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U nás doma

JANA SAMCOVÁ

Strakonice – Jak se orientovat v přírodě a terénu, správně poskytnout první pomoc či jakou fyzičku musí
mít ten, kdo se chce stát vojákem z povolání – nejen to si vyzkoušeli studenti Střední průmyslové školy
ze Strakonic během branného dne, který pro ně v pondělí 27. června připravili vojáci v posádce 25.
protiletadlového raketového pluku.
Do kasáren V Lipkách dorazily téměř dvě stovky studentů. Jedním z nich byl Tomáš Marek.
„Líbil se mi celý program, zvláště pak seznámení s ručními zbraněmi,“ uvedl mladík, kterého ve škole
nejvíc baví tělocvik.
Svoje schopnosti předvedl, když si studenti pod dohledem vojenského tělocvikáře zkoušeli, jakým
způsobem se testuje fyzická zdatnost u zájemců o vstup do Armády ČR. Ačkoliv si Tomáš vedl
výborně, svůj výkon hodnotil skromně.
„Když bych více trénoval, zvládnul bych to ještě lépe,“ řekl student, který sice uvažuje o vstupu do
armády, ale konkrétní představu zatím nemá.
Naopak Jan Hermoch už ví, jakým směrem by se mohly ubírat jeho kroky po střední škole. „Chtěl
bych být konstruktérem. Uvažoval jsem i o studiu na Fakultě vojenských technologií Univerzity
obrany. Proto jsem rád, že zde byl zástupce z rekrutačního pracoviště, který nám poskytl potřebné
informace,“ svěřil se další ze studentů a dodal: „Celý program byl moc fajn, užil jsem si to.“ Jako
prospěšnou hodnotil akci i učitel Tomáš Dunovský. „Studenti si procvičili práci s mapou a buzolou,
vyzkoušeli si manipulaci s ručními zbraněmi, velký zážitek pro ně byla i ukázka boje zblízka,“
vyjmenoval namátkově. Ocenil také stanoviště se základy první pomoci. Zopakování těchto postupů
bylo podle jeho slov užitečné nejen pro studenty, nýbrž i pro něj samotného. Vojáci pro studenty
připravili řadu zajímavých stanovišť. S velkým zápalem si také vyzkoušeli transportovat 75 kilogramů
vážící figurínu zraněného člověka, či zda vydrží ve zkušební komoře pro ochranné masky. Seznámili se
dále s prostředky ochrany proti zbraním hromadného ničení. Na akci byl přítomen i pracovník
rekrutačního pracoviště z Českých Budějovic, který se věnoval zájemcům o službu v armádě.
Foto popis| CHCE BÝT KONSTRUKTÉREM. Jan Hermoch se seznámil s útočnou puškou CZ 805
BREN.
Foto autor| Foto: autor článku
Region| Jižní Čechy

