinnostem nevyšlo. A tak se trojice hráčů pustily do soubojů nad nízkou sítí nejprve rozdělené do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý
s každým, posléze se nejlepší čtveřice (první dvě mužstva
ze skupin) utkala o „zlato“, „stříbro“, „bronz“ a „bramborové
medaile“, zbytek o pátou až devátou příčku.
Ač by se mohl zdát boj o celkové prvenství v přeboru z výsledku 2 : 0 na sety ve prospěch bechyňských ženistů jednoznačný, nebylo tomu tak. V každé hře se jednalo jen o jejich
těsné vítězství. „Už jsme tady byli minulý rok, ale v jiném
složení,“ prozradil po skončení turnaje rtm. Michal Buzek,
vedoucí nejlepšího týmu. „Letos jsme spolu poprvé hráli přede dvěma dny. Nohejbal ale hrajeme od dorostu...“

Výsledková listina
1. místo – 151. žpr Bechyně „A“
2. místo – 71. mpr Hranice
3. místo – 23. zVrL Přerov
4. místo – 26. bVŘPz Stará Boleslav
5. místo – 601. skss Prostějov „A“
6. místo – 601. skss Prostějov „B“
7. místo – 24. zDL Praha-Kbely
8. místo – 151. žpr Bechyně „B“
9. místo – Vel. ochranné služby VP Praha

ZNAKY ÚTVARŮ

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem
Vzniklo počátkem roku 2005 z 15. krajského vojenského
velitelství sloučením s územními vojenskými správami Ústí
nad Labem a Chomutov. O rok později došlo ke zrušení
Rekrutačního střediska Ústí nad Labem a organizační
struktura velitelství je rozšířena o oddělení náboru.
Velitelství plní roli vojenského správního úřadu, který
vykonává ve svém územním obvodu státní správu a současně
plní úkoly obrany státu. Plánuje a zabezpečuje mobilizační
přípravy a provádění mobilizace. V bezpečnostní radě
kraje, případně v krizovém štábu, zajišťuje úkoly plánování
a nasazování sil a prostředků AČR v součinnosti se složkami
integrovaného záchranného systému.
Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem je zařazeno
pod Velitelství podpory ve Staré Boleslavi. Jeho součástí je
pěší rota aktivních záloh 151. strážního praporu. Ten by byl
doplňován až v případě mobilizace.
Základ znaku KVV tvoří obdélníkový, dole vypuklý,
pokosem dělený štít a obdobně jako v případě ostatních
krajských vojenských velitelství hradby a věž s cimbuřím.
Ty odkazují na tisícileté tradice české státnosti a vojenské
správy území. Symbolizují obranu a ochranu.
Barvy znaku, tedy červená, modrá, žlutá a bílá, vycházejí
z barev Ústeckého kraje. Pravá část znaku, modré vlny,
pak cituje motiv z druhého pole krajského znaku, který má
symbolizovat vodní toky Labe a Ohři.
Tento motiv přebírá i znak pěší roty AZ 151. strážního
praporu. Ten navíc doplňuje bílá (stříbrná) figura se žlutou
(zlatou) zbrojí odkazující na čtvrté pole krajského znaku.
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Pěší rota AZ 151. strážního praporu

Stranu připravil ve spolupráci s VHÚ Vladimír MAREK

Mezi nová lehká kolová obrněná vozidla francouzské
armády nasazená v misích patří typ PVP (Petit Véhicule
Protégé) vyráběný společností Panhard.
Foto: Yves Debay-Panhard

