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Slovo velitele
Školní rok 2011/12 – rok implementace změn
V ročence školy za školní rok 2010/11 jsem
informoval o probíhajících úpravách Školních
vzdělávacích programů Technického lycea a oboru
Elektrotechnik. Byla rozšířena vojensko technická
složka vzdělávání zavedením nabídky volitelných
odborných předmětů a vytvořeny podmínky
k tomu, aby žáci již v průběhu studia získávali
některá oprávnění, která využijí v praxi u útvarů
a zařízení Armády České republiky. Avizoval jsem
také, že ke zvýšení atraktivity studia bude
rozšířena spolupráce s útvary všech druhů vojsk.
Po jednoleté přípravě nastala etapa realizace opatření, která přispějí ke zvýšení
připravenosti absolventů školy pro výkon povolání. Ohlédneme-li se za školním rokem
2011/12, nutně se nám vybaví řada věcí, které jsme zažívali poprvé.
Poprvé byli ke studiu přijati žáci oboru studia Elektrotechnik.
Poprvé si žáci třetího ročníku mohli zvolit studium nabídnutých bloků maturitních
předmětů, které byly vytvořeny k posílení vojenskotechnické složky vzdělávání.
Poprvé se do vzdělávání žáků školy zapojila Lékařská fakulta Univerzity obrany
v Hradci Králové.
Poprvé absolvovali žáci oboru studia Mechanik elektronik kurz k získání oprávnění
k obsluze malých elektrocentrál.
Poprvé naši žáci absolvovali vyvedení do vojenského výcvikového prostoru,
kde absolvovali výcvik řízený profesionály 7. mechanizované brigády z Hranic na Moravě.
Poprvé žáci prvního ročníku absolvovali týdenní výcvik u brigády radiační, chemické
a biologické ochrany v Liberci.
Poprvé absolvovali žáci třetího ročníku týdenní výcvik u ženijní brigády v Bechyni.
Poprvé žáci prvního ročníku absolvovali výcvik v přežití v zimních podmínkách včetně
přespání v improvizovaných přístřešcích.
Všechna poprvé nebudou současně naposledy, ale stanou se trvalou součástí nového
modelu přípravy žáků.
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Nový kurz byl škole umožněn jedině díky silné podpoře ze strany náměstka ministra
obrany pro personalistiku Ing. Michaela Hrbaty a sekce personální MO řízené
Ing. Vladimírem Karaffou, CSc. K tomu, aby se podařilo realizovat uvedená opatření,
byla

rozvinuta

úzká

spolupráce

s útvary

Armády

České

republiky,

především

se 7. mechanizovanou brigádou, s nímž škola podepsala Memorandum o spolupráci.
V souvislosti se započatou spoluprácí školu navštívil i velitel 15. ženijní brigády a zástupce
velitele 13. brigády radiační, chemické a biologické ochrany.
Mezi priority školy dlouhodobě patří i zabezpečování studia žáků nástavbového
dálkového studia oboru Podnikání. Jde o perspektivní poddůstojníky, pro které je studium
velmi významným počinem. Úspěšné vykonání maturitních zkoušek jim otevírá bránu
ke vstupu do hodnostního sboru praporčíků. Uvážíme-li, že studium absolvují při zaměstnání,
zaslouží si vyslovení obdivu a uznání, stejně jako studenti Vyšší odborné školy, kteří jsou
také nedílnou součástí školy.
Vyřazením maturantů se život ve škole nezastaví. Čeká nás řada dalších změn. Cílem
je postupně navýšit počty žáků střední školy a významně tak přispívat k doplňování
poddůstojnického sboru Armády České republiky. K tomu bude třeba nabídnout i nové formy
studia, ale hlavně šetřit náklady na provoz školy. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a změny
v hospodaření státu se promítnout i do způsobu fungování školy. Bezesporu dojde k tomu,
že se změní naturální a finanční náležitosti žáků. S jistotou lze již dnes konstatovat, že místo
kapesného bude žákům vypláceno stipendium, jehož výše bude záviset na prospěchu, a tak
bude vypláceno jen nejlepším žákům. Dále lze očekávat, že se žáci budou podílet na úhradě
části některých nákladů na pobyt ve škole, které přímo nesouvisejí se vzděláváním.
Pevně věřím, že žáci a studenti, kteří v letošním roce vykonali maturitní zkoušky
a zvládli absolutorium, získali potřebné vědomosti a dovednosti, aby mohli úspěšně
pokračovat ve studiu na vysokých školách, nebo zahájit vojenskou kariéru u útvarů a zařízení
Armády České republiky.
Za práci, jež byla v uplynulém školním roce vykonána, děkuji všem pracovníkům školy,
žákům,

studentům

i

zaměstnancům

zařízení,

která

zabezpečují

chod

života

ve škole. Všem přeji pevné zdraví a hodně úspěchů do dalších let.
Děkuji za vykonanou práci, reprezentaci školy a přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů
všem absolventům 2012.

Velitel školy
plukovník Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D.
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Charakteristika školy - škola, kde každý je někdo
Primárním úkolem školy je vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je také branná,
vlastenecká, společenská a občanská výchova mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky
zaměřených akcích Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů.
Žáci školy každoročně reprezentují školu na veřejnosti při různých společenskokulturních akcích, které pořádá Armáda České republiky, jako jsou např. Dny Sil podpory
AČR – Darkovičky, Dny Pozemního vojska AČR – BAHNA, Dny NATO – Dny vzdušných
sil AČR, Rožnovská valaška nebo Mezinárodní vojenská pouť v Lurdech.
Samozřejmostí je účast na vzpomínkových pietních aktech pořádaných Ministerstvem
obrany a Československou obcí legionářskou k připomenutí účasti československých vojáků
v bojích 2. světové války. Nezapomínáme ani na významná výročí jako je Den vzniku
samostatného československého státu a Den válečných veteránů.
Žáci školy pomáhají organizovat Branné dny pro základní školy regionu. Také
spolupracují při pořádání akcí pro Oblastní charitu Moravská Třebová a vzdělávací instituce
v Moravské Třebové a okolí. Tradiční je i spolupráce školy s dětskými a zájmovými
organizacemi.
Kromě sportovních soutěží pořádaných v rezortu Ministerstva obrany se studenti
pravidelně účastní krajských přeborů a regionálních sportovních akcí v plavání, basketbalu,
florbalu, futsalu, přespolním běhu a dalších sportech.
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Historie školy
Již v roce 1922 byla v objektu otevřena první česká menšinová škola ve městě
(jako součást ruského reálného gymnázia). V letech 1939 - 45 byl areál využíván
jako zajatecký tábor francouzských, britských a jugoslávských důstojníků (Offlag VII/F).
Za uvedenou dobu jím prošlo přes 4500 příslušníků výše uvedených armád. S některými
z nich je udržován styk prostřednictvím velvyslanectví Velké Británie.
Vojenské využití současného areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové lze datovat od roku 1934, kdy požádalo Okresní
hejtmanství o umístění čs. jednotky ve městě. Od 1. 9. 1935 v objektu působilo Státní
vojenské reformované reálné gymnázium (SVRRG), za jehož působení byl objekt dobudován
péčí vojenské správy. Za tři roky předválečné existence navštěvovalo školu přes 700 studentů,
z nichž se řada zapojila do protifašistického odboje doma i v zahraničí. SVRRG
bylo výběrovou střední školou mající za účel poskytnout žákům předběžné všeobecné
vzdělání, jež by jim umožnilo studium na vysoké škole technické všech oborů
nebo na univerzitě (vyjma obor historie, klasické filologie a teologie, kde bylo třeba vykonat
dodatečnou zkoušku z jazyka řeckého nebo latinského) a dalo jim zároveň určitou průpravu
branné výchovy před vstupem do škol pro důstojníky v záloze (všech zbraní).

Budova učeben SVRRG (původní základní škola barákového utečeneckého tábora),
v současnosti je budova č. 33 využívána pro výuku vojenského managementu
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Od roku 1945 do roku 1947 bylo v areálu umístěno velení 1. tankového sboru,
od r. 1947 do roku 1949 zde působila 11. tanková brigáda. Od podzimu 1949 v objektu začala
působit Vojenská škola Jana Žižky (VŠJŽ), která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské
gymnázium Jana Žižky (VGJŽ), jež zde působilo do 30. 9. 1996.
V souvislosti s celkovou reorganizací Armády ČR byla v roce 1996 zřízena Střední
technická škola Ministerstva obrany. Jejím posláním se stala výchova všestranně
připravených profesionálů v duchu nejlepších demokratických tradic našeho národa. Škola
spolupracuje s řadou organizací, na prvním místě je to Československá obec legionářská,
která nad ní převzala patronát. Od října 1997 nese čestný název „Škola Československé obce
legionářské“ a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé generace jí byl předán
legionářský prapor.

Učební blok dokončený v roce 1936

Se zápisem Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové
do rejstříku škol a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o udělení akreditace vzdělávacího programu pro Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany
v Moravské Třebové počínaje dnem 1. 6. 2006 škola působí pod názvem Vojenská střední
škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
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HLAVNÍ FUNKCIONÁŘI ŠKOLY

Velitel školy
plk. Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.

Náčelník štábu
pplk. Ing. Viliam BEKE

Zástupce velitele
pplk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Náčelník oddělení
vzdělávání
pplk. Ing. Josef LORENZ

Velitel školního praporu
pplk. RSDr. Petr ZOUHAR

Z návštěvy vojenských leteckých přidělenců
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VELITELSKÝ A UČITELSKÝ SBOR
Velitelé 1. školní roty

Kpt. Mgr. Karel Burian, kpt. Bc. Karel Výborný, mjr. Ing. Antonín Medřík, por. Bc. Jiřina Haroková,
kpt. Ing. Michal Šmerák, npor. Stanislav Pejř, prap. Radek Šulc

Velitelé 2. školní roty

Npor. Bc. Vlastimil Konečný, npor. Ing. Radek Rubín, npor. Bc. Zbyněk Pavlíček, kpt. Ing. Pavel Rajj,
mjr. Ing. Miroslav Kolařík, npor. Bc. Miloš Čejka
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Učební skupina managementu a tělovýchovy

mjr. Mgr. Marek Heidingsfeld, Ivan Mareček, Ing. Milan Mišák, prap. Petr Pliska, Mgr. Bedřiška
Schneiderová, Ladislav Dostál

Učební skupina jazyková a humanitní

Bc. Ondřej Komůrka, PaedDr. Jana Horkelová, Mgr. Josef Kučera, Mgr. Jana Šandová, Bc. Věra
Paclíková, Mgr. Libuše Kořínková, Mgr. Hana Oyelakin Ferlíková, Gabriela Carmen Bártová,
Mgr.Andrea Hochová, Mgr. Andrea Martinková, Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
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Učební skupina přírodovědná a technická

RNDr. Irena Šafářová, RNDr. Zuzana Macháčková, RNDr. Iveta Wilnerová, Miroslava Herelová,
RNDr. Hana Nečasová, Mgr. Miroslav Zeman

Učební skupina základních odborných předmětů

Mgr. Radek Konečný, por. Ing. Vadim Starý, Ing. František Felkl, Mgr. Richard Cvrkal,
Ing. Marcela Endlová, RNDr. Dagmar Štěpánková, Ing. Stanislav Jordán
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PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU
Nástup žáků prvního ročníku
V dopoledních hodinách prvního zářijového dne nastoupilo devadesát žáků do prvního
ročníku Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Začíná jim „vojna“, i když úměrně
jejich věku.
Pod vedením velitelů a instruktorů
z vybraných žáků třetího ročníku začali
nováčci svůj adaptační proces. Termín
„adaptační“

je

pro

začátek

studia

na vojenské škole příhodný. Žáci si musí
zvykat na mnoho nových skutečností,
na prvním místě to je osamostatnění se.
Už tu nejsou rodiče, už tu není volnost
dětství, už tu není pohodlnost domácího prostředí.
Každý byl řádně vybaven uniformou a studijním materiálem. Chlapcům byly
v nejednom případě ostříhány vlasy nakrátko. Každý nalezl své místo v trojstupu. Začíná
období, kdy se vlastně učí mluvit, chodit, chovat – hlásit se, pochodovat, vystupovat podle
pravidel vojenské zdvořilosti.
Až si tito nováčci osvojí základy vojenského chování, začíná jim výuka,
která je samozřejmě nejdůležitější. Za čtyři roky vyjdou z brány Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové dospělí, zodpovědní, zocelení muži a ženy,
osobnosti, které se rozhodnou sloužit národu jako profesionální vojáci. Držme jim pěsti,
ať ke své píli mají štěstí.

Slavnostní slib žáků prvního ročníku VSŠ
Adaptační proces žáků prvního ročníku Vojenské střední školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové dospěl ke svému vrcholu – slavnostnímu slibu. Žáci se v něm přihlásili
k zodpovědnosti za své studium a přípravu na budoucí profesní kariéru. Slavnostní
ceremoniál se uskutečnil v pátek 23. září 2011 na nádvoří moravskotřebovského zámku.
Po přečtení slibu žáci zvolali jednohlasně: „Tak slibujeme!“. Jejich slib vezmou jistě
vážně jak učitelé, tak vojáci – vychovatelé. Budou se k němu během následujících čtyř let
vracet a vyžadovat jeho naplňování. Tento slib totiž není otázkou jen jediného slavnostního
dne. Na následnou gratulaci náměstka ministra obrany pro personalistiku, absolventa této
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školy Ing. Michaela Hrbaty, žáci odpověděli: „Sloužíme vlasti!“. Žáky školy pozdravil i další
její

absolvent,

zástupce

první

náčelníka

Generálního štábu AČR
brigádní

generál

Ing. Miroslav Žižka.
V průběhu slavnostního
aktu byl dekorován prapor
školy

pamětní

stuhou

Československé

obce

legionářské
o

uchování

legionářských
a

stuhou

zásluhy

za
a

šíření
tradic

města

Moravská

Třebová

na

důkaz

propojenosti

školy

a města, vzájemné spolupráce a velmi dobrých vstřícných vztahů. V předvečer slavnostního
aktu mohli zájemci navštívit vernisáž výstavy „Bitva u Zborova 1917“, zúčastnit se
bohoslužby v místním farním kostele, či být přítomni následujícího rána pietnímu aktu
a položení věnců k památníku v areálu vojenské školy.

Pořadatelé na dnech NATO 2011
Média přinesla zprávy o akci Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR na Letišti Leoše
Janáčka v Ostravě ve dnech 24. a 25. září 2011. Zúčastnilo se jí na 225 tisíc návštěvníků.
Když nahlédneme do zákulisí této události, uvidíme sto dvacet žáků Vojenské střední školy
MO, kteří spolu s příslušníky
7.
v

mechanizované
Hranicích

brigády

zajišťovali

pořadatelskou

službu.

před

událostí

touto

Den
se

účastnili slavnostního slibu
žáků prvního ročníku školy,
kde opětovně slyšeli halasné
zvolání: „Sloužíme vlasti!“.
Během Dní NATO 2011 toto
heslo mohli pocítit v náročnosti úkolu, který dostali. Byli odměněni setkáním s obsluhou
12

letecké i pozemní techniky a také velice pestrým programem, který viděli z bezprostřední
blízkosti.
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Žáci 4. ročníků absolvovali vojenský výcvik na Libavé
Ve dnech 3. – 14. října 2011 zabezpečoval 71. mechanizovaný prapor z Hranic
ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá výcvik 59 žáků 4. ročníku Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Tuto akci dostali na starost
příslušníci 3. mechanizované roty pod velením kpt. Ivo Dvořáka s přidělenou průzkumnou
četou a skupinou odstřelovačů z velitelské roty.
Cílem celého vyvedení bylo zabezpečit a provést výcvik žáků 4. ročníku se zaměřením
na zvládnutí základních dovedností z vševojskové přípravy. Každý žák si vyzkoušel činnost
vojáka na bojišti, pokládku minového pole, zásady maskování, činnost u vozidel, manipulaci
se zbraní při ostrých střelbách ze samopalu a pistole, poskytování první pomoci, reakci
na nástražné výbušné systémy atd. Výcvik probíhal i o víkendu, kdy pro žáky byl připraven
výcvik v přežití. Byla jim vysvětlena problematika a zásady nutné k přežití v terénu a poté
si každý zhotovil provizorní přístřešek, ve kterém strávil noc.
V rámci různých zaměstnání mohli žáci zhlédnout ukázky bojových drilů, které
si velmi dobrým způsobem připravili příslušníci průzkumné čety a skupiny odstřelovačů.
Mimo plán výcviku mohli žáci z bezpečné vzdálenosti zhlédnout činnost v palebném
postavení při ostrých střelbách minometné baterie, ostré střelby mechanizovaných jednotek
a činnost chemiků při dekontaminaci osob a techniky. Snahou bylo přiblížit žákům skutečný
život v armádě a u útvaru a zároveň jim tak pomoci ve vlastním rozhodování v otázce jejich
vojenské budoucnosti.
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Už 93 let si připomínáme vznik československého státu
Na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově si Pražané spolu s prezidentem
republiky připomněli 93. výročí založení samostatného československého státu.
Za

účasti

nejvyšších

ústavních činitelů - předsedkyně
Sněmovny Miroslavy Němcové
a předsedy Senátu Parlamentu ČR
Milana Štěcha se zde uskutečnil
pietní akt spojený s tradičním
propůjčením bojových praporů.
Na

Vítkově

významné

proto

nechyběly

osobnosti:

ministr

obrany Alexandr Vondra, ministr
zahraničí Karel Schwarzenberg, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil
Picek, nejvyšší činitelé armády a další představitelé, k nimž patřili přidělenci obrany států
akreditovaných v Praze a veteráni. „Jsem rád, že si právě zde, na Vítkově, připomínáme tento
státní svátek. Jen bychom ho měli brát naprosto vážně a s velikou úctou,“ uvedl prezident
Václav Klaus.
Oslav se zúčastnilo 27 žáků 2. ročníku naší školy a výrazným způsobem se podíleli
na slavnostních ceremoniálech. S úctou a pokorou k oslavám tohoto významného svátku
reprezentovali školu na veřejnosti spolu s dalšími složkami útvarů AČR hrdě a čestně.

Naše vzpomínka na boje o Dukelský průsmyk
Stále aktuální minulost Dukelského průsmyku zná částečně jistě každý Čech a Slovák,
hrdý na velké činy vykonané našimi předky,
vojáky 1. československého armádního sboru.
Za námi je dlouhá cesta ze Sovětského svazu,
ale před námi ještě delší cesta do Prahy
a do Berlína. Touha

vytrvat, nenávist

k nepříteli a přání svobody v srdcích, zároveň
však nejistota a strach v hlavách. Výsledky
bitvy

a

celého

odvetného

tažení

za

osvobození odpovídají, že srdce hrdinů bylo
silnější než jejich případné pochybnosti.
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Návštěva pietních míst vybudovaných na bývalých bojištích nenechá člověka,
a tím méně vojáka, chladným. Z větru na kótě 534, zvané „krvavá“, lze i po více něž 67 letech
slyšet burácení tankových motorů, mohutné výbuchy granátů a bomb, štěkání kulometů, ostré
výkřiky povelů a statečný řev „Hurá“ vojáků běžících ke zteči vstříc nevybíravému osudu.
Člověk, který navštívil toto místo, zde na chvíli přestane cítit mrazivý chlad na kůži.
Informační tabule v Údolí smrti, znázorňující směry útoků a protiútoků, dokonale poslouží k
představě toho, jak těžké boje se zde odehrály. Tanky T-34 sovětské tankové roty
v bojovém postavení při útoku tento zážitek ještě více potvrzují.
Monumentální pomníky československým a sovětským hrdinům ukazují, jak moc
si naše národy Čechů a Slováků váží velikých činů obyčejných lidí, lidí, kteří oblékli
uniformu a šli do boje nevědouce, zda se vrátí. Poklonit se a položit květiny k soše generála
Ludvíka Svobody ve Svidníku jménem naší vojenské střední školy, nesoucí čestný název
„Škola Československé obce legionářské“, bylo milou povinností.
Tato cesta pod vedením náčelníka štábu pplk. Ing. Viliama Bekeho v nás zanechala
hluboké dojmy. Považujeme za důležité být v kontaktu s minulostí, jelikož pouze s její
znalostí lze pochopit, co znamená naše dnešní svoboda a právo volby. Čest a slávu válečným
veteránům!

Oslavy Dne válečných veteránů
V pátek 11. listopadu 2011 v 11 hodin se na vojenské
střední škole uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti
Dne válečných veteránů, kterého se zúčastnili také pamětníci
bojů za svobodu i novodobí veteráni z řad příslušníků školy.
Slavnostní akt zahájil podplukovník Zdeněk Macháček. Spolu
se starostou Moravské Třebové Milošem Izákem položili věnce
k uctění památky obětí všech válek. Pietního aktu se zúčastnili
příslušníci vojenské školy a zástupci města Moravská Třebová.
Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení
1. první světové války (11. listopadu 1918). Toto datum
se stalo, na paměť obětem nejstrašnější války jakou lidstvo do té doby poznalo,
v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem válečných veteránů“. V novodobé
historii České republiky bylo datum 11. listopadu jako Den válečných veteránů připomínající
oběti

válečných

konfliktů

poprvé

vzpomenuto

v roce

2001.

V dnešní

neodmyslitelným symbolem oslav Dne válečných veteránů květ vlčího máku.
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době

je

Učitelka z naší školy pojmenovala program EU
Evropská komise v Bruselu představila program Horizont 2020, nový rámcový
program na podporu výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti v Evropě, na který jsou
vyčleněny finanční prostředky osmdesát miliard eur.
Jméno nového programu nezávisle na
sobě vymyslely učitelky Marcela Endlová z VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové a Beata Zyngier
z Polska. Vítězky soutěže „You name it!“ se na
evropské konferenci o inovacích mimo jiné
setkaly osobně s komisařkou pro vědu a výzkum
Máire

Geoghegan-Quinn.

„Věda

připomíná

horizont. Když člověk něco vymyslí, objeví se
další možnosti,” vysvětlila Marcela Endlová, jak na nový název programu pro vědu a výzkum
přišla. Z Bruselu si odvezla především zážitky a kontakty na zajímavé lidi, kteří podle jejích
slov opravdu něco dělají. Brusel tedy pro ni už neznamená jen vzdálené sídlo Evropské unie.
„Je škoda, že si lidé spojují Evropskou unii a Brusel s byrokracií, protože jsem viděla, že tu
vznikají zajímavé nápady, které pak jednotlivé členské státy mohou uvést do praxe. Evropská
unie je dobrý projekt. Samostatné evropské státy mají pro velké země jako je USA, Čína
a Rusko příliš malou váhu,” řekla Endlová.

Nástup k ukončení roku
Dne 22. 12. 2011 proběhl na
nástupišti

školy

tradiční

nástup

k ukončení kalendářního roku. Velitel
poděkoval
reprezentaci

žákům

za

vzornou

školy,

za

sportovní

a společenské akce, na kterých se žáci
podíleli. Ocenil přípravu vánočního
večírku a rozloučil se s npor. Jiřím
Mašíčkem, který posledním dnem roku
odešel do zálohy. Nástup byl poznamenán státním smutkem - vlajka visela na půl žerdi,
všichni žáci a zaměstnanci drželi minutu ticha za zesnulého bývalého prezidenta a vrchního
velitele armády ČR pana Václava Havla. Areálem školy se poté rozezněla i jeho oblíbená
píseň Perfect Day od Lou Reeda.
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Předvánoční sbírka pro malé pacienty svitavské nemocnice
Těsně před vánočními svátky uspořádali žáci a zaměstnanci Vojenské střední školy
a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové peněžní sbírku a obdarovali dětské
a kojenecké oddělení Nemocnice Svitavy. Dětskými hrami, hračkami, kreslicími potřebami
a dalšími drobnostmi v hodnotě
5500 Kč bylo již po několikáté
obdarováno dětské a kojenecké
oddělení Nemocnice ve Svitavách.
Zaměstnanci a žáci vojenské školy
tak chtěli zpříjemnit pobyt dětem
na oddělení a současně vyjádřit
skutečnost, že vojáci nejsou bez
soucitu, či sociálního vnímání.

Spolupráce MO ČR a Pardubického kraje v oblasti školství
Náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata se dne 20. ledna
2012 setkal se zástupci Pardubického kraje a představiteli města Moravská Třebová
k projednání možností spolupráce v oblasti středního školství. Setkání se uskutečnilo na půdě
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové.
Za resort MO se jednání dále zúčastnil personální ředitel MO Ing. Vladimír Karaffa CSc.
a velitel vojenské školy plk. Ing.
Vojtěch

Němeček,

Ph.D.

Za

Pardubický kraj vedoucí Odboru
školství, kultury a tělovýchovy Ing.
Ladislav Forman a Mgr. Jiří Hlava
a za město Moravská Třebová
starosta JUDr. Miloš Izák se svými
místostarosty.
Náměstek ministra obrany
Ing. Hrbata zdůraznil, že vojenská škola, ač spadá do kompetence ministerstva obrany, je
otevřena a připravena nadále spolupracovat s ostatními školami v regionu. Představitelé
Pardubického kraje i Moravské Třebové ujistili pana náměstka, že takový postoj resortu MO
velmi vítají a s prohlubováním spolupráce ve svých záměrech do budoucna počítají.
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Lyžařský kurz 2012
První dva měsíce kalendářního roku jsou charakteristické maturitními plesy
a lyžařskými kurzy. Již mnoho let žáci
druhého

ročníku

vojenské

střední

školy jezdí do lyžařského střediska
Deštné v Orlických horách, odkud
není daleko do sjezdařského areálu ani
na hřebeny Orlických hor. Žáci VSŠ
a VOŠ MO v Moravské Třebové jsou
sportovně založeni, takže se instruktoři
nemusí bát dát žákům „do těla“.
První dva dny jsou

vždy

věnovány běhům na lyžích. Po jednodenním rozcvičení žáci absolvují dvacetikilometrovou
trať po hřebenové magistrále. Zbývající čtyři dny kurzu se pak učí sjezdovému lyžování.
A nejen to. Na tento kurz žáci a pedagogové vzpomínají dlouho, protože mají příležitost
poznat se jako kolektiv v mimoškolním prostředí.

Vojenská škola patří mezi elitní
V Moravské Třebové dne 1. února 2012 proběhlo společné jednání s velitelem
vojenské školy plk. Ing. Vojtěchem Němečkem, Ph.D. a s hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínkem.
Jediná vojenská škola v zemi nabízí kvalitní vzdělání v technických oborech.
Akreditované vzdělávací programy, ale i nabídku rekvalifikačních kurzů představil plukovník
Vojtěch Němeček při středeční návštěvě pana hejtmana. Hovořili o spolupráci Ministerstva
obrany ČR a Pardubického kraje v oblasti středního školství, investicích a ubytovacích
kapacitách.
„Kraj uvažuje o případném využití kapacity střední vojenské školy, která je zřizovaná
Ministerstvem obrany,“ potvrdil veliteli školy informace vyplývající ze společného jednání
kraje s ministerstvem hejtman Martínek. „Patří mezi elitní školy. Trojnásobný až čtyřnásobný
nadbytek studentů, kteří touží po vojenské kariéře, může vykázat jen málokteré školské
zařízení,“ je přesvědčený hejtman. Jak uvedl velitel Vojtěch Němeček, Vojenská střední škola
a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové spadá do kompetence ministerstva obrany,
ale je otevřena a připravena nadále spolupracovat.
Bc. Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí hejtmana Pardubického kraje
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Maturitní plesy
Jednou z příjemných součástí čtvrtého ročníku snad
všech

středoškoláků

je

maturitní

ples.

Na vojenské střední škole je zvykem, že si každá četa
pořádá ples svůj, a tak i letos proběhly v sále Na Písku
hned tři společenské večery.
Každá četa se snažila pro rodiče, učitele, velení
školy

a i sebe

samé

uspořádat

co

nejhezčí

večer,

na který budou zejména maturanti navždy vzpomínat. Proto
vymýšleli originální a přitom co nejelegantnější výzdobu
a kromě tradičního šerpování, předtančení, živé kapely,
a jak se již stalo zvykem promítání fotografií z celého studia každé čety, chystali slavnostní
nástup, půlnoční překvapení nebo i něco navíc.
A tak C4B zahrnula svou třídní učitelku květinami a publikum dohnala k obrovskému
potlesku zejména vystoupením dvou studentů - Jiří Chudoba a Josef Burget uchvátili se svou
dech beroucí gymnastickou show. Žáci C4C mimo jiné pobavili, když se o půlnoci předvedli
coby baletní soubor. O předtančení se na jejich plese postarali vicemistři České republiky.
Dívky z C4A nastoupily v nádherných bílých šatech, chlapci doplnili uniformu o historické
kordy a všichni začínali tak trošku tajemně - v maskách. K předtančení pak pozvali „Piráty
z Karibiku“ a půlnoci se převlékli za Šmouly.

Ředitel Odboru vzdělávání SP MO navštívil VSŠ a VOŠ MO
Nový ředitel Odboru vzdělávání Sekce personální Ministerstva obrany Mgr. Vladimír
Tetur, který ve funkci nahradil nedávno zesnulého Ing. Milana Máčela, navštívil dne
23. února 2012 VSŠ a VOŠ MO. Šlo o jeho první
oficiální

návštěvu

v nové

funkci.

Na půdě školy ho přivítal velitel školy, který
zároveň představil jednotlivé členy vedení školy
a pedagogický

sbor.

Následovala

krátká

prezentace školy, v níž zazněly stručné informace
o historii, o současnosti a o dalších perspektivách
školy Pro Vladimíra Tetura naše škola rozhodně
není velkou neznámou, má ji v povědomí z doby,
kdy zastával funkci vrchního ředitele Personální sekce Ministerstva obrany.
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19. reprezentační ples VSŠ a VOŠ MO
V pátek 24. února 2012 proběhl v sále Na Písku
19. reprezentační ples Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy MO v Moravské Třebové. Pozvání velitele školy
plk. Ing. Vojtěcha Němečka přijali významní hosté, jako
například náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing.
Michael Hrbata, ředitel Sekce personální Ing. Vladimír Karaffa,
hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek, starosta
Moravské Třebové JUDr. Miloš Izák, prorektor Univerzity
obrany pro vnější vztahy plk. Ing. Jaroslav Průcha a další.
Sál Na Písku samozřejmě zaplnili domácí i přespolní účastníci plesu, kteří podporují
školu nebo s ní nějakým způsobem spolupracují. Reprezentační ples školy se stal příležitostí
zastavit se a v klidu a pohodě se nechat unášet příjemnou atmosférou a tanečním rytmem.
K tanci a poslechu hrála kapela Hollywood show z Brna. Atmosféra večera
byla srdečná, již od první písně byl zaplněn taneční parket, nebyl slyšet jediný nespokojený
hlas na organizaci, kterou zajišťovali žáci školy ve spolupráci se Skupinou humanitní služby.

Podpis memoranda odstartoval spolupráci
Dne 28. února 2012 proběhl na Vojenské střední škole MO slavnostní akt podpisu
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou
Ministerstva obrany a 7. mechanizovanou brigádou „Dukelská“.
Podpisem memoranda tak zahájily zúčastněné strany společnou práci na organizaci
a provádění

vojensko-odborného

výcviku

školy.

žáků

Propojením

know-how obou vojenských zařízení
umožňuje realizovat soudobý výcvik
včetně

implementace

novodobých

trendů

a zkušeností

z bojových

nasazení vojsk AČR.
Velitelé VSŠ a VOŠ MO a 7.
mb,

vědomi

si

výše

uvedené

skutečnosti, se dohodli na uzavření memoranda jako projevu vůle ke zkvalitnění přípravy
nejmladších adeptů vojenského povolání.
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Noční pochod Vysočinou
Pochod, připomínající poslední etapu přesunu československých vojáků z Charkova
do Sokolova v roce 1943, pořádala již
třetím rokem 191. pěší rota aktivních
záloh

ve

spolupráci

s Krajským

vojenským velitelstvím Jihlava, krajem
Vysočina,

Československou

legionářskou

a Českým

bojovníků

za

obcí
svazem

svobodu.

Padesátikilometrový noční přesun pro
trojčlenné hlídky je zkušenost drsná, leč
užitečná. Pochodu se zúčastnilo i pět
hlídek složených ze žáků vojenské střední školy. Všechny hlídky došly do cíle, a to ve
vynikajících časech svědčících o dobré fyzické i psychické kondici.
Po závěrečném nástupu se žáci setkali s přímým účastníkem pochodu Charkov –
Sokolovo brigádním generálem v. v. Alexandrem Beerem, který naší škole velice fandí.

Pietní akt za generála Msgr. Methoděje Kubáně
Kaplan vojenské střední školy npor. Petr Šabaka se v doprovodu dvou studentů
prvního ročníku zúčastnil 5. března 2012 v obci Horní Bečva pietního aktu připomínajícího
70. výročí úmrtí generála duchovní služby Msgr. Methoděje Kubáně (1885 – 1942),
zakladatele

duchovní

služby

prvorepublikové

Československé armády.
Bohoslužbě

předsedal

pražský

arcibiskup

kardinál Dominik Duka. Přítomni byli i čestní hosté náměstek ministra obrany Ing. Libor Karásek, náčelník
generálního štábu armádní generál Ing. Vlastimil
Picek, hlavní kaplan plukovník Mgr. Jan Kozler.
Kardinál Duka ve své promluvě vyzdvihl na osobě generála Kubáně především čest, která
nedovolila tomuto hrdinovi kolaborovat s nacismem. Náměstek ministra obrany zdůraznil
důležitost aktualizace takovýchto osobností – vzorů vojáka a vlastence. Starosta Horní Bečvy
Mgr. Oldřich Ondryáš připomenul Kubáňovy kořeny, jeho pracovitost a lásku ke vzdělání.
Po bohoslužbě bylo připraveno malé občerstvení. Při něm náčelník generálního štábu
vzkázal žákům střední školy to, co možná neradi slyší, ale co armáda potřebuje: „Učte se!“
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Vojenští přidělenci navštívili Moravskou Třebovou
Pozvaní vojenští představitelé zahraničních států navštívili ve čtvrtek 15. března 2012
Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové. V úvodu
pro ně byla přichystaná prezentace školy
a komentovaná prohlídka celého areálu,
ukončení
na

návštěvy
moravskotřebovské

proběhlo
radnici

za přítomnosti starosty města.
Velitel školy pozval především
přidělence obrany těch států, kterých jazyk
se na škole přímo vyučuje. Se školou se
proto

seznámili

představitelé

armád

Francie, Velké Británie, USA, Slovenska a Ruska. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře
a všichni účastníci se shodli na tom, že vzdělávací proces na škole se bude nadále vyvíjet za
aktivní spolupráce zúčastněných.

Úspěch v soutěži v počítačovém konstruování a modelování
Dne 22. března 2012 uspořádala firma 3E Praha Engineering, a.s. ve spolupráci
se Střední průmyslovou školou v Kolíně již 11. ročník soutěže v konstruování a modelování
pomocí CAD systému, do které se letos přihlásilo 15 škol z různých koutů České republiky.
Soutěž byla rozdělená do dvou kategorií: „2D“ a „3D“. Naši školu reprezentovali v kategorii
„2D“ žáci 3. ročníku Kateřina Bosmanová, Michal Drs, Zbyněk Fučík a Tomáš Neumaier.
Soutěžící v kategorii „2D“ obdrželi písemné
zadání a technický výkres. Úkolem bylo
vytvořit DXF soubor, který byl při hodnocení
porovnáván

s nominální

geometrií.

Na

průběh soutěže dohlížela odborná komise
složená z vylosovaných členů doprovodu
studentů a zástupců společnosti 3E Praha
Engineering, a.s.
V náročné soutěži získal nakonec Zbyněk Fučik pěkné třetí místo mezi jednotlivci
a VSŠ a VOŠ MO druhé místo v soutěži škol, což vypovídá o kvalitě a konkurenceschopnosti
výuky CAD systémů v naší škole.
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Den učitelů
Už po sedmé se sešli učitelé,
vychovatelé

a další

pracovníci

škol

a výchovných institucí Moravské Třebové,
aby společně prožili příjemné odpoledne.
Tato

společenská

událost

se

konala

při příležitosti oslav Dne učitelů.
Všem shromážděným poděkoval
za jejich službu společnosti starosta města JUDr. Miloš Izák a květinou obdaroval
předsedkyni komise pro výchovu a vzdělávání paní Mgr. Lenku Bártovou. Velitel školy
plk. Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. vyjádřil svou vděčnost za spolupráci při pořádání této
společenské události, která se již po třetí konala v sále Na Písku.
Žáci a někteří vyučující Základní umělecké školy doprovodili oslavu hudebním
a tanečním představením. K tanci i poslechu hrála hudební skupina L.I.F. z Olomouce.

Kulatý stůl se zástupci města
Dne 2. dubna 2012 se žáci VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové zúčastnili besedy
u kulatého stolu, kde studenti diskutovali o problémech, které je ve městě nejvíce tíží.
Do besedy se zapojili zástupci města, Městské policie, Policie ČR, Centra volného času a žáci
z moravskotřebovských základních a středních škol.
Studenti poukázali na to, že jim chybí prostor pro relax a sport a že mají konflikty
s romskou komunitou. Mimo jiné se projednávala otázka nezaměstnanosti nebo uplatnění
absolventů ve městě. Zástupci všech stran se domluvili na dalším jednání, a to na sklonku
roku 2012.

Moravskotřebovským Ámosem je Jana Šandová
Již po dvacáté pořádala Městská knihovna Ladislava
z Boskovic anketu „Moravskotřebovský Ámos - Učitel, kterého
si vážím, mám rád“. A tradičně se do hlasování zapojila i naše
škola. Studenti VSŠ a VOŠ MO v Mor. Třebové svými hlasy do
městského klání poslali Mgr. Janu Šandovou.
V úterý 3. 4. 2012 se na městském úřadě uskutečnilo
slavnostní

vyhlášení

výsledků

ze

všech
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osmi

moravskotřebovských škol. Ředitelka městské knihovny Ludmila Koláčková krátce
představila jednotlivé vítěze, přečetla, co hezkého o nich žáci napsali na hlasovací lístky
a položila školním „Ámosům“ několik otázek. Právě na základě odpovědí pak přítomné
publikum (ze značné části složené z žáků, kteří přišli podpořit své oblíbené kantory) vybralo
vítěze. Moravskotřebovským Ámosem se tak stala Jana Šandová, třídní učitelka čety C4C.
Druhé místo obsadil Přemysl Dvořák (Gymnázium MT) a třetí pan Miroslav Muselík
(Speciální škola), který zvítězil ve školní části ankety už po jedenácté. Vítězka převzala
z rukou pořadatelů tradiční odměnu – barevné křídy, přijala gratulaci starosty města Miloše
Izáka, který anketu zaštítil, a poskytla rozhovor pro Český rozhlas Pardubice.

Beseda žáků s válečnými veterány
Ve spolupráci s Asociací „Vojáci společně“ se 4. dubna 2012 uskutečnila beseda
veteránů druhé světové války na téma Československý zahraniční odboj 1939 – 1945.
Na půdu školy zavítali váleční veteráni - brigádní generál ve výslužbě Alexander Beer,
brigádní generál ve výslužbě Miloslav Masopust, plukovník ve výslužbě Pavel Vranský
a plukovník ve výslužbě Antonín Štícha. Před vlastní besedou proběhlo neformální setkání
válečných veteránů a jejich doprovodu s velením
školy, kterého byl přítomen i starosta města
Moravská Třebová JUDr. Miloš Izák.
Pro připomenutí historických souvislostí
byly žákům 1. a 2. ročníku Vojenské střední
školy MO promítnuty filmové koláže „Boj za
svobodu“ a „Mobilizace 1938“. Především první
z nich pomohla seznámit mladé účastníky besedy
s přehledem vojenskopolitických událostí, významných pro historii prvorepublikového
Československa. V dalším průběhu besedy plukovník ve výslužbě Jan Kříž, prezident
Asociace „Vojáci společně“, seznámil žáky se stručnými životopisy přítomných válečných
veteránů, kteří ve svých vystoupeních vzpomínali na vlastní prožitky a zkušenosti z období
druhé světové války.
Skladba válečných zkušeností veteránů z různých bojišť války umožnila žákům slyšet
vyprávění o svých zážitcích a zkušenostech od vojáků bojujících na východní frontě. O zájmu
žáků svědčí skutečnost, že jednotlivá vystoupení každého válečného veterána, každou jejich
odpověď a poznámku, žáci odměnili potleskem. Nepřekvapil proto ani dlouhý zástup žáků
čekajících na autogram válečných veteránů.
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Četa C4A
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Slovo třídní učitelky
Uběhly téměř čtyři roky od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupila do třídy C1A.
Ze školních lavic na mě pokukovalo 32 žáků. Byly to patnáctileté děti z různých koutů
republiky. Některé, dá se říci většina, se na nové prostředí adaptovaly velmi rychle.
Ty ostatní, co si nezvykly, nás opustily hned. No a pak byly i takoví, kteří nezvládli studium,
a

tak

v průběhu

odešli.

V současné

době

se

počet

mých

žáků

ustálil

na jedenadvaceti maturantech.
Během čtyřletého studia jsme zažili neopakovatelné chvíle nejen ve škole, ale i mimo
ni. Co říci ke kolektivu žáků? Neměli jsme to nikdy jednoduché, často nám to „zaskřípalo“.
Studium nám příliš nešlo, často nás to „až moc bolelo“. Mimo školu to už bylo lepší,
tam jsme ožívali. Je pravda, že díky vám, milí žáci, nebyla má práce stereotypní! Skoro každý
den byl překvapením.
Ve svém středu jsme měli zpočátku absolventy, později i instruktory MUSADA –
žáky Šolce, Sklenára, Němce. Patřili mezi nás i výborní sportovci, např. žák Diák (fotbal
a futsall) nebo žák Písek (atletika, volejbal, basketbal).
A co dodat závěrem? Milí maturanti, přeji hodně, hodně a ještě jednou hodně štěstí
u maturitní zkoušky.
RNDr. Zuzana Macháčková

Maturantky s třídní učitelkou na maturitním plese čety
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Slovo velitele čety
S touto „spešl“ četou jsem osobně spjat coby její velitel po dobu necelých dvou
školních roků. Za tu poměrně dlouhou dobu, sice nerad, ale musím zasmušile konstatovat,
že mé vzpomínky na společné zážitky se ve skutečnosti smrštily na veselé povídání
u plápolajícího ohně s vůní do popela padlých dietních kabanosů a do hřejivého pocitu z toho
únorového

večera.

Večera,

který

korunoval

šerpování

budoucích

maturantů.

Když si vzpomenu na elektrizující atmosféru, kdy veselá tlupa namodralých šmoulů rozjásala
celý společenský sál Na Písku, nezbývá než se pousmát a doufat, že ne všechna naše společná
snaha byla marná.
A co říct na závěr? Snad jen to že tahle četa je z kategorie snů, ze kterých je lepší
se probudit. Samozřejmě že jim všem přeji do dalších dnů jen ta správná rozhodnutí a hodně
správných lidiček.
kapitán Ing. Pavel Rajj

Četa C4A a jejich „šmoulí“ půlnoční překvapení na maturitním plese
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O třídní učitelce
Zuzana Macháčková, ve třídě známá jako Zuzanka, je naší třídní učitelkou
již od prvního ročníku. Po dobu našeho studia se pro nás však stala něčím mnohem víc
než jen člověkem, který do dveří naší třídy vchází třikrát týdně se slovy: „ Studenti, už začala
hodina fyziky, tedy probuďte se a připravte se!“. Byla nám téměř maminkou. Za čtyři roky
jsme společně zažili mnohé, jak to dobré, tak i to zlé. Nikdy nezapomeneme na to,
jak se starala o naše vzdělání a jak za námi i přes všechna naléhání ostatních kantorů stála stůj
co stůj. Je to něco, čeho si na ní opravdu ceníme a za co na ní nikdy nezapomeneme.
Děkujeme, Zuzanko. Máme Tě rádi.

RNDr. Zuzana Macháčková a kpt. Ing. Pavel Rajj na maturitním plese čety

O veliteli čety
Pan kapitán Ing. Pavel Rajj byl k naší třídě přidělen až ve třetím ročníku. Za dva roky
jsme toho spolu moc neprožili. Je velmi upřímný a férový člověk. Jakmile se stal naším
velitelem, nastavil jasná pravidla, která se musela dodržovat, a je pravda, že jeho černé
puntíky ze začátku někteří z naší čety nemuseli. Časem jsme si na sebe zvykli
a dalo by se říci, že nám to spolu dobře klape. A jsme rádi, že nás bere takové, jací jsme, a má
nás ze všech čet nejraději.
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Maturitní tablo
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Četa C4B
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Slovo třídní učitelky
Četa C4B začínala v prvním ročníku s počtem 31 žáků a postupně se zredukovala
na současných 19 maturantů. Třídu vedla od prvního ročníku moje kolegyně Ing. Miroslava
Fabiánová, takže já jsem ji „zdědila“ až ve čtvrtém ročníku, kdy odešla do důchodu.
Vzhledem k tomu, že jsem tuto četu znala velmi dobře z výuky zeměpisu a matematiky
a v jejich kolektivu se mi pracovalo dobře, neměla jsem problém třídnictví převzít.
Pokud bych měla hodnotit třídu v oblasti studia, pak třetina žáků dosahuje velmi
dobrých výsledků. K prospěchově nejlepším patří Adam Brunn, Pavel Koukal a Adriana
Ščurková. Adam Brunn byl také v úzkém výběru uchazečů ke studiu ve Westpointu v USA,
i když se nakonec zúčastnil pouze prvního kola přijímacího řízení. V hodnocení čety během
čtyř let převažují pochvaly, kázeňské přestupky jsou spíš výjimkou a byly hlavně na počátku
studia.
V mimoškolní činnosti jsou žáci aktivní ve sportu, proto se účastnili různých
sportovních soutěží. Například ve futsalu reprezentovali školu David Fogl, Ondřej Hochman,
Lukáš

Seifrt a Ladislav Horký, v přespolním běhu a maratonu Kristýna Faltusová,

ve florbalu Pavel Koukal a Ladislav Horký. Adriana Ščurková se věnovala plavání, Petr Brož
basketbalu, Filip Gottwald se stal Silákem praporu. Josef Burget a Jiří Chudoba se od třetího
ročníku intenzivně věnují nácviku gymnastické sestavy ve dvojici, vytvořili DUO
EQUILIBRIUM a vystupovali například na maturitním plese, kde jejich výkon vzbudil velký
úspěch. Věřím, že v této činnosti budou pokračovat i po ukončení školy.
Na burze škol zastupovali naši školu Pavel Martinec, Lucie Schejbalová a Ondřej
Hochman. Pavlína Gulabová se účastnila olympiády z českého jazyka, Daniel Erber soutěže
Europa Secura. Karla Khaina, Moniku Glosserovou a Kristýnu Dobšinskou mohu jmenovat
za aktivní a tvořivý podíl při přípravě maturitního plesu.
Nakonec chci vyzdvihnout práci zástupce velitele čety Jiřího Chudoby, který vždy
ochotně spolupracoval se mnou i s velitelem čety při řešení jakéhokoliv problému a ve třídě
byl potřebnou autoritou.
Co dodat na závěr? Věřím, že všichni budou mít vytrvalost a píli, aby si uskutečnili
své plány, ať už si zvolí dráhu vojenského profesionála nebo profesi v civilním sektoru.
Všichni ale zůstanou absolventy VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové a určitě budou rádi
vzpomínat na společné zážitky nejen ze školy, ale i z akcí mimo školu, jako byly například
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lyžařský výcvik, dny NATO, BAHNA nebo výcvik ve VVP Libavá a další. Věřím, že naší
škole budou dělat jen dobrou reklamu.
RNDr. Hana Nečasová

Slovo velitele čety
Není to tak dávno, co jsem nastoupil do rozjetého vlaku a „vyfásnul“ jsem četu 3B.
Velmi rád vzpomínám na třídní učitelku paní Fabiánovou, která mi byla nápomocna
v nelehkých začátcích. Ztěžka bych se bez její pomoci orientoval mezi dvaceti mladými lidmi.
Nebylo mnoho příležitostí lépe poznat jednotlivé příslušníky čety, ale stály za to. Jsem velmi
rád, že jsem s nimi mohl strávit dvanáct dní na VVP Libavá a většinu z nich poznat i po lidské
stránce. Mile mě překvapilo, jak hltali vše nové od příslušníků 71. mechanizovaného praporu
z Hranic. Svojí houževnatostí dokázali, že by se jednou mohli stát mými kolegy, profesionály.
Ani zdaleka jsem netušil, co všechno obnáší organizace maturitního plesu. Ještě že mě
zachránila nová třídní učitelka paní Nečasová, se kterou jsme od čtvrtého ročníku vytvořili
funkční tandem. Nezapomenutelným zážitkem bylo artistické vystoupení žáků Josefa Burgeta
a Jiřího Chudoby, při kterém se všem v sále svíral napětím žaludek. Při organizaci plesu,
ale i dalších aktivitách nejvíce pomáhala žákyně Lucie Schejbalová. Chtěl bych vyzdvihnout
práci zástupce velitele čety Jiřího Chudoby, který se mnou vždy ochotně spolupracoval
při řešení problémů čety.
Když se dívám na četu 4. B, vidím partu mladých lidí, kteří mají svoje cíle a zájmy
a se kterými se dá rozumně mluvit. Dnes z nich mám radost a věřím, že se v životě neztratí
a uskuteční si své plány.
Chtěl bych vám všem popřát do života mnoho štěstí a zdraví, a aby se vám splnily
všechny osobní i profesní cíle.
„ Jste moji první, a proto Ti nejlepší.“
nadporučík Ing. Radek RUBÍN
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V adaptačním procesu těsně před slibem s instruktory

O třídní učitelce
Naši paní učitelku Hanu Nečasovou jsme měli už od prvního ročníku, vyučovala
matematiku. Ale až na začátku čtvrtého ročníku se stala naší třídní učitelkou. Je velice
spolehlivá. Pokud se jedná o třídní záležitosti, vše zvládala a měla vždy vše připraveno.
Naopak, pokud jde o matematiku, už od začátku chtěla, abychom se řádně připravovali
a počítali. Její úsilí se nám u maturity osvědčilo. I přesto, že díky její přísnosti a důkladnosti
u nás ze začátku nebyla úplně oblíbená, tak jak šel čas, začali jsme chápat, že to vše dělala
pro nás a celá třída se shoduje, že lepší učitelku matematiky a lepší třídní učitelku jsme
si nemohli přát.
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RNDr. Hana Nečasová a npor. Ing. Radek Rubín na maturitním plese čety

O veliteli čety
Za dobu, co jsme nastoupili na vojenskou střední školu, jsme stačili vystřídat hned několik
velitelů čet. Ke konci čtvrtého ročníku nám přidělili pana npor. Ing. Radka Rubína.
Ačkoli si dokáže sjednat pořádek, snad nikdy se nestalo, aby na nás byl přísný,
nebo že by nám dával úkoly navíc. Vždy vše řešil v klidu a v pohodě. Mnohokrát jsme
si s ním povídali o našich problémech a naopak jsme si i vyslechli věci, které trápily našeho
velitele čety. Pokud jsme měli nějaké problémy, stačilo zajít do jeho kanceláře a poradit
se s ním, vždy byl ochotný a přívětivý. Jen je škoda, že jsme ho měli jen na chvíli.

Maturitní tablo

Petr Brož

Adam Brunn

Kristýna Dobšínská

Josef Burget
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Kristýna Faltusová

Daniel Erber

Monika Glosserová

David Fogl

Pavlína Gulabová

Filip Gottvald

38

Ondřej Hochman

Ladislav Horký
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Jiří Chudoba

Karel Khain

Pavel Koukal

Pavel Martinec

Lukáš Seifert

Lucie Schejbalová
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Adriana Ščurková

RNDr. Hana Nečasová

npor. Ing. Radek Rubín

Z výcviku na Libavé
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Četa C4C
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Slovo třídní učitelky
S touto četou jsem se jako třídní setkávala dva roky. První společný rok byl velmi
rušný, zažívali jsme spolu chvíle radostné, ale také chvíle, kdy jsem některé jedince doslova
,,proklínala“. Přes to všechno to vždycky byla četa, která drží při sobě, kamarádi, kteří
se na sebe mohou spolehnout. I když na sebe často neupozorňovali, stali se na rotě jednou
z nejoblíbenějších čet, skvělým kolektivem.
Do čtvrtého ročníku nakročili s optimismem a dobrou náladou. Zažili skvělých 14 dní
na Libavé, párkrát se vyspali a už chystali stužkovací večírek, kde jen potvrdili, jak báječní
jsou. Maturitní ples vše jen podtrhnul. Na půlnoční baletní vystoupení se jen tak nezapomene,
stane se legendou.
Do dějin školy se na dlouhá
léta

zapíší

některá

jména

–

Sebastián Pluskal, Michal Novotný
se

svými

skvělými

studijními

výsledky, Radovan Sahánek, Jakub
Müller,

Václav

Židková

se

výsledky.
Lamačová,

Uherka,

svými
Dále
Lucie

Ivana

sportovními
pak

Zuzana
Paloušová,

Tereza Mlýnková, Barbora Malá,
Jan Viznar, kteří často, řádně a rádi
reprezentovali školu při různých
významných společenských akcích.
Tak by se dalo pokračovat dál.
Každý měl své místo a bez něj
Mgr. Jana Šandová a npor. Bc. Zbyněk Pavlíček

by četa nebyla kompletní.
Nyní jsou na konci svého

působení na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Zbývá už jen jediné, zdárně složit
maturitní zkoušku. Po ní se vydávají na různé cesty a já vím, že se neztratí.
Zakončím svým tradičním: ,,Takže vážení, pokračujte správným směrem, držte
se svých snů a bojujte za ně!“
A když náhodou někdy zabloudíte na půdu této školy, ráda všechny uvidím!
Mgr. Jana Šandová
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Slovo velitele čety
Velitelem čety C4C jsem se fakticky stal až od ledna 2012. Přesto se známe téměř
čtyři roky, kdy spolu ,,válčíme“ na 2. školní rotě. Musím uznat, že od prvního ročníku jste
patřili mezi jednu z nejlepších čet. Četu, ve které se vytvořilo tzv. zdravé jádro. Přestože jste
jako jednotlivci dokázali vytvořit spoustu průšvihů, jako kolektiv jste fungovali bez větších
problémů a poměrně samostatně.
Musím se zmínit o vašem prvním veliteli čety, který velel četě první dva roky.
Vždycky si vzpomenu, jak npor. Ing. Jiří Mašíček líčil zážitky ze školních výletů, které jste
s ním podnikali v prvním a druhém ročníku, a nemůžu se ubránit smíchu.
Závěrem bych vám chtěl popřát, abyste si dobře zvolili kopec, na který budete na své
cestě životem stoupat a vždy se řídili heslem: „Neptej se, co svět potřebuje, ale ptej se sám
sebe, čím ožíváš, a jdi a dělej to.“ Protože to, co svět potřebuje, jsou lidé, kteří jsou živí.
Nadporučík Bc. Zbyněk Pavlíček

Školní výlet ve druhém ročníku, ještě s velitelem čety npor. Jiřím Mašíčkem
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O třídní učitelce
Paní učitelka Jana Šandová je malá, mladá, hezká a hodná. Ví, co nás baví a zajímá,
a ráda nám se vším pomůže. Za tu dobu, co je naše třídní, jsme s ní mnohé prožili a spřátelili
se s ní.
Nastoupila k nám před dvěma lety coby mladá a nezkušená učitelka. Po prvním
kontaktu s námi chtěla sice odejít, ale naštěstí vytrvala, oblíbila si nás a tento rok po zásluze
vyhrála v soutěži Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád. Stala
se nejoblíbenější učitelkou v naší škole a nakonec i v celé Moravské Třebové.

Mgr. Jana Šandová – Moravskotřebovský Ámos roku 2012 a její četa C4C.

O veliteli čety
Nadporučík Zbyněk Pavlíček. Hodný, férový velitel s "kozí" bradkou. Není problém
si s ním o všem promluvit a vždy rád poradí. Na povel nás dostal sice až v polovině tohoto
roku, ale snaží se ze všech sil nás co nejlépe připravit na cestu životem.
První dva roky nám velel npor. Ing. Jiří Mašíček, po jeho odchodu se nás ujal
kpt. Ing. Pavel Rajj.
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Maturitní tablo

Adam Jelínek

Daniel Matyáš

Barbora Malá

Ivana Žídková
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Benedikt Kizek

Jakub Müller

Jan Viznar

Martin Ludvík

Michaela Sklenářová

Kamil Peštál

Martin Šitner

Miroslav Pop
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Lucie Paloušová

Michal Novotný

Radovan Sahánek

Sebastián Pluskal

Tomáš Kříž

Tereza Mlýnková

Václav Uherka
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Tereza Pospíšilová

Zuzana Lamačová

Mgr. Jana Šandová
třídní učitelka

kpt. Ing. Pavel Rajj
velitel čety
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ŽÁCI O ŠKOLE
Pokud se řekne střední škola, vyvolává to v nás nehezké city. Ale u koho ne? Vždyť
jde o učení, písemky a maturitu. Ale na druhou stranu jsme velice rádi, že jsme právě zde,
na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
Jsme z různých koutů ČR, každý člověk originál a tak jsme si mezi sebou vytvořili
pěkné vztahy. A také jsme toho hodně zažili. Od výcviků, přes různé školní akce, plesy,
samostudium až po třídní výlety. Na žádné jiné škole nemáte takovou vševojskovou přípravu.
V podstatě z nás udělala ,,chlapy“. Každý si zde našel známé, kteří jsou k nezaplacení, ať už
jde o spolužáky, anebo v některých případech i o učitele, popřípadě velitele. Myslím, že
můžeme být rádi, že jsme měli možnost studovat právě na této škole.

Čestná stráž bojového praporu s npor. Martinem Fialou, vyřazení maturantů 2011
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UKÁZKY PRÁCÍ ŽÁKŮ

„Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou.“
Chtěl bych se zamyslet nad citátem, který napsal jeden z největších duchovních vůdců
Indie Móhandás Karamčand Gándhí a který říká: „Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka
bezcennou.“ Zaujal mě jeho srozumitelný obsah a moudrost, která z něj vychází.
Jsou lidé, kteří neustále přemýšlí nad různými problémy, ale když dojde na čin,
zůstávají stát v pozadí. Jaký k tomu mají důvod? Proč lidé jen sedí a zabývají se věcmi, které
pak stejně nevyřeší? Mají strach? Jsou
líní? Strach i lenost jsou největšími
nepřáteli úspěchu, které musí každý
člověk překonat, pokud chce něco
dokázat. Čím častěji je překonáváme,
tím méně se stáváme jejich otroky.
Jen přemýšlením člověk nikdy
nic nezkazí. Toto je možná důvod, proč
hodně lidí jen přemýšlí. Nic sice
nezkazí, ale pokud se věnují pouze
myšlenkám, proklouzne jim mnoho
příležitostí. Opravdu tedy není na místě
myslet si, že stačí jen nápady mít,
ale je nezbytné je provést. Samotná
myšlenka je sice klíčem, ale dveře
se stejně samy neodemknou, někdo tím
klíčem musí pootočit. Lidé jsou často
plní zklamání, takže když mají konečně
šanci se prosadit, tak už nemají
dostatek síly nebo vůle přistoupit k činu.
Každý by se tedy měl zamyslet nad svým osudem a nad tím, zda dělá opravdu vše
proto, aby se realizoval ve svých snech a touhách.
Jan Drnec
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Malý Eduard
Jmenuji se Eduard a jsem autista. Bydlím na Vysočině, ve středu republiky,
za což jsem rád, protože mám v podstatě ke všem blízko. Oba moji rodiče pracují u drah,
proto můžu jezdit vlakem zadarmo, což se mi stalo koníčkem. Ale protože mám autismus,
často trpím nadýmáním a zvracím, jezdím většinou sám.
Jednoho dne jsem si tak jel vlakem, zase sám, a přemýšlel jsem o tom, jestli
to tu sedačku bolí, když na ní sedím. Po dvanácti hodinách nesmyslného ježdění sem a tam
jsem vysedl neznámo kde a jako první mě napadlo utíkat do prvního lesa.
Najednou mě přepadla nepřekonatelná touha zasadit strom. Tohle se mi stává vcelku
často a tak si v tašce nosím lopatu, abych ji měl vždycky po ruce. 4 hodiny úmorného kopání
a rozedřené ruce na krev mi byly dostačujícím výsledkem. Opravdu nechápu, proč mě nikdo
nemá rád, při kopání jsem sice, s krvežíznivým výrazem a s lopatou v ruce, zahnal potulného
houbaře a klučinu projíždějícího na kole, ale co, neměli tak civět. Oba křičeli. Sbalil jsem
lopatu a vyrazil domů.

Mým největším koníčkem je dlouhé, pro někoho bezcílné, civění do lampy,
až mě z toho bolí oči. Hned jak jsem přišel domů, zapnul jsem lampu, ani jsem se nesvlékl,
jen čepici sundal. 60 W versus moje sítnice. Neutuchající boj. Nejsem divný, dělá to přece
spousta lidí. 2 hodiny a oči nesnesitelně pálily. 2,5 hodiny, vysychají slzy. Po 3 hodinách oči
přestávají bolet. Mám radost, jsem za vodou. Místo očí kamení na sahaře. Vlákno žárovky
vzdává boj a já vítězím, sítnice je sice nenávratně poškozená, ale co.
Posilněný pocitem vítězství jsem se rozhodl, že bych neměl zaostávat a chtěl jsem
zjistit, co je nového. Vtom však přišel problém: jediné, co jsem zvládl, bylo přečíst titulek,
zbytek mi připadal jako změť rozmazaných čar a rozlitého inkoustu.
Mrzí mě, že nemám žádné kamarády a nikdo mi nerozumí.
EDA
Pavel Martinec
Pozn. Příběh byl vytvořen na základě úkolu: Vytvořte příběh, jehož kostru budou tvořit
zadané obrázky.
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Setkání se zajímavým člověkem
Rád bych vás seznámil s člověkem, který na mě silně
zapůsobil, vlastně stále působí. Tohoto člověka potkávám
několikrát denně téměř dvacet let.
Touto osobou je dvacetiletý kluk, vysoký 192 cm, se
štíhlou postavou. Na oválné hlavě má černé, strašně husté,
vlnité, kratší vlasy, které s oblibou nazývá ,,květák“. Má
modrohnědé

oči,

které

jsou

ale

většinou

schované

za skly dioptrických brýlí. Čelo má vysoké (údajně znak
inteligence), uši velké a mírně odstáté. Dříve měl poněkud ,,vystrčenou“ bradu, která už tak
hluboký hlas dělala ještě hrubší. Dnes již po ,,vystrčené“ bradě zbylo jen málo, dvě jizvy na
krku a mírně opuchlá pravá tvář. Za den se ale dokáže
neuvěřitelně měnit.
Obvykle

se

potkáváme

v šest

hodin

ráno,

to má zalepené oči, opuchlou a pomačkanou celou tvář a vždy
poznám, kdy šel spát s mokrou hlavou. To totiž ,,květák“
vytvoří mistrné formace, za které by se ani Picassovy obrazy
nemusely stydět. Na druhou stranu při našem pravidelném
setkání asi o půlnoci má unavené oči, vyzdobené namodralými
kruhy pod jejich spodním okrajem, svaly v obličeji má
povadlé a jediné, co chce, je měkká postel a šest hodin spánku.
Co se týče povahy je náladový, otevřený a přátelský. Snaží se být spravedlivý a s lidmi
dobře vycházet. Co na něm miluju, je to, že má úplně stejný smysl pro humor jako já.
Když si někdy dělá srandu z někoho jiného, hned mu odpustím. Rozhovor s ním považuji
za rozhovor se zajímavou osobou o zajímavém tématu. Na druhou stranu bývá často
nerozhodný, líný a nepořádný. Podle jednoho testu osobnosti trpí syndromem ředitele
zeměkoule.
Za těch dlouhých dvacet let jsem si ho moc oblíbil a zvykl si na něj tak, že si bez něj
už život vůbec nedokážu představit, i když mě i po tak dlouhé době dokáže překvapit, někdy
i šokovat. Kromě našich pravidelných setkání ráno a večer v koupelně se setkáváme
i nečekaně, jako třeba ve výlohách, na hladině rybníka, nebo taky ve vitrínách. Vždycky si mě
hned všimne, kluk jeden šikovná. Sice by se mohl víc učit, začít posilovat, přestat kouřit,
ale i tak ho prostě ,,žeru“.
Václav Uherka
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SEZNAMY TŘÍD
1. ročník
Četa C1A – třídní učitel PaedDr. Jana Horkelová
velitel čety npor. Bc. Karel Výborný
Axman Martin
Bednářová Šárka
Bříza Petr
Hříbal Jakub
Jonák Zdenek
Jožáková Jarmila
Knotková Petra
Kopčáková Barbora
Kusý Tomáš
Kuželka David

Linhart Jan
Míchal Josef
Novák Karel
Obšivač Pavel
Okénka Pavel
Ostřížková Eliška
Pilař Tomáš
Pitra Milan
Pohanková Romana
Pokorný Josef

Povolný Pavel
Redek Jakub
Richter Michael
Slabý Jaroslav
Slosarčík Lukáš
Snohová Adéla
Šindelářová Petra
Tomanová Eliška
Virgala Jan
Žolnová Karolína

Četa C1B – třídní učitel Ladislav Dostál
velitel čety npor. Ing. Michal Šmerák
Ambruz Pavel
Březina Petr
Doubek Přemysl
Dvořák Martin
Gallat Miroslav
Hadnagy David
Heřmánek Miroslav
Horák Jakub
Hruška Jan
Janošek Martin

Kaňka Martin
Kapr Matěj
Keka Vít
Kolář Antonín
Koníček Filip
Kratochvíl Filip
Kratochvíl Roman
Krčmář Robert
Machovský Aleš
Matzek Oldřich

Musil Oliver
Plaček Filip
Roček Jan
Svoboda Vítek
Ščudla Patrik
Šváb Matěj
Šváb Viktor
Trčka Richard
Zděnek Radim
Žižka Dalibor

Četa E1A – třídní učitel Mgr. Libuše Kořínková
velitel čety kpt. Ing. Karel Burian
Baroch Tomáš
Duda Radek
Hojgr Jiří
Horník Roman
Ivančík Jiří
Jaroš Michal
Kapalčík Šimon
Kořenský Václav
Kozák Daniel
Kubečka Ludvík

Kubín Radim
Kutík Michael
Moroz Václav
Mutl Dominik
Noga Dominik
Pecina Michal
Pivnička Michal
Polák Pavel
Schejbal Jaroslav
Skrutek Matěj
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Staffa Jakub
Staňková Monika
Šimek Martin
Škeřík Jiří
Švancarová Michaela
Tonyka Tomáš
Vallone Patrick
Vateha Gabriel
Zeman Miro

2. ročník
Četa C2A – třídní učitel RNDr. Iveta Wilnerová
velitel čety npor. Bc. Miloš Čejka
Bartošová Pavlína
Bruštík David
Čapková Nikola
Doležal Jan
Dvořák Matěj
Hagenhofer Vojtěch
Husárik Petr
Janoušek Lukáš
Jendrišák Nicolas
Jurášová Hana

Jurečka Jan
Kolařík David
Kostelníček David
Maláč Ondřej
Martinec Martin
Matoušková Monika
Novotná Zuzana
Otáhal Lukáš
Plichtová Monika
Pluhař Pavel

Podlezlová Michaela
Pořízek Radomír
Sedlář Roman
Szabo Jakub
Škopová Lenka
Šťástka Jan
Ulrich Ondřej
Vokoun Jiří
Zapletal Radim

Četa C2B – třídní učitel Mgr. Radek Konečný
velitel čety kpt. Ing. Pavel Rajj
Arpášová Nikola
Bican Stanislav
Brož Martin
Černošková Gabriela
Hanák Jakub
Holá Eliška
Horský Jan
Hrubý Michael
Hubený Radek
Hvozdovič Miroslav

Kostka Miloš
Kratochvíl Jakub
Křeček Martin
Mach Jaromír
Macháčková Kristýna
Michalec Lukáš
Móri Aleš
Néma Jiří
Nepraš Jakub
Ondráček Pavel

Pinkavová Tereza
Porzer Jakub
Pospíšil Jakub
Sedlák David
Stejskal Filip
Švarcová Anna
Takacs Jakub
Zejfartová Adéla
Zímová Jana

Četa C2C – třídní učitel Ing. Igor Fabian
velitel čety npor. Bc. Vlastimil Konečný
Bahula Raymond
Bartoš Otakar
Černohorská Nikol
Doležal Jan
Fialová Kristýna
Foretník Pavel
Garabík Petr
Holub Josef
Kabeláč Josef
Kašpar Vojtěch

Kopečný Milan
Kubíčková Vendula
Kubizniaková Anastázie
Mrzena Luboš
Nosek Zdeněk
Novosad Patrik
Otisk Denis
Panský Marek
Pecina Jan
Pospíšil Dominik
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Řikovská Berenika
Sklenář Martin
Šebora Jan
Šmíd Martin
Teplá Aneta
Ulrych Dominik
Vaněk Václav
Vašíček Pavel
Vojtková Kamila
Zuzáková Leona

3. ročník
Četa C3A – třídní učitel Bc. Ondřej Komůrka
velitel čety por. Bc. Jiřina Haroková
Adamec Jakub
Bednář Petr
Blažek Michal
Bosmanová Kateřina
Brabcová Hana
Brožek Radovan
Burianová Lucie
Černá Dana
Diblíková Kristýna
Drábek Jakub

Drs Michal
Dvořák Jakub
Fandel Michal
Feráková Karolína
Fleková Petra
Fučík Zbyněk
Güttler Dominik
Halová Michaela
Houska Pavel
Jahoda Matěj

Karlík Jiří
Kolář Radim
Kontroš Marcel
Krabáč Václav
Neumaier Tomáš
Novotný Mathias
Šleisová Kristýna
Vernerová Gabriela
Voběrek Jakub
Zejbrlík Dan

Četa C3B – třídní učitel Mgr. Bedřiška Schneiderová
velitel čety npor. Stanislav Pejř
Fiala Jan
Gabrhel Patrik
Kratochvílová Andrea
Kroupová Šárka
Kulháňová Denisa
Lysoněk David
Macháček Václav
Maryška Jiří
Mecera Jakub

Milota Tomáš
Nádvorníková Jana
Pospíšil Petr
Růžička Jakub
Skalický Michal
Sklenářová Kristýna
Strakoš Tomáš
Šabatka Jan
Šamánek Antonín

Šejnoha Petr
Šenfeld Jaroslav
Tejček Pavel
Tomek Martin
Tuťálková Andrea
Úlehlová Ladislava
Valentová Radka
Vrbka Jakub
Zburník Jakub

Četa M3A – třídní učitel Ing. František Felkl
velitel čety kpt. Mgr. Karel Burian
Báša Václav
Doležal Roman
Duženkov Grigorij
Famfrla Slavomír
Flaks Ladislav
Foltanová Johana
Heller Patrik
Honeš Pavel
Jámbor Roman

Koubík Petr
Kožurko Jakub
Křesťan Petr
Kyncl Pavel
Návrat Martin
Neumann Jan
Novotný Michal
Pech Zdeněk
Peterka Dominik
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Punčochář Michal
Růžička Pavel
Svoboda Jakub
Šulc Pavel
Švoma Lukáš
Taranda Michal
Vacík Daniel

4. ročník
Četa C4A – třídní učitel RNDr. Zuzana Macháčková
velitel čety kpt. Ing. Pavel Rajj
Bušinová Marcela
Diák Ladislav
Drnec Jan
Farkaš Jakub
Honěk Jiří
Hora Ondřej
Kaplánková Veronika
Kofl Michal

Krausz Ondřej
Krupa Martin
Marček Jan
Mařík Ladislav
Miletín Ondřej
Němec Karel
Pavlacký Marek
Písek Stanislav

Prudká Barbora
Říhová Iveta
Sejkora Jan
Severýnová Monika
Sklenár Vladislav
Šolc Kryštof
Štrobl Ondřej
Vítek Tomáš

Studium ukončili předčasně:
Bílek Michael
Douda Tomáš
Jirglová Leona
Kofl Michal

Kračmar Leoš
Mařík Jan
Muščíková Alena
Růžička Jan

Severýnová Monika
Ševčík Jiří

Četa C4B – třídní učitel RNDr. Hana Nečasová
velitel čety npor. Ing. Radek Rubín
Brož Petr
Brunn Adam
Burget Josef
Dobšínská Kristýna
Erber Daniel
Faltusová Kristýna
Fogl David

Glosserová Monika
Gottvald Filip
Gulabová Pavlína
Hochman Ondřej
Horký Ladislav
Chudoba Jiří
Khain Karel

Koukal Pavel
Martinec Pavel
Rob Milan
Seifrt Lukáš
Schejbalová Lucie
Ščurková Adriana

Studium ukončili předčasně:
Bílek Lukáš
Bláha Šimon
Blechová Nicola
Čecháček Milan

Dubský Daniel
Horvát Vladislav
Hruška Miroslav
Maňák Ondřej

Mikešková Ludmila
Rob Milan
Stehno Josef

Četa C4C – třídní učitel Mgr. Jana Šandová
velitel čety npor. Bc. Zbyněk Pavlíček
Jelínek Adam
Kizek Benedikt

Kříž Tomáš
Lamačová Zuzana
54

Ludvík Martin
Malá Barbora

Matyáš Daniel
Mlýnková Tereza
Műller Jakub
Novotný Michal
Pakosta Ondřej
Paloušová Lucie
Peštál Kamil

Pluskal Sebastián
Pop Miroslav
Pospíšilová Tereza
Sahánek Radovan
Sklenářová Michaela
Šimková Simona
Šitner Martin

Studium ukončili předčasně:
Kraif František
Malota Petr
Matějka Pavel

Pakosta Ondřej
Šimková Simona
Šťastný Martin

Ze střeleckého kroužku
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Šťastný Martin
Tomanová Veronika
Uherka Václav
Viznar Jan
Vrána Jakub
Židková Ivana

Tomanová Veronika
Tomek Jan
Trávníčková Anna

KONTAKTY NA MATURANTY
C4A
Bušinová Marcela
Diák Ladislav
Drnec Jan
Farkaš Jakub
Hora Ondřej
Kaplánková Veronika
Krausz Ondřej
Krupa Martin
Marček Jan
Mařík Ladislav
Miletín Ondřej
Němec Karel
Palacký Marek
Písek Stanislav
Prudká Barbora
Říhová Iveta
Sejkora Jan
Sklenár Vladislav
Šolc Kryštof
Štrobl Ondřej
Vítek Tomáš

Mánesova 927, Nové Město pod Smrkem, 463 65
maaac@email.cz
Třtěno 62 (Louny), 440 01
diafigo@email.com
Horní Řepčice 45, Úštěk, 411 45
drnecjan@gmail.com
Chmelová 6, Opava – Vávrovice
U Josefa 117, Pardubice, 530 09
kopecek2@gmail.com
Otaslavice 376, 798 06
veronika.kaplankova@seznam.cz
Palackého 1266/37, Rumburk, 408 01
ondrejkrasz@seznam.cz
B. Němcové 315, Náměšť na Hané, 675 71
pupik736@seznam.cz
Spodního 18, Brno, 625 00
jan.marcek92@gmail.cz
Náměstí 11, Březnice, 262 72
latr99@seznam.cz
Pod Vinicí 378, Vysoká nad Labem, 503 31
kroak@seznam.cz
Dědická 260/4, Vyškov, 682 01
nemec.kaja@seznam.cz
Bezručova 840, Bojkovice, 687 71
pavlackymarek@seznam.cz
Úsobrno 120, 679 39
stanislav.pisek@seznam.cz
Pomezí 176, 569 71
barcanecka@seznam.cz
Čehovice 155, Bedihošť, 798 21
ivetka.rihova20@seznam.cz
Za Vodárnou 205, Neratovice, 277 11
sejkora69@seznam.cz
Studánka 76, Tachov, 347 01
a.r.m.a@seznam.cz
Sportovní 601/24, Milovice, 289 24
solc.krystof@email.com
Čičenice 41, 387 71
o.strobl@seznam.cz
Dolní 403, Dobšice, 671 82
tom.vitkys@gmail.com
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C4B
Brož Petr
Brunn Adam
Burget Josef
Dobšínská Kristýna
Erber Daniel
Faltusová Kristýna
Fogl David
Glosserová Monika
Gottvald Filip
Gulabová Pavlína
Hochman Ondřej
Horký Ladislav
Chudoba Jiří
Khain Karel
Koukal Pavel
Martinec Pavel
Seifrt Lukáš
Schejbalová Lucie
Ščurková Adriana

Libouchec 446, 403 35
petrsmcr@seznam.cz
Jiřího z Poděbrad 16, Šumperk, 787 01
a.brunn@seznam.cz
Průběžná 605, Milovice, 289 23
josefburget@seznam.cz
Benešova 505/21, Třebíč, 674 01
tynka.d@seznam.cz
1. Máje 72, Náchod, 547 01
elbinek@email.cz
Na Výsluní 424, Jablonné n. Orlicí, 561 64
faltusova.k@seznam.cz
Orlice 221, Letohrad, 561 51
d.fogl@email.cz
Orlí 480/7, Brno, 602 00
micimoni@seznam.cz
Pustiměř 202, 683 21
gotty.filip@seznam.cz
Holandská 2731/6, Znojmo, 671 81
paja.gulabova@seznam.cz
Ostřešany 368, Pardubice, 530 02
andrew.33@seznam.cz
Alešova 1425/5, Svitavy, 568 02
ladjinek@seznam.cz
Cyrila Boudy 8, Prostějov, 796 04
jiri.chudoba@seznam.cz
Eduarda Hakena 2150/10, Krnov, 794 01
khaika@seznam.cz
Bratrušín 1129, Bystřice n. Pernštýnem, 593 01
koukalpavel@seznam.cz
Mánesova 6672, Otrokovice, 765 02
endylarkyn@seznam.cz
Třída Osvobození 51, Broumov, 550 01
lukas.ptak@centrum.cz
Časy 61, Holice, 534 01
lucias.sch@seznam.cz
Severovýchod 471/1, Zábřeh, 789 01
adrianne.scurkova@email.cz
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C4C
Jelínek Adam
Kizek Benedikt
Kříž Tomáš
Lamačová Zuzana
Ludvík Martin
Malá Barbora
Matyáš Daniel
Mlýnková Tereza
Müller Jakub
Novotný Michal
Paloušová Lucie
Peštál Kamil
Pluskal Sebastián
Pospíšilová Tereza
Pop Miroslav
Sahánek Radovan
Sklenářová Michaela
Šitner Martin
Uherka Václav
Viznar Jan
Vrána Jakub
Žídková Ivana

Nelepeč 12, Tišnov, 666 01
jelinek.green@gmail.com
Heroltovice 1525, Libavá, 785 01
kizebe@seznam.cz
Dubová 3, Brno, 637 00
tomasonn@gmail.com
Křivánkova 102, Jevíčko, 569 43
LamacovaZ@seznam.cz
J. Drobného 1621, Česká Třebová, 560 02
maludvik@seznam.cz
Jana Čapka 1085, Frýdek Místek, 738 01
bara.pekarska@seznam.cz
Potoční 35, Odry, 742 35
maFy9@seznam.cz
Táborská 108, Nová Ves u Kolína, 280 02
Mlynte@seznam.cz
Na Královkách 899, Kuřim, 664 34
muller.xym@gmail.com
Ludmily Hořké 26, Kraváře Dvořisko, 747 21
vojak44@seznam.cz
Zlatá Olešnice 43, Jablonec n. Nisou, 468 47
Lucy.Palous@seznam.cz
Havlíčkova 34, Třešť, 589 01
k.pestal@seznam.cz
Biskupství 510, Náměšť na Hané, 783 44
pluskalseb@seznam.cz
Krakovská 8, Olomouc – Nové Sady, 779 00
Terinka.pospisilova@seznam.cz
Mahlerova 29, Jihlava 29, 586 01
pop.miro@seznam.cz
Jesenická 692, Lipová – Lázně, 790 61
radovansahanek@seznam.cz
Křenov 152, 569 22
sklenarova14@seznam.cz
Mohelno 70, 675 75
martin.sitner@centrum.cz
Rájec 71, Zábřeh, 789 01
v.uherka@centrum.cz
Mysločovice 157, 763 01
jan.viznar@seznam.cz
Zborovská 2979, Moravská Ostrava, 702 00
jakubvrana92@seznam.cz
Hlavní 108, Háj ve Slezsku, 747 92
zidkova.iivana@seznam.cz
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