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Alexandra NOSKOVÁ, moderátorka
-------------------Ještě jim není ani 20 let, v budoucnu se ale většina z nich stane velícími důstojníky české armády,
teď tři stovky budoucích prváků brněnské Univerzity obrany čeká vojenský výcvik ve Vyškově.
Prověří fyzickou i duševní připravenost mladých lidí a vyloučí ty, kteří na vojenské studium nemají.
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Učebny brněnské Univerzity obrany vyprázdnilo léto. Budoucí prváci vojenského studia ale
prázdniny nemají.
osoba
-------------------Shoďte to, dáme radši větší.
osoba
-------------------Já myslím, že dobré.
osoba
-------------------Jo? Netlačí?
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Na konci vstupních prohlídek a pohovorů bufet s jídlem. Armádní náborové praktiky se po staletí
nemění. Přes tři stovky bažantů, holubů, klofanů. Různá označení pro totéž, mají čerstvě po střední
škole a nástup na vysokou si navzdory úspěšně složeným zkouškám musí ještě vybojovat. Základní
vojenský výcvik je nezbytnou podmínkou pro studium na Univerzitě obrany. Některým skončí dřív,
než vůbec začne.
Karel KLÍNOVSKÝ, plukovník
-------------------Dokonce ty dvouměsíční lhůty, tak ten odpad bude někdy mezi 30 až 50 lidmi.
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Některým ještě ráno chystali snídani rodiče, teď po nich instruktoři budou žádat nejen samostatnost,
taky disciplínu, fyzickou a duševní odolnost. Kristýna Macháčková z jihočeské Kaplice má nadějnou
přípravu, vystudovala Střední vojenskou školu.
Kristýna MACHÁČKOVÁ
-------------------Láká mě to, že to není jenom sezení v lavici, naučím se něco novýho, poznám nové lidi, zajištění
práce po studiu.
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Z většiny absolventů Univerzity obrany jsou po studiu velitelé čet. Pět akademických let, které
devatenáctiletou Kristýnu čekají, mají tito vojáci za sebou. Co vojenské studium obnáší, už ví třeba
Jan Holub.
Jan HOLUB, absolvent

-------------------Každé ráno sedm hodin máme nástupy, kde se kontroluje přítomnost a vzhled.
Alexandra NOSKOVÁ, moderátorka
-------------------Vzhled, to vypadá jak?
Jan HOLUB, absolvent
-------------------Jestli jsme čistí, upravení, oholení.
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Jste připravená na to, že vám třeba bude někdo kontrolovat, jestli máte umyté vlasy?
Kristýna MACHÁČKOVÁ
-------------------Ano, připravená na to jsem.
Filip ZDRAŽIL, redaktor
-------------------Odhodlaní a dobře naladění jsou v prvních dnech vojenského výcviku snad úplně všichni. Pokud jim
hřebínek nesrazí instruktoři, tak povinný kadeřník určitě a dva měsíce rozhodnout, kolik z více než tří
stovek bažantů do univerzitních lavic nakonec zasedne. Filip Zdražil, Česká televize, Vyškov a Brno.

