Vojenské cvičiště ovládli milovníci airsoftu
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Oldřichov – Na vojenském cvičišti Oldřichov poblíž Písku bylo v sobotu nebývale rušno. Na sto
padesát hráčů se zde zapojilo do napínavé airsoftové bitvy.
"„Jejím smyslem ovšem nebylo jen nabídnout sportovní vyžití, nýbrž také snaha o získání nových
zájemců o službu v Armádě České republiky," připomněla kpt. Jana Samcová, tisková mluvčí 25.
protiletadlového raketového pluku Strakonice, který se ujal organizace akce.
Jedním z účastníků byl Michael Horák. „Je tady parádní atmosféra, navíc airsoftové akce se nekonají
až tak často. Můžeme se podívat i na vojenskou techniku," pochvaloval si mladík z Jihlavy.
Jako student čtvrtého ročníku střední školy průmyslové, technické a automobilní začíná přemýšlet,
kam zamíří po maturitě. „Uvažuji o studiu vojenského leadershipu nebo nějakého technického oboru
na Univerzitě obrany v Brně, ale otázka je, zda zvládnu přijímačky," svěřil se jeden z airsoftových
bojovníků. Ten také využil i doprovodný program. „Jeho součástí byly ukázky boje zblízka, soutěž ve
střelbě ze vzduchovky či seznámení se speciálním zdravotnickým výcvikem CLS (Combat
Lifesaver), který učí poskytování první pomoci přímo v boji," uvedla k akci Jana Samcová.
Přibližují lidem práci příslušníků armády
Oldřichov – Na airsoftovém turnaji, který se v závěru uplynulého týdne uskutečnil ve výcvikovém
prostoru Oldřichov nedaleko Písku, nechyběli zástupci Agentury personalistiky Armády ČR. Právě
oni přišli s myšlenkou uspořádat tuto akci. Jejím hlavním cílem bylo zvýšit povědomí lidí o české
armádě a získat nové zájemce o službu v jejích řadách. Nadrotmistr David Starší z
českobudějovického rekrutačního pracoviště byl s výsledkem spokojený: „Akce splnila naše
očekávání, v jejím průběhu jsme zaznamenali velký zájem a odpovídali jsme na množství dotazů
týkající se služby v Armádě ČR, aktivní záloze či studia na vojenských školách," zhodnotil
nadrotmistr Starší.
Organizace akce se ujal 25. protiletadlový raketový pluk ze Strakonic, který se dlouhodobě potýká s
nízkou personální naplněností. Aktuálně se její hodnota pohybuje lehce přes padesát procent. „Ačkoliv
za poslední rok počet vojáků u našeho útvaru mírně roste, situace stále není ideální," uvedl velitel
strakonického útvaru plukovník Vladimír Barca. „Snažíme se získávat nové vojáky, samostatně i ve
spolupráci s rekrutačním pracovištěm. Přemýšlíme také o nových podnětech, které by zvýšily
atraktivitu naší posádky," doplnil plukovník Barca.
Od začátku letošního roku se strakoničtí vojáci zúčastnili téměř pěti desítek akcí, na kterých se snažili
lidem přiblížit práci příslušníků ozbrojených sil. Některé
z nich sami organizovali, na jiných se
pouze podíleli. Většinu z nich využívali také k tomu, aby oslovili nové zájemce o službu v armádě.
Největší aktivitou, kterou pravidelně organizují, je Den s 25. protiletadlovým raketovým plukem.
Třem tisícům návštěvníkům, kteří na akci každoročně dorazí, se věnují nejen strakoničtí personalisté,
nýbrž i zástupci českobudějovického rekrutačního pracoviště a Univerzity obrany.
Noví zájemci pocházejí také z řad přátel či známých vojáků. „Vojáci vysvětlují, v čem spočívá jejich
práce, případně jim pomáhají s vyplněním registračního formuláře na stránkách kariera.army.cz,"
sdělil nadpraporčík Josef Peterka. „Ovšem jestli přihlášení zájemci následně projdou lékařským
vyšetřením a absolvují úspěšně fyzické testy a psychotesty, to my už neovlivníme," uzavřel vrchní
praporčík strakonického útvaru.
Jana Samcová, tisková mluvčí 25. protiletadlového raketového pluku, Strakonice"
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