Očima posluchače – Základní aplikační
kurz po 1. ročníku studia na UO Brno
Moje hodnost je podpraporčice a studuji v Brně na Fakultě vojenských technologií obor radiolokace.
První ročník jsem úspěšně dokončila a zde ve Vyškově byla od 9. 8. 2010 posluchačkou základního
aplikačního kurzu velitelů družstev.
Nastoupili jsme sem společně s Fakultou ekonomiky a managementu a Fakultou vojenského
zdravotnictví. Rozdělili jsme se celkem do sedmi čet a naším novým velitelem roty se stal
kpt. Janúšek. Musím říci, že pro mě nebylo jednoduché ztotožnit se okamžitě se zdejším režimem.
Rychle jsem se však zorientovala a také pochopila, že je dobré dodržovat pracovní dobu, včasné
příchody a vojenskou kázeň, se kterou mají někteří moji spolužáci problém.
Zprvu jsem očekávala tvrdý a náročný výcvik a také pravidelnou osobní návštěvu na ošetřovně. Opak
byl pravdou. Co se týče zaměstnání v terénu, vyučující na nás dávali velký pozor, takže se nikomu
nikde nic nestalo. Přednášky na učebnách nebyly sice vždy zcela záživné, nicméně mi však výklad
a poznámky pomohly ke zvládnutí závěrečné zkoušky. Velmi přínosné byly předměty Střelecká,
Taktika, Ženijní a Průzkumná. Řídící nám poskytli mnoho materiálu i praktické cvičení, např.
rozebírání kulometu. Asi před týdnem jsme absolvovali běh na 5 km, ze kterého jsme měla strach.
Ukázalo se, že pravidelný trénink může člověka dovést i pod požadovaný limit.
Jako každý i já jsme se obávala závěrečných zkoušek. Jak se říká, štěstí přeje připraveným. A stejně
jako pana pplk. Bohumela tak i mě udivilo, že zkoušky nezvládlo méně jak 10 lidí. Dne 24. 9. 2010 nás
čeká slavnostní vyřazení na Aule. Domnívala jsem se, že budeme ještě před tím provádět slavnostní
pochod, který jsme pravidelně cvičili. Jistě ho však předvedeme v Brně několikrát a do té doby ještě
vylepšíme.
Jsem velmi ráda, že jsem se stala úspěšnou absolventkou základního aplikačního kurzu a že jsem
získala kód 02. Výcvik jak zde, tak ve srubovém táboře, se mi líbil, ačkoli byl místy na mě náročný. Teď
se těším do Brna, až se začnu opět připravovat na svoji odbornost. Tedy za rok na viděnou.
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