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Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------Téměř 1500 příslušníků slouží momentálně v aktivních zálohách české armády. Jenom během
loňského roku jich přibylo více než 200, což je podle vojáků úspěch. Početní stavy se podařilo zvýšit o
16 procent. Podle plánu má v roce 2025 oblékat uniformu s nášivkou aktivní záloha 5 tisíc lidí.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Kurz základní přípravy ve Vyškově, trvá šest týdnů a projít jím musí každý zájemce o službu v armádě.
Nevyhnou se mu žádní nováčci.
osoba
-------------------Kdyby náhodou něco dole bylo, vracíte se zpátky po schodech nahoru.
mjr. Miroslav STUCHLÍK, náčelník úseku aktivních záloh, Vojenská akademie Vyškov
-------------------Cvičí spolu dohromady, cvičí pod jedním námětem, pod jedním plánem zaměstnání.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Do prvního letošního základního výcviku se přihlásilo 41 mužů a žen, mezi nimi i studentka Linda
Melničáková a majitel restaurace Marek Štukl. Ten chce být příslušníkem aktivní zálohy.
voj. Marek ŠTUKL, žák kurzu základní přípravy pro aktivní zálohy AČR
-------------------Chtěl jsem něco udělat pro svou zem a samozřejmě taky jsem na vojně nebyl, takže jsem si to chtěl
vyzkoušet.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Naopak pětadvacetiletá studentka do aktivní zálohy nechce. Přihlásila se ale na dobrovolné cvičení,
jinak řečeno základní vojenský výcvik.
voj. Linda MELNIČÁKOVÁ, účastnice dobrovolného cvičení AČR
-------------------Já bych totiž potom ráda pokračovala na Univerzitu obrany, takže jsem si to chtěla předtím zkusit, jestli
vůbec na to mám.
osoba
-------------------Máte tady bílý fleky.
osoba
-------------------Dobře.
osoba
-------------------Co vy? No, domaskujeme se, jedeme.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
--------------------

Všechny rekruty má po celou dobu cvičení na starosti Antonín Kunčar. V armádě je od roku 2000. Má
za sebou mise v Kosovu a v Afghánistánu.
nrtm. Antonín KUNČAR, instruktor výcviku, Vojenská akademie Vyškov
-------------------Máme i vysokoškoláky, máme mladý, starší, jsou to takoví ti srdcaři prostě, kteří to chtějí dělat.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Dobrovolná cvičení začala armáda pořádat teprve loni. Dobrovolníci nemají žádné povinnosti na rozdíl
od příslušníků aktivní zálohy. Ti sice dostávají 18 tisíc korun, musí ale minimálně jednou za rok na
vojenské cvičení.
arm. gen. Josef BEČVÁŘ, náčelník Generálního štábu AČR
-------------------Pokud se týká aktivních záloh, máme dneska zhruba 2 tisíce registrací a pokud se týká dobrovolného
cvičení, tam je registrací asi tisíc.
Karel ROŽÁNEK, redaktor
-------------------Vojáci aktivních záloh už taky loni během cvičení Ample Strike trénovali společně s profesionálními
jednotkami. Bylo to vůbec poprvé od jejich vzniku v roce 2000. Karel Rožánek, Česká televize.

