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Slovo velitele
Vážení absolventi,
vykonali jste maturitní zkoušky a opouštíte
Moravskou Třebovou, získali jste potřebné vědomosti
a dovednosti, abyste mohli úspěšně pokračovat ve studiu na
vysokých

školách,

nebo

zahájili

vojenskou

kariéru

u útvarů a zařízení Armády České republiky. Bez ohledu
na

to,

kde

budete

v budoucnu

pracovat,

budete

reprezentovat školu a svými dobrými výsledky přispívat
k její dobré pověsti. Končí pro vás významná etapa života,
v průběhu které si většina z vás udělala jasno, co chce
ve svém životě dělat. V této souvislosti je třeba vzpomenout,
že

téměř

devadesát

procent

letošních

absolventů

se rozhodlo požádat o přijetí do služebního poměru vojáka
z povolání. Zvolili jste si nelehkou cestu a budou na vás
kladeny vysoké nároky. Čeká vás další vzdělávání v oblasti
odborné přípravy a budete muset prokázat i morální a mravní kvality, které jsou nezbytným předpokladem
k tomu, abyste se stali respektovanými příslušníky praporčického nebo důstojnického sboru ozbrojených sil
České republiky.
Školní rok 2013 - 2014 proběhl ve znamení výrazných změn v procesu vzdělávání. Nadále pokračuje
práce na úpravě obsahu studia s důrazem na posílení
technické a vojenské složky vzdělávání, aby byli absolventi
lépe připraveni k práci na místech v Armádě České republiky.
Závěry koncepce dalšího rozvoje školy chápe velitelskopedagogický sbor školy jako nepřetržitý proces uskutečňování
opatření, která vedou ke zkvalitňování vzdělávání, posílení
flexibility a konkurenceschopnosti.
Vyřazením maturantů se však život ve škole nezastaví.
Čeká nás řada změn. Kromě zateplení a výměny oken
na učebním bloku chceme v letošním roce začít tolik
očekávanou rekonstrukci sportovního hřiště a vybudovat
odpovídající sportovní zázemí včetně dalších sportovišť
a tribuny. Podařilo se nám využít evropské strukturální fondy
a z projektu EU jsme zakoupili počítače a IT vybavení
pro zlepšení výuky především maturitních předmětů. Zaregistrovali jsme internáty jako školské výchovně
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ubytovací zařízení a od 1. 9. 2013 fungují jako domov mládeže s pravidly v duchu vyhlášky MŠMT. Podařilo se
zrekonstruovat dvě podlaží a zcela nově je vybavit vnitřním zařízením. V tomto duchu chceme pokračovat i
nadále, samozřejmě vše závisí na finančních prostředcích a dalších možnostech školy.
Za práci, která byla v uplynulém školním roce vykonána je třeba poděkovat všem pracovníkům školy,
studentům, ale i zařízením zabezpečujícím chod života ve škole. Jestli se ani v budoucnu nebudete stydět
prohlásit „jsem absolventem Vojenské střední školy v Moravské Třebové“, bude to znamenat, že jsme
na správné cestě. Všem přeji pevné zdraví a hodně úspěchů do dalších let.
Velitel školy
plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Prezident republiky Miloš Zeman během návštěvy školy.

3

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 společensko-kulturních akcích,
které pořádá Armáda ČR, jako jsou např. Dny sil podpory Armády ČR – Darkovičky, Dny pozemního vojska
Armády ČR – BAHNA, Dny NATO – Dny vzdušných sil Armády ČR, 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).
Od roku 1945 do roku 1947 bylo v areálu umístěno velení 1. tankového sboru, od roku 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.
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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VELITELSKÝ A UČITELSKÝ SBOR
Osobní štáb velitele

Náčelník štábu podplukovník Ing. Viliam BEKE, velitel školy plukovník generálního štábu Ing. Zdeněk
MACHÁČEK, zástupce velitele podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ, vrchní praporčík nadpraporčík Tomáš REIMER.

Velení školního praporu

Výkonný praporčík Radek ŠULC, velitel školního praporu podplukovník RSDr. Petr ZOUHAR.

Oddělení vzdělávání

Zástupce náčelníka oddělení vzdělávání Mgr. Josef KUČERA, náčelník oddělení vzdělávání podplukovník
Ing. Josef LORENZ, organizační pracovnice Vladislava KNÁPKOVÁ, správce učebního bloku praporčík Zdeněk
BAŽANT, metodik prevence SNJ major Ing. Karel KYSELKA.
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Učební skupina jazyková a humanitní

Mgr. Josef KUČERA, vedoucí skupiny Mgr. Andrea MARTINKOVÁ, Mgr. Jana ŠANDOVÁ, Mgr. Libuše
KOŘÍNKOVÁ, Mgr. Klára MOTLOVÁ, Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ, Gabriela Carmen BÁRTOVÁ, Mgr. Hana OYELAKIN
FERLÍKOVÁ, Bc. Věra PACLÍKOVÁ, PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, Bc. Ondřej KOMŮRKA, Mgr. Elena MAZUROVÁ
ZEMÁNKOVÁ.

Učební skupina přírodovědná

RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, Mgr. Eliška HARTMANOVÁ, vedoucí skupiny RNDr. Irena ŠAFÁŘOVÁ, Miroslava
HERELOVÁ, RNDr. Iveta WILNEROVÁ, RNDr. Hana NEČASOVÁ.

Učební skupina základních odborných předmětů

Mgr. Radek KONEČNÝ, Ing. Igor FABIAN, Ing. František FELKL, nadporučík Ing. Vadim STARÝ,
Mgr. Richard CVRKAL, nadporučík Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK, vedoucí skupiny RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ,
Ing. Jaroslav ZEMAN.
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Učební skupina managementu a tělovýchovy

Vedoucí skupiny major Mgr. Marek HEIDINGSFELD, praporčík Mgr. Petr SMUTEK, Ladislav DOSTÁL,
Ivan MAREČEK, Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, praporčík Petr PLISKA, Ing. Milan MIŠÁK.

Velitelé 1. školní roty

Kapitán Bc. Karel VÝBORNÝ, velitel roty major Ing. Antonín MEDŘÍK, nadporučík
Ing. Michal ŠMERÁK, kapitán Mgr. Karel BURIAN, poručík Bc. Luboš KUBĚNKA, nadporučice Bc. Jiřina
HAROKOVÁ.

Velitelé 2. školní roty

Nadporučík Bc. Zbyněk PAVLÍČEK, kapitán Ing. Pavel RAJJ, nadporučík Ing. Miloš ČEJKA, nadporučík
Bc. Vojtěch BYRTUS, velitel roty major Ing. Miroslav KOLAŘÍK, nadporučík Ing. Radek RUBÍN.
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PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU
Žáci vojenské střední školy na Bahnech 2013
Po půlnoci 31. srpna 2013 bylo na ubytovně vojenské střední školy rušno. Již hodinu
po půlnoci odjížděly autobusy s více než osmdesáti žáky druhého a třetího ročníku na Den pozemního vojska
BAHNA 2013 do Vojenského výcvikového prostoru Brdy. Ač byl poslední týden letních prázdnin,
83 žáků naší školy se muselo vrátit již 30. srpna, aby na Bahnech opět mohli vypomáhat vojákům Armády ČR
a Vojenské policie při zabezpečování pořadatelské služby.
Mezi jejich úkoly patřilo
zajištění

průchodnosti

cest,

střežení míst, kam veřejnost nemá
přístup, hledání ztracených dětí
a starost o ně a další služby
související s hladkým průběhem
celé události. Své úkoly zvládli opět
bez problémů a na jejich veřejné
vystupování zněla pouze slova
chvály.

Pochváleni

byli

i na

závěrečném nástupu, kdy mimo
jiné velitel pozemních sil Armády ČR generálmajor Ján Gurník ocenil, že akci BAHNA věnovali část svých
prázdnin.

Žák školy měl výstavu
Od září do prosince 2013 byla v Městské knihovně Ladislava z Boskovic k vidění výstava žáka
maturitního

ročníku

Pavla

Foretníka.

Jednalo se o fotografie, digitální malbu
a počítačovou grafiku, autor se zaměřil
zejména na vojenskou tématiku, portréty
a space art. Ačkoli je žák Foretník nesporně
talentovaný, byla to jeho první výstava.
V průběhu podzimu se pak výstava
přesunula z městské knihovny do knihovny školy. Výstava byla dalším ze způsobů, jak představit
moravskotřebovským občanům školu, tentokrát z úplně jiné stránky.
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Vrchní velitel ozbrojených sil navštívil vojenskou střední školu
a mimo jiné pronesl velmi inspirativní projev
Velitel školy plukovník
Macháček
VSŠ

přivítal

a VOŠ

MO

na

půdě

v Moravské

Třebové v pátek 13. září 2013
prezidenta

republiky

Miloše

Zemana,

ministra

obrany

Vlastimila Picka, náměstkyni pro
personalistiku Lenku Ptáčkovou
Melicharovou
Pardubického

a hejtmana
kraje

Martina

Netolického.
Studenti školy se na návštěvu prezidenta a ministra velmi těšili. Při besedě s frekventanty mluvil
Vlastimil Picek o historii této školy, připomněl, že se z ní rekrutovalo mnoho specialistů, kteří to dotáhli
do vysokých vojenských pozic a zdůraznil studentům důležitost vzdělávání se.
Miloš Zeman posléze na dotaz k budoucnosti naší armády a její účasti v zahraničních misích řekl:
„Vždy je lepší bojovat za našimi hranicemi, než bojovat v naší republice. Boj proti terorismu je bojem dlouhým
a trvalým. A k tomu pilnému učení bych vám chtěl připomenout, že Einstein měl trojku z fyziky.“
Otázky, které studenti vojenské školy kladli čelním představitelům státu, se týkaly nejen armádní
problematiky. Zajímal je názor prezidenta na dění v Sýrii, jak vypadá
běžný život v jeho nové funkci či názor na vysokoškolské vzdělání,
ale také problém národnostních menšin.
Na závěr své návštěvy se Miloš Zeman podepsal do kroniky
školy a od velitele plukovníka Zdeňka Macháčka dostal dva
dárky – knihu Naši prezidenti na mincích, plaketách a vyznamenáních
(od roku 1918 do současnosti) a stříbrné pero s věnováním. Prezident
republiky poté na bojový prapor školy přidal prezidentskou stuhu.
Miloš Zeman je historicky prvním prezidentem republiky,
který navštívil vojenskou střední školu ve městě. Návštěvy si velitel
jediné vojenské střední školy v zemi Zdeněk Macháček velmi cenil:
„Je to úžasný pocit přivítat hlavu státu na půdě naší školy. Hodně
to znamená nejen pro vedení, ale i všechny zaměstnance a studenty. Je to pro nás neopakovatelný zážitek.“
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S návštěvou školy byl spokojený i tehdejší ministr obrany v demisi Vlastimil Picek: „Jsem rád,
že si prezident zařadil do svého programu návštěvy Pardubického kraje tuto školu. Pro nás
je to základní vzdělávací instituce, jediná střední vojenská škola v republice. Ještě před několika lety jsme
uvažovali o jejím zrušení, dnes ji chceme zachovat a jsme připraveni s Pardubickým krajem jednat o její další
integraci."

Slib žáků prvního ročníku
Jako každý rok, tak i letos přivítala Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové přivítala stovky návštěvníků, zejména z řad rodičů a členů Československé obce
legionářské. Ti se nejprve v areálu
školy u památníku padlých na bojištích
2. světové války zúčastnili pietního
aktu.
za

Následně
doprovodu

hudby

Praha

školní

jednotky

Ústřední

vojenské

napochodovaly

na moravskotřebovské náměstí, a tak
sborové „Tak slibujeme!“ zaznělo z úst
sto dvaceti prváků za účasti široké
veřejnosti.
Letos byla tato tradičně významná událost školy ještě výjimečnější. Za účasti mnoha významných
hostů, mezi nimiž byla náměstkyně Ministerstva obrany pro personalistiku Lenka Ptáčková Melicharová,
zástupce NGŠ – inspektor Armády ČR generálmajor František Maleninský, senátor Radko Martínek, starosta
města Miloš Izák, či předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička, byl uveden do funkce
nový velitel VSŠ a VOŠ MO plukovník Zdeněk Macháček. Ten převzal z rukou paní náměstkyně bojový prapor
školy. Současně se rozloučil dosavadní velitel školy plukovník Vojtěch Němeček, který odešel do zálohy.
Po státní hymně a dvojitém přeletu bitevních vrtulníků Vzdušných sil Armády ČR přítomní hosté popřáli
žákům mnoho úspěchů ve studiu i do dalšího vojenského života, a tím byl slavnostní akt u konce.

Žáci školy na Dnech NATO
Ve dnech 21. – 22. září 2013 proběhly na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově Dny NATO a Dny
Vzdušných sil Armády České republiky. Jako každý rok se 124 žáků 2. a 3. ročníku vojenské střední školy
zúčastnilo této letecko-armádně-bezpečnostní akce, jejímž mottem bylo „Naše bezpečnost není samozřejmost
a bez bezpečnosti není prosperita“.
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Pod vedením vojáků ze 71. mpr Hranice
a

72. mpr Přáslavice plnili přidělené úkoly

pořadatelské

služby

a v době

volna

vzorně

reprezentovali školu před návštěvníky akce, kterých
letos přišlo na 145 tisíc. Při odjezdu byli žáci unaveni,
ale věděli, že udělali kus dobré práce pro Armádu ČR,
do které za dva a tři roky vstoupí a budou její součástí.
Žáci 2. ročníku se již nyní mohou těšit na příští ročník,
kdy budou moci Letiště Leoše Janáčka Ostrava
v Mošnově znovu navštívit.

Setkání na Valech
Dne 7. října 2013 se žáci vojenské střední školy zúčastnili na Ministerstvu obrany slavnostního setkání
u příležitosti 71. výročí bojů na Středním východě, 69. výročí bojů u Dunkerque a 69. výročí bojů o Duklu.
Shromážděním, jehož se zúčastnila řada významných hostů, chtěl resort obrany ocenit hrdinství účastníků
čs. zahraničního odboje za 2. světové války, vzdát hold těm, kteří na jejích frontách položili své životy
a poděkovat přímým účastníkům těchto událostí. Jako první vystoupili senátor Jaromír Štětina a první
náměstek ministra obrany Daniel Koštoval. Po historicích z Vojenského historického ústavu Praha vystoupil
plukovník Pavel Vranský s osobní vzpomínkou na boje na Středním východě. Žáci vojenské školy měli možnost
osobně promluvit s těmito osobnostmi.
Po ukončení setkání se žáci přesunuli před Generální štáb Armády ČR, kde si prohlédli výstavu
o československém opevnění. Po přejezdu k budově Ministerstva průmyslu a obchodu absolvovali prohlídku
v Památníku protifašistického odboje 1939-1945, tj. v tzv. Pečkárně, kde se jim věnoval vedoucí památníku
plk. v.v. Ing. Emil Kulfánek.
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Žáci 4. ročníku opět cvičili s instruktory ze 71. mpr Hranice na VVP
Libavá
Již podruhé v roce 2013 měli žáci 4. ročníku možnost cvičit na VVP Libavá pod vedením instruktorů
ze 71. mpr Hranice. Vedoucí praporčík roty nrtm. Machálka
a jeho instruktoři, kteří naše žáky znali již z červnového
vyvedení,

se

každý

den

žákům

věnovali

od

rána

do večera. Tyto pokroky mohlo vedení vojenské školy vidět
na vlastní oči, jelikož navštívilo VVP Libavá. Z úst instruktorů
zněla jen slova chvály, což potěšilo jak zástupce školy
tak samotného velitele VSŠ a VOŠ MO plk. Macháčka. Instruktoři
výcviku byli vybráni záměrně jako průřez všemi odbornostmi 71.mpr a díky tomu byl výcvik velice pestrý,
dynamický a různorodý. Žáci se dozvěděli spoustu nových věcí a informací. Nešlo ale jen o nekonečné
drilování, budoucí vojáci si vyzkoušeli i spoustu týmových her
a soutěží. Celé dny jim dělala společnost útočná puška CZ
805 BREN, o niž se museli vzorně starat a nespustit ji z očí.
Nejen instruktoři výcviku, ale každý, kdo měl
možnost sledovat všechny tři vyvedené ročníky, které
absolvovaly odbornou přípravu s bojovými útvary ve VVP,
musel objektivně konstatovat, že vzhledem k dosahovaným
výsledkům šlo o zatím nejlepší ročník, který se výcviku
zúčastnil. Žáci byli velice snaživí, bedlivě naslouchali a poté vše předváděli na 100%.
Nejlépe hodnocenými žáky byli Jiří Vokoun, Jakub Szabo, Gabriela Černošková, Ondřej Kavalír, Patrik
Dolák a Aneta Teplá.

Škola má vicemistryni světa
„Welcome in Istanbul, one of the most beautiful cities of the world.“
Těmito slovy přivítal účastníky mistrovství světa v leteckém pětiboji major
general M. Fatih SERT, velitel turecké Air Force Academy v Istanbulu.
Mistrovství, které probíhalo ve dnech

2. – 11. 10. 2013, se zúčastnilo

62 závodníků z 9 zemí světa (Česká republika, Turecko, Brazílie, Španělsko,
Finsko, Litva, Norsko, Korejská republika, Švédsko). O cenné kovy bojovaly
jak mužské, tak i ženské týmy v disciplínách: střelba ze vzduchové pistole,
plavání na 100m, šerm kordem, basketbalové dovednosti, překážková dráha na 400m a orientační běh.
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Naše žákyně Karolína Žolnová z čety C3A obsadila stříbrnou příčku v individuálním závodu rezervistů.
Reprezentace Armády ČR dovezla celkem 1x zlato, 2x stříbro a 3x bronz.

Žáci školy na oslavách vzniku republiky
Atmosféru svátečního dne 28. října 2013, Dne vzniku samostatného československého státu, prožívala
skupina žáků naší školy na akcích pořádaných v Praze.
První z nich byla vojenská přehlídka a pietní akt na čestném nádvoří Národního památníku na Vítkově
za účasti nejvyšších ústavních a státních činitelů, generality
Armády

ČR,

válečných

veteránů

a stovek

přihlížejících.

Po skončení této události se žáci přesunuli do hlavního sálu
památníku, kde se na pozvání předsedy Českého svazu bojovníků
za svobodu konalo slavnostní shromáždění, přímo vysílané
Českou televizí.
Škola byla požádána, aby na této akci vystoupil někdo z jejich studentů. Ve svém projevu,
předneseném po předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, žákyně 4. ročníku Aneta Teplá mluvila mimo
jiné o významu spolupráce s Československou obcí legionářskou a Českým svazem bojovníků za svobodu
při výchově žáků naší školy k vlastenectví a lásce k vlasti.
Svůj pobyt v Praze v den státního svátku žáci ukončili účastí na pietním aktu u památníku
československých legionářů Pod Emauzy.

Nepřetržitý výcvik žáků 4. ročníku
Ve dnech 18. - 21. listopadu 2013 se uskutečnil nepřetržitý výcvik žáků 4. ročníků, který probíhal
po četách pod vedením instruktorů ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci. Činnost byla zahájena vždy
v 16 hodin, kdy po vyzvednutí zbraní
byla

každá

četa

vysazena

ve

stanoveném prostoru, odkud provedla
pěší přesun do prostoru dalšího
výcviku Srnčí. Během přesunu žáci
procvičovali

činnost

pátračů

a nastřelení jednotky. Po příchodu
do stanovených prostor pod vedením
zkušených instruktorů absolvovali ukázku ze zdravotní přípravy (jak pomoci zraněnému při napadení).
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Poté si vybudovali přístřešky, připravili večeři, rozdělili hlídky a v deštivém počasí přečkali studenou noc. Ráno
pak zlikvidovali přístřešky, uklidili místo noclehu, vykopali si okop pro ležícího střelce a provedli nácvik zaujetí
stanovených prostorů. V závěru zaměstnání je čekalo ošetření zraněného po amputaci končetiny výbuchem
a následný transport raněného pěším přesunem zpět do kasáren. Po skončení zaměstnání vyčistili zbraně
a ošetřili materiál. Na všech žácích 4. ročníku byla vidět únava, ale všichni byli spokojeni, že se od zkušených
instruktorů Armády ČR naučili něco nového.

Návštěva kurzu základní přípravy u VeV-VA Vyškov
Dne

3.

12.

2013

proběhla

návštěva

vrchních

praporčíků

u kurzu

základní

přípravy

na Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, kde ten den na střelnici probíhala střelba z pistole
a samopalu. Vrchní praporčík 26. pluku vřpz
ze

Staré

Boleslavi

se

svým

vrchním

praporčíkem 261. střu se měli možnost
setkat s vojáky, kteří absolvovali VSŠ a VOŠ
MO v Moravské Třebové a po kurzu základní
přípravy míří k jejich jednotkám. K bývalým
žákům vojenské střední školy také promluvil
plk. Klínovský a jeho vrchní praporčík nprap.
Mareček z Institutu přípravy do zahraničních
operací a speciální přípravy, jež jim předali některé svoje zkušenosti nasbírané při službě v armádě.
Po setkání následovala ukázka střeleckého výcviku, která pro většinu střílejících dopadla na výtečnou.

Beseda s Radimem Uzlem
Ve čtvrtek 5. prosince 2013 proběhla další
zajímavá beseda, tentokrát se známým sexuologem
MUDr. Radimem Uzlem, CSc. Studenti vojenské školy
si tak prohloubili znalosti zejména o aktuálních tématech,
jako je antikoncepce nebo pohlavní nemoci. Hodinu
trvající program byl proložen několika písničkami Simony
Klímové, která se sama doprovázela na kytaru. Na závěr
velitel školy plukovník Macháček oběma hostům
poděkoval a předal malý dárek.
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Bohoslužba pro Stonožku
V pátek 6. prosince 2013 se dvacet pět žáků školy zúčastnilo slavnostní mše pro hnutí Stonožka
v pražské katedrále svatého Víta, kterou
celebroval kardinál Dominik Duka. Přítomni
byli zakladatelka hnutí Stonožka paní Běla
Gran Jensen, náčelník Generálního štábu
Armády ČR generálporučík Petr Pavel, jeho
první zástupce generálmajor Miroslav Žižka,
vrchní praporčík armády št. prap. Petr Seifert
a samozřejmě stovky dětí z tzv. stonožkových
škol. Hnutí Stonožka již třináctým rokem
spolupracuje s armádou a jejím prostřednictvím pomáhá dětem v oblastech válečných konfliktů, nově také
v Mali v Africe. Na páteční bohoslužbě nebyli žáci pouze pasivními účastníky, ale zapojili se také
do pořadatelské služby.

3. ročník již tradičních „Vojenských Vánoc"
Dne 12. prosince 2013 od 16:00 hodin se potřetí uskutečnila tradiční oslava adventu a nadcházejících
Vánoc pod názvem „Vojenské Vánoce 2013“. Velitel školy ve svém krátkém vystoupení poděkoval příslušníkům
školního praporu za pozvání a za celoroční práci, dále jim popřál krásné prožití svátků vánočních. Na závěr
svého vystoupení vyhlásil, stejně jako každý rok, předvánoční charitativní sbírku. Výtěžek z této sbírky bude
letos použit ve prospěch 2,5-leté zdravotně postižené holčičky jménem Nelinka Popelková z obce Vendolí.
Po úvodním projevu velitele školy začala již hlavní část programu, a to formou jednotlivých vystoupení
příslušníků každé z čet 2. školní roty.
Tuto část programu velice hezky
moderovala velitelsko-žákovská dvojice
npor. Miloš Čejka a žákyně 4. ročníku
Aneta Teplá. Po večeři pak přišla
na řadu 1. školní rota se svým
zábavným programem. Úplně každá
četa ze školního praporu se zapojila
s vlastním vystoupením, a tak někdo
zpíval,

jiní

hráli

scénky,

druháci

si připravili pásmo krátkých soutěží
a objevila se i taneční čísla. Největší úspěch jednoznačně sklidila četa C3B pana npor. Šmeráka,
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která své pro své vystoupení inspirovala u světoznámého ruského vojenského hudebního tělesa „Alexandrovci“,
však si také jako svoje umělecké jméno vybrali název „Dostálovci“ podle svého třídního učitele. Chlapci
zazpívali rusky Kaťušu a nejen že své vystoupení doladili charakteristickými ruskými kostýmy, ale nadchli
zejména pohybovou složkou, v níž nechyběl tradiční ruský kozáček, ale ani akrobatické prvky.
Celým zábavným odpolednem provázela výborná školní rocková skupina (D)efekt, která i v novém
složení své fanoušky roztančila stejně jako při každém svém vystoupení. Krásné a svým způsobem speciální
show ve stylu tzv. „street“ vystoupení si nacvičila děvčata z exhibičního kroužku a své spolužáky – chlapce
příjemně překvapila svými odvážnými kostýmy.
„Vojenské Vánoce“ ukončila tříhodinová diskotéka.

Beseda s vrchním praporčíkem 72. mpr Přáslavice
Ve čtvrtek 16. 1. 2014 se uskutečnila již druhá beseda žáků školy s prap. Vladimírem Vrbou, vrchním
praporčíkem 72. mpr Přáslavice.
Praporčík Vrba žáky školy tentokrát
informoval o mezinárodním vojenském cvičení
SABER JUNCTION II, které se uskutečnilo
v listopadu 2013 ve vojenském cvičišti US ARMY
Hohenfels

v

SRN

a

kterého

se

jeho

72. mechanizovaný prapor zúčastnil. Na tomto
cvičení jednotky procvičily boj v zastavěné oblasti,
obranu a útok v neznámém terénu s pomocí bojových vozidel BVP-2 a tanků T-72M4CZ. Po prezentaci
obohacené o fotografie ze cvičení se žáci školy měli možnost zeptat vrchního praporčíka i na další aktuality
ze života 72. mpr, např. kam se tento bojový prapor v budoucnu vydá do zahraničních operací. Na závěr
praporčík Vrba informoval o úmyslu vybrat si z žáků 4. ročníku své budoucí podřízené u bojového praporu.

Ministr obrany ocenil práci Bc. Ondřeje Komůrky
Dne 12. prosince 2013 se na Ministerstvu obrany konala významná událost. Samotný ministr obrany
Vlastimil Picek pozval na návštěvu několik vybraných pracovníků resortu. Mezi pozvané patřil i náš kolega
Bc. Ondřej Komůrka, zástupce vedoucí učební skupiny jazykové a humanitní a zároveň výborný učitel
angličtiny. Za svou práci pro školu převzal ocenění za dlouhodobé iniciativní plnění úkolů a vynikající pracovní
výsledky ve prospěch Ministerstva obrany.
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Kdo Ondru zná, moc dobře ví, že to nejsou prázdná
slova. Ondra (omlouvám se za to familiérní oslovení, ale tak
ho oslovují téměř všichni pracovníci školy – i to vypovídá
o jeho oblíbenosti) je opravdu všude a u všeho. Plně
ho vystihuje rčení: „Stíhám nemožné.“ Nejen, že se pečlivě
připravuje na výuku a jeho hodiny, i přes velkou náročnost,
patří u žáků k těm nejoblíbenějším, ale kromě toho se také
podílí na spoustě mimoškolních aktivit – v letošním roce
například pořádal adaptační kurz pro žáky prvních ročníků
ve spolupráci s DDM Tramtáryje ve Svitavách. Při vší Ondrově
skromnosti můžeme říct, že opravdu byl oceněn ten správný
člověk. Ondro, blahopřejeme ti a přejeme spoustu síly
do dalších dní! Jsme rádi, že tu jsi!

Maturitní plesy
Jednou z příjemných součástí studia čtvrtého ročníku snad všech středoškoláků je maturitní ples.
Na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové je zvykem, že si každá četa pořádá ples svůj, a tak i letos proběhly
v sále Na Písku hned tři.
Všichni žáci maturitních ročníků se snažili pro rodiče, učitele, velení školy a i sebe samé připravit
co nejhezčí večer, na který budou navždy vzpomínat. Proto vymýšleli originální a přitom co nejelegantnější
výzdobu sálu a kromě tradičního šerpování, předtančení, hudebního doprovodu, promítání fotografií z celého
studia každé čety, chystali slavnostní nástup, půlnoční překvapení a často i něco navíc.
A jak plesy svých tříd krátce zhodnotili jejich třídní učitelé? „Třída C4A nastoupila v duchu denního
rozkazu, a tak přítomným v sále chvíli trvalo, než pochopili, že povel: „Končit, pozor!“ platí pro všechny.
O předtančení se na jejich plese postarala skupina La QUADRILLA z Brna,“ říká třídní učitelka C4A
RNDr. Iveta Wilnerová.
„Žáci
ale

C4B

i půlnoční

pojali

překvapení

své

předtančení,

netradičně.

Před

samotným předáním maturitní šerpy předvedli
hostům, jak se odvíjel jejich život až do současné
chvíle. O půlnoci

pak vystoupili se

zdařilou

a odvážnou choreografií v plavkách,“ hodnotí ples
své třídy Mgr. Radek Konečný.

18

„Slavnostní nástup C4C oslnil kontrastem vojenského cvičení se zbraněmi v podání chlapců a ladností
tanečních pohybů děvčat. Rodiče a všichni přítomní zasypali budoucí maturanty přívaly kovových mincí,
pod kterými se rozbíjely skleničky určené na přípitek. Celý večer moderoval sám velitel školního praporu,“
říká třídní učitel C4C Ing. Igor Fabián.

Maturita
Završením čtyřletého studia na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany
v Moravské Třebové se stalo pro studenty složení maturity. Ta se skládala ze dvou částí – společné (státní)
a profilové (školní). Státní část probíhala od 2. do 9. 5. 2014, školní pak v termínu od 20. do 22. 5. 2014
pro studenty tříletého dálkového studia a v termínu od 26. do 29. 5. 2014 pro studenty čtyřletého denního
studia.
Poté čekala na maturanty už jen ta příjemnější část, což byl akt slavnostního vyřazení a předání
maturitních vysvědčení. Tento den připadl na pátek 6. 6. 2014. Dopoledne při akademické části, která
probíhala ve společenském sále Na Písku za přítomnosti představitelů školy, předávali třídní učitelé vysvědčení
a ročenky školy. V odpolední vojenské části proběhl za přítomnosti významných hostů z Pardubického kraje,
Odboru vzdělávání SP MO, Československé obce legionářské a dalších hostů vlastní akt vyřazení. Absolventi
převzali odměny a ocenění, pamětní medaile a plakety. Neodmyslitelnou součástí slavnostního vyřazení se stalo
už tradiční vyhazování čepic, po němž se maturanti definitivně se školou rozloučili.
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Četa C4A
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Slovo třídního učitele
Uběhly necelé čtyři roky od chvíle,
kdy jsem poprvé otevřela dveře třídy C1A
a vstoupila do ní. Z lavic na mě vzhlíželo
29 žáků, v jejichž tvářích jsem mohla číst
očekávání,
z nového

napětí,
a

ale především

neznámého

prostředí.

obavy
Byly

to patnáctileté děti z různých koutů republiky.
Při pohledu na ně mě napadaly
otázky: „Kolik z nich vydrží? Kolik jich
nezvládne odloučení od rodiny a kolik jich
nezvládne učení? No a nakonec, kolik jich vlastně dojde k maturitě?“ V současné době se jejich počet ustálil
na 22 – 22 MATURANTŮ. Jedinečný kolektiv mladých lidí, kteří se k sobě většinou pěkně chovali. Občas
to samozřejmě také „zaskřípalo“, ale pokud o něco šlo, táhli vždy za jeden provaz.
Ve studiu patřili vždy k nejlepším, ale věnovali se i svým zájmům. Ve svém středu měli zpočátku
absolventy MUSADA, později i jednoho instruktora MUSADA – žáka Matěje Dvořáka. Byli mezi nimi výborní
sportovci Jiří Vokoun (plavání), Roman Sedlář (fotbal), Ondřej Ulrich (triatlon) a Monika Matoušková (volejbal).
Nyní stojí na prahu dospělého života, někteří se už nemohou dočkat, až školní lavice opustí.
Co vám moji maturanti popřát? K maturitě hodně štěstí a do vašeho budoucího osobního života jen
samá správná rozhodnutí a samé správné kroky.
RNDr. Iveta Wilnerová, třídní učitelka
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Slovo velitele čety
Tuhle povedenou partičku jsem „zdědil“ po nadporučíku
Mašíčkovi v prosinci 2012. Byli právě ve II. ročníku a plni očekávání,
koho že to dostanou za velitele čety. Když jsem nastupoval, měl jsem
obavy z toho, jak to spolu budeme zvládat. Do té doby jsem měl
zkušenosti pouze s profesionálními vojáky a nezbývalo mi než
přemýšlet nad tím, jak přistupovat k „puberťákům“ v uniformě.
Npor. Mašíček mi je předával se slovy: „Miloši, předávám ti
tu nejvzornější četu“ a musím mu dát za pravdu. I ve čtvrtém ročníku
si drží svoji pověst a jsou příkladem pro ostatní.
Asi nejzajímavější na této práci je sledovat tu změnu
v průběhu čtyř let, kdy se z dětí stávají dospěláci. Jsem rád,
že se na ně můžu po celou dobu plně spolehnout a dělám tedy vše pro to, aby i oni měli stejný pocit ze mě jako
svého velitele.
Doufám, že zkoušku dospělosti všichni zvládnete a budete na ty čtyři roky života vzpomínat
s úsměvem na tváři (přestože teď tomu ještě nevěříte).
Přeji vám hodně štěstí, protože bez něj by to nešlo a těším se na další setkání v budoucnosti.
nadporučík Ing. Miloš Čejka, velitel čety

Maturitní foto čety C4A.
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O třídním učiteli
Není to tak dávno, co jsme vytvořili kolektiv čety C4A, jenže co by to
bylo za četu, kdyby neměla charismatickou, spravedlivou a upřímnou třídní
učitelku? Ze začátku jsme možná měli trochu strach, nevěděli jsme, co od ní
máme očekávat. Jedničky? Pětky? Přísnost? Volnost? Všechno to časem přišlo.
Byly dny, kdy jsme odevzdávali prázdné papíry jen s naším podpisem, ale byly
i dny, kdy naše Ivet stála u tabule a snažila se nám po špatně napsaných
písemkách znovu vysvětlit ty „jednoduché“ výpočty. Dobře, ne vždy nám to šlo!
Ale nikdy se k nám neobrátila zády, pořád nás držela nad vodou, neodmítla naše
prosby o pomoc a šance, si něco opravit. Nebyla to jenom škola, co nás
spojovalo. Prožili jsme společně také lyžařský kurz, výlety do divadla, stužkovací
večírek a další akce školy. Vždy k ní každý našel cestu, vždycky se s ní dalo
hezky popovídat. Nacházeli jsme u ní pochopení, soucit, porozumění…
Teď si ještě vybrat, komu vlastně poděkovat. Jestli škole za to, že nám ji přidělili, nebo samotné třídní,
za její přístup k nám…
Všichni jsme se shodli na tom, že druhá možnost je SPRÁVNÁ.

O veliteli čety
Náš velitel čety M. Čejka se k naší cestě dospělosti připojil zhruba před dvěma lety. Plně se našeho
velení ujal, jakmile dokončil Vysokou vojenskou školu v Brně a získal titul inženýra.
„Čejka“ (tak mu říkáme) je pohodový, férový
a zábavný člověk. Má rád každou zábavu. Na druhou
stranu umí být nepříjemný, přísný a nedá nám oddych,
dokud danou věc nesplníme. Za tu dobu, co pluje
s námi na jedné lodi, nám předal co nejvíc zkušeností.
Pomáhal

nám

hlavně

s

vojenskými

věcmi,

ale i s problémy týkajícími se našich osobních životů.
V budoucnu doufáme v to, že nadále zůstane takovým,
jakým je, a že četa, která ho dostane po nás, bude
stejně spokojena jako my.
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Maturitní tablo

KOLAŘÍK DAVID

KOSTELNÍČEK DAVID

JURÁŠOVÁ HANA

SZABO JAKUB

VOKOUN JIŘÍ

JANOUŠEK LUKÁŠ

ŠKOPOVÁ LENKA

MARTINEC MARTIN

OTÁHAL LUKÁŠ
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ZAPLETAL RADIM

MATOUŠKOVÁ MONIKA

URLICH ONDŘEJ

ČAPKOVÁ NIKOLA

JENDRIŠÁK NICOLAS

PLICHTOVÁ MONIKA

PLUHAŘ PAVEL

PODLEZLOVÁ MICHAELA

DVOŘÁK MATĚJ
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HAGENHOFER VOJTĚCH

NOVOTNÁ ZUZANA

NPOR. ING. ČEJKA MILOŠ

SEDLÁŘ ROMAN

RNDR. WILNEROVÁ IVETA
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Úspěchy žáků
Čapková Nikola

 Slavkovské memento 1. místo.

Dvořák Matěj

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 okresní plavání 2. místo,
 absolvent 1. stupně a modrého pásku z MUSADA,

 



 instruktor pro 4. armádní klub,
 instruktor 1. ročníku,
 odbíjená družstva 3. místo.

Vojtěch Hagenhofer

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ.

Husárik Petr

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ.

Janoušek Lukáš

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 70 km pochod Memoriál Československých parašutistů,
 50 km pochod.

Jendrišák Nicolas

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 přespolní běh 2. místo,
 marathónová štafeta v Brně.

Jurášová Hana

 odbíjená družstva 3. místo.

Kolařík David

 70 km pochod Memoriál Československých parašutistů,
 instruktor taktiky po 2 roky.

Kostelníček David

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 školní badminton 1. místo.

Matoušková Monika  okresní volejbal 2. místo,
 školní volejbal 1. místo,
 Battlefield Jiřího Potůčka 1. místo.
Novotná Zuzana

 školní vrh koulí 1. místo.
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Otáhal Lukáš

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ.

Plichtová Monika

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 plavání prsa na 100 m 2. místo.

Pluhař Pavel

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 40 km pochod Ukrajina (Bachmač – Sokolovo).

Sedlář Roman

 krajský fotbal 4. místo,
 krajské atletické závody 3. místo.

Szabo Jakub

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 školní badminton 1. místo,
 Libavá (jeden z nejlepších velitelů).

Škopová Lenka

 STANAG 6001 2. stupeň z RJ.

Ulrich Ondřej

 Slavkovské memento 2. místo,
 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 odbíjená družstva 3. místo.

Vokoun Jiří

 okresní plavání 2. místo,
 absolvent 1. stupně a zeleného pásku z MUSADA,
 odbíjená družstva 3. místo.

Zapletal Radim

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 přespolní běh 2. místo,
 absolvent 1. stupně a žlutého pásku z MUSADA,
 odbíjená družstva 3. místo.
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Fotostřípky ze života čety
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Četa C4B
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Slovo třídního učitele
Moje milá třído,
čas plyne jako voda a jsou tomu již téměř čtyři roky, co jsme se poprvé potkali. Tehdy přede mnou
sedělo dvacet šest nových tváří, které byly plné očekávání a představ o studiu na vojenské škole. Mnohá z nich
se naplnila a některá zůstala nevyslyšena.
Jako balzám na duši tehdy působily první pochvaly okolí,
že je tato četa vydařeným kolektivem. V průběhu druhého a třetího
ročníku pochval ubylo a objevily se první potíže. Přibývalo nesvárů,
průšvihů a také studijní výsledky slábly. Na úplnou špici jsme se dostali
jen v jediném ukazateli. Třída, kde je více Jakubů na škole, není. Během
studia nás bohužel opustily i některé tváře, na které jsme již přivykli.
Ale vše má svůj čas, po každé bouři přijde klid a také vy jste postupně
vyzráli. A nakonec se řada z vás stala dospělými. Ostatně to jste mi mnozí
tvrdili už mnohem, mnohem dříve.
Mimo školu jsme toho popravdě moc nezažili. Věřte, že mne
to mrzí. Kde jinde by se měl třídní kolektiv utužit víc, než na školním
výletě nebo exkurzi. O to víc a rád vzpomínám na náš společný a
vydařený lyžařský výcvik v Deštném.
Kdybych měl vyzdvihnout nějakého jednotlivce z vás, nebylo by to pro mě jednoduché. Protože vaše
třída je tak trochu jako Babylon. Tolik různých osobností a charakterů. A každý je jiný, jedinečný. Teprve čas
ukáže, která jména se v našich vzpomínkách vybaví jako první.
„Není pravda, že máme málo času, avšak
pravda je, že ho hodně promarníme“ (L. A. Seneca).
Tento citát visel na naší nástěnce po celé čtyři roky.
Možná se vám nelíbil, ale věřím, že všichni jeho
pravdu pochopí až mnohem později, stejně tak jako
ocení vše, co vám tato škola přinesla. Přeji vám
hodně životních, studijních i profesních úspěchů. Ať
se vám v životě podaří vše, co si přejete.
Váš „tříďas“.
Mgr. Radek Konečný, třídní učitel
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Slovo velitele čety
„Jó, bylo to docela dobrý, řekl bych.“ Opřel
si pravou ruku v křesle tak, že ukazováčkem zakryl horní ret,
palec se zaklesl do spodní čelisti a prsty jemně sevřel v pěst.
Oči se mu mírně přivřely a tam, kde obvykle bývá ztuhlá
grimasa, se objevil náznak uvolnění, snad i úsměvu.
Možná proto, že si vzpomněl na chvíle, které spolu se svou
četou mohl prožít, třeba na lyžáku v Deštném nebo v Hradci
či vánoční vycházku do Pekla. „Tuhle četu utkali sice čerti,“
pomyslel si, „ale nebyli v tom zdaleka sami. Nitě jim
bezpochyby pomáhali přást mimo skřítků, rarachů,
čarodějnic, také hodné a vlídné víly z rozkvetlých luk,
co bosé v ranní rose tančí.“ Najednou se mu obočí mírně
svraštilo a posteskl si: „Jak ten čas letí…“.
kapitán Ing. Pavel Rajj, velitel čety

Maturitní foto čety C4B.
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O třídním učiteli
Náš třídní učitel Radek Konečný je člověk, bez kterého by naše třída nebyla třídou. Svůj úkol stát se
nám třídním učitelem vzal pevně do rukou a nikdy ho nepustil. Je to muž menší
postavy, ale velkého ega. Dalo by se říct, že je to takový moravskotřebovský
Napoleon, dobrý sportovec a ještě lepší zahradník. Jen díky němu vypadá naše
třída jako květinářství, což vytváří velmi příjemné prostředí. I některé paní
učitelky mu jeho zahrádku závidí. Velmi nám také pomohl při organizaci
maturitního plesu. Když bylo pár týdnů do plesu a my jsme skoro nic neměli,
tak nám velkoryse nabídl svou pomoc, která byla v tu dobu opravdu vítaná. Dále
je velice zajímavé, že dokáže vyučovat dva úplně rozdílné světy, a to počítače,
které jsou zastoupeny výpočetní technikou, a CAD systémy, a tělocvik.
Na chodbách při dozoru se tváří přísně, ale to snad jen kvůli tomu, aby si někdo
nedovolil

nepřezout

se.

Jinak

je

to

správný

chlap

s úsměvem

na líci, který nezkazí žádnou zábavu. Takový je náš třídní učitel Radeček
Konečný.

O veliteli čety
Měli jsme štěstí, že jsme na začátku 2. ročníku dostali jako velitele čety kpt. Pavla Rajje.
Před ním tuto funkci vykonával npor. Martin Fiala, námi přátelsky nazývaný „Fialka“. Je to voják každým
coulem a taky nám to často dokazoval. Měli jsme ho rádi, ale koncem 1. ročníku přišlo jeho přeřazení
do Lipníka nad Bečvou. Kpt. Pavel Rajj je zástupce velitele roty a velitel
dvou čet, který si i přes svou vytíženost vždy najde čas na každého z nás
a věnuje mu svou pozornost, která ovšem není vždy vítána. Náš velitel čety
je osoba proměnlivá. Jeden den je tolerantní, druhý den je přísný. Pod jeho
taktovkou se prostředí na naší rotě neustále zlepšuje. Jeho iniciativa
zasáhla do podoby nové klubovny, pomohl ji povstat z prachu zapomnění.
Dále myšlenka na výsadby školního sadu a spousta dalších, ne vždy
realizovatelných nápadů. Jak jsme zjistil po svléknutí uniformy
je to vynikající společník. Má svůj osobitý smysl pro humor, který uplatňuje i ve své vojenské profesi.
Je také velice obětavý a nápomocný, když nám kupříkladu bez přemýšlení půjčil gril nebo se postaral
o perfektní atmosféru naší vánoční procházky, kterou bohatě zásobil i materiálně. Ano, byly tu i chvilky
nesouhlasu a pří a nebylo jich málo, ale vycházíme spolu dobře a neházíme si klacky pod nohy. Snad nám
tenhle stav vydrží až do konce. Našeho velitele čety máme rádi.
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Maturitní tablo

KAVALÍR ONDŘEJ

HORSKÝ JAN

KRATOCHVÍL JAKUB

HUBENÝ RADEK

NÉMA JIŘÍ

STEJSKAL FILIP

MACHÁČKOVÁ KRISTÝNA

ŠVARCOVÁ ANNA

HOLÁ ELIŠKA
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TAKACS JAKUB

ARPÁŠOVÁ NIKOLA

POSPÍŠIL JAKUB

HANÁK JAKUB

ZEJFARTOVÁ ADÉLA

ČERNOŠKOVÁ GABRIELA

HVOZDOVIČ MIROSLAV

NEPRAŠ JAKUB

ONDRÁČEK PAVEL
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MÓRI ALEŠ

ZÍMOVÁ JANA
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KPT. ING. RAJJ PAVEL

Úspěchy žáků
Hanák Jakub

 50 km noční pochod Ukrajina (Charkov – Sokolovo).

Hubený Radek

 70 km pochod Ukrajina (Bachmač – Sokolovo – Kyjev).

Hvozdovič Miroslav

 30 km pochod Slovensko.

Kavalír Ondřej

 70 km pochod Ukrajina (Bachmač – Sokolovo – Kyjev).

Kratochvíl Jakub

 florbal – 4. místo armádní turnaj Praha.

Macháčková Kristýna  nejlepší střelec při memoriálu J. POTŮČKA v roce 2012.
Móri Aleš
 

 republikové kolo v přespolním běhu,


 štafeta středních škol.

Néma Jiří

 plavání – 1. místo krajské kolo.

Nepraš Jakub

 400 m běh – 1. místo v okr. Svitavy.

Stejskal Filip

 70 km pochod Ukrajina (Bachmač – Sokolovo – Kyjev).

Takacs Jakub

 70 km pochod Ukrajina (Bachmač – Sokolovo – Kyjev).

KPT. ING. RAJJ PAVEL
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Fotostřípky ze života čety
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Četa C4C
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Slovo třídního učitele
Když jsem se stal třídním učitelem, naprosto jsem
netušil, co mne čeká. Hned v prvních dnech vzalo za své
přesvědčení o hodných žácích, se kterými si budu rozumět
a budeme v idylické shodě kráčet k maturitě. Trochu jsem
zajásal, když se četa v adaptačním období jevila aktivně
a ukázněně. Bohužel předčasná radost. První kroky běžného
života na škole ukázaly, že mé sny se velmi liší
od skutečnosti.
Z milých děvčátek se staly dračice a z chlapců
problémoví žáci přitahující průšvihy jako magnet. Se svými
„nehodnými“ žáky jsem prožíval první studijní neúspěchy, první lásky, problémy na rotě. Potkaly nás i zdravotní
a rodinné obtíže. Dost zabolely i odchody ze školy vinou špatných studijních výsledků.
Své jsme si užili i při zvykání si na stále přicházející a odcházející velitele čet. Tento akt máme
nacvičen dobře, neboť jsme jej absolvovali šestkrát.
A pak jsem pochopil, že všechny těžké chvíle, které jsme spolu prožili, nás sblížily a ukázaly nám,
že život jiný nebude.
Ing. Igor Fabian, třídní učitel

Maturitní foto čety C4C.
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Slovo velitele čety
Velitelem čety C4C jsem se stal 1. 9. 2013. Jednotku jsem převzal až ve čtvrtém ročníku. Bylo těžké
si zvyknout na rozdíly v přípravě budoucích vojáků z povolání oproti vojákům „profesionálům“.
Četa se všemi jejími klady i zápory mě velmi rychle s těmito rozdíly seznámila a začal jsem se učit
jak se správně věnovat budoucím vojákům z povolání. Studenti ve mně velmi často vyvolávali vzpomínky
z Vojenské střední školy Jana Lucemburského ve Vyškově, kterou jsem absolvoval.
Jejich počínání bylo často podobné mému, a možná právě proto jsem k četě C4C našel
tak rychle cestu.
Po vyvedení do prostoru VVP Libavá, kterého se zúčastnili na začátku října roku 2013
mě utvrdili v jediném – názory na četu se mohou lišit, ale v mých očích jsou jako kolektiv v tomto ročníku
nejsilnější.
V této skupině je plno individualit a výjimečných lidí. Každý z nich má vlohy na něco jiného
Je těžké hodnotit celek, který dokáže obsáhnout tak širokou škálu dovedností či praktických znalostí. Jeden je
rozený technik, druhý zase grafik. Nechci zde vyzdvihovat nikoho, protože bych zcela jistě někoho opomněl.
A proto vám všem přeji úspěšné vkročení do života (ať zeleného, či civilního), hodně úspěchů a pevné
nervy – bez nich to opravdu nejde.
nadporučík Bc. Vojtěch Byrtus, velitel čety
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O třídním učiteli
Igor Fabian, voják celým svým tělem i duší, člověk občas
asertivní, nikdy však ve špatném slova smyslu, je našim třídním
učitelem již od prvního ročníku. Když jsme s nadšením a pohodou
nastupovali

do

školy,

hned

nás

s

jistotou

přesvědčil,

že zase takový „klídeček“ to nebude. Nebýt ovšem tohoto třídního
učitele, je dost možné, že by nás během těch čtyř let opustilo
mnohem víc spolužáků a litovali by, o jak skvělý kolektiv a učitele
přišli. Za celou naši četu mohu říci, že Igorek je sympaťák, i když
ne hned na první pohled, kdy působí spíše přísným dojmem. Pokud
to začnete vnímat, určitě si dokážete představit, jaký je to náš druhý
„taťka“ a zastánce. Dosti často slýcháváme o jeho vztahu
k ženistům, ke kterým ksysi patřil a v nitru své osoby stále patří.
Máme ho moc rádi a doufáme, že on to cítí stejně.

O velitelích čety
Naším prvním velitelem čety se stal nadporučík Zbyněk Pavlíček, spíše vážný a neústupný voják.
Ve druhém ročníku ho vystřídal Luboš Kuběnka, velitel specifický svým smíchem a vtípky, který by rád ze svých
žáků vychoval ty nejlepší vojáky naší armády. Po nadporučíku Kuběnkovi převzal štafetu npor. Vlastimil
Konečný, který za nás vždy bojoval a snažil se, aby to v četě fungovalo. Nejvíce nám k srdci přirostl následující
velitel – nadporučík Miloš Čejka, pohledný muž se skvělým
smyslem pro humor. Velice nás zaujal svou přívětivostí
a veselými historkami ze svých školních let. Vždy jsme se na něj
mohli obrátit s jakýmkoliv problémem ať už ve škole,
nebo o osobním životě, za což jsme velice vděční. Posledním
velitelem, o kterém se chceme zmínit, je pan nadporučík Vojtěch
Byrtus. Vzhledem k tomu, že jsme velice pracovitá a snaživá četa,
která všechen svůj volný čas vkládá do přípravy na maturitní
zkoušku (:-D), neměli jsme čas se s ním více poznat, což se snad
ještě změní. Zatím můžeme jen říci, že na nás působí přátelským
dojmem. I přes tento velký počet si vás, páni velitelé, navždy
uchováme v srdci. Do jednoho.
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Maturitní tablo

MRZENA LUBOŠ

DOLEŽAL JAN

ŘÍKOVSKÁ BERENIKA

VANĚK VÁCLAV

KAŠPAR VOJTĚCH

OTISK DENIS

TEPLÁ ANETA

HOLUB JOSEF

DOLÁK PATRIK
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NOSEK ZDENĚK

PECINA JAN

KUBIZNIAKOVÁ ANASTÁZIE

FORETNÍK PAVEL

SKLENÁŘ MARTIN

NOVOSAD PATRIK

VOJTKOVÁ KAMILA

NPOR. BC. BYRTUS VOJTĚCH
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Úspěchy žáků
Dolák Patrik

 účast na mnoha pochodech.

Doležal Jan

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 instruktor pro 4. armádní klub.

Foretník Pavel

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ a FJ,
 instruktor 1. ročníku,
 70 km pochod,
 1. místo v okresním kole olympiády z českého jazyka,



 výstava fotoprací v Městské knihovně Ladislava z Boskovic.
Holub Josef

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ.

Kašpar Vojtěch

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
 postup do krajského kola ve volejbale.

Kubizniaková Anastázie  STANAG 6001 2. stupeň z AJ a FJ.
Novosad Patrik

 70 km pochod.

Otisk Denis

 postup do krajského kola ve volejbale,
 2. místo ve školních turnajích ve stolním tenise a badmintonu.

Pecina Jan

 STANAG 6001 2. stupeň z AJ,
instruktor 1. ročníku.

Sklenář Martin


 70 km pochod,
 instruktor 1. ročníku.

Šmíd Martin

 70 km pochod.

Teplá Aneta

 instruktorka 1. ročníku,
 projev v televizi v rámci oslav výročí vzniku samostatné ČR,
 účast na pietním aktu na Ukrajině.
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Fotostřípky ze života čety
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Četa T3A

Četa T3A – třídní učitelka Mgr. Jana Šandová
BUI MARTIN
HOLEČEK JAKUB
JURÁK JAN
JURENA MARTIN
KOWALCZYK STANISLAV
KYPRÝ RADEK

LANG JIŘÍ
MICHL KAREL
MOTRINEC FILIP
NYKL MARTIN
SMÉKAL MAREK
ŠIRŮČEK PAVEL
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ŠTENCL MARTIN
VALÍK DANIEL
ZACH VÁCLAV
ZEDEK MARTIN
ŽEMLIČKA JIŘÍ

Slovo třídního učitele
Se studenty dálkového studia čety T3A jsem
se setkávala při výuce od jejich nástupu na VSŠ
a VOŠ MO. Nejprve v hodinách českého jazyka,
v letošním školním roce pak i jako jejich třídní učitelka.
V této třídě byli studenti rozmanití – pilní, leniví, snaživí,
tak jako v každé jiné třídě. Co je však všechny spojuje,
je to, že své studium vykonávají při zaměstnání
a ve svém volném čase.
Mnohdy to neměli jednoduché – problémy
v práci, v rodině, do toho plnění domácích úkolů,
nesnadný boj s učivem všeho druhu. Myslím, že někteří
nikdy nezapomenou na první hodiny angličtiny,
„počítačů“ či účetnictví. Přesto se však prali statečně.
Jak svou pouť na naší škole zakončí, je zatím
ve hvězdách. Vše se ukáže až v květnu, ale pevně
doufám, že při nich štěstí bude stát v těch
pro ně nejkritičtějších, ale nejdůležitějších chvílích a že všechno dobře dopadne. Moc bych jim přála,
aby se všichni kompletně sešli 6. června 2014 při slavnostním předávání maturitních vysvědčení a aby tam
všichni to své vytoužené maturitní vysvědčení obdrželi.
Za tu píli, vytrvalost, často probdělé noci a nekonečné
překonávání překážek by si to zasloužili.
Milí studenti, doufám, že vám naše škola dala víc
než jen potřebné vzdělání a že na ni budete vzpomínat
jen v dobrém. Já na vás rozhodně nezapomenu 
Hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!

Jana Šandová, třídní učitelka
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Četa T3B

Četa T3B – třídní učitel Mgr. Richard Cvrkal
BARTOŠ MIROSLAV
BELKO DANIEL
FUČÍK VLADIMÍR
JEŘÁBEK STANISLAV
KNOPP MOJMÍR

KOVÁŘ DAVID
KRÚPA
KŘENEK PAVEL
KŘETINSKÝ PATRIK
PAVELKA LIBOR
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SMÉKAL MICHAL
SOTORNÍK BRONISLAV
VOJÁČEK VLADAN
ZÁDĚRA DUŠAN
ZAHRADNÍK DAVID

Slovo třídního učitele
Byl jsem trochu zděšen oznámením, že mám být třídním u prvního ročníku dálkového studia. Neměl
jsem potuchu, co to obnáší. Nicméně "úřad" jsem přijal a v září 2011 jej začal vykonávat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. A také podle svých schopností.
Do jisté míry jsem byl se studenty na jedné lodi: před námi všemi bylo velké neznámé a našim úkolem
bylo oním neznámým proplout a vyhnout se Skylle i Charybdě.
Jak se to podaří, bude známo až v květnu 2014.
Chtěl-li bych se už teď ohlédnout a zmínit své postřehy,
musím podotknout, že nemám žádné srovnání. Nevím,
jak to chodí v jiných třídách s jinými třídními. Se svoji třídou
se vidím jen devadesát minut měsíčně, takže není mnoho času
na vzájemné poznávání. Dálkové studium nemá adaptační týden
ani lyžařský kurz jako studenti denního studia. Sice mívají branné
soustředění ve vojenském výcvikovém prostoru, ale ani tam
se moc nepotkáváme. Prostoru pro sžití tedy moc nebylo. Snad
jen pouť na Kalvárii poskytla trochu času. Abych si ale
jen nestýskal. S třídnictvím u dálkařů jsou spojeny i pozitivní
prvky. Například nemusím řešit komunikaci s rodiči, konzumaci
alkoholu studenty nebo pobyt na pokoji po večerce u spolužáků
opačného pohlaví.
Bylo by poctivé říci, že dálkoví studenti jsou v poněkud jiné situaci než ti denní. Studium je pro ně něco
navíc, něco, co musejí zvládnout zároveň s dalšími povinnostmi. Úsilí a energie se tříští, dalo by se ocitovat
přísloví „Mnoho psů zajícova smrt". Biflovat slovíčka nebo se snažit pochopit matematiku po celodenní práci,
kdy hlava klimbá nad učebnicí, je vysilující námaha.
Já jen doufám, že na zmiňovanou dřinu nebyli sami, že našli pochopení a pomoc u svých nejbližších,
u přátel i u spolupracovníků. Dálkaře si představuji jako piloty F1, kteří sice na závodní dráze krouží sami,
ale v zákulisí je tým poskytující jim všechen dostupný servis a všichni mají jeden cíl: úspěšně protnout cílovou
pásku a vychutnat si opojný pocit vítězství. Na naší plavbě jsou před námi poslední útesy a moc si přeji,
abychom jimi všichni propluli.
Ahoj!
Richard Cvrkal, třídní učitel
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UKÁZKY PRÁCÍ ŽÁKŮ
Co bych udělal, kdybych mohl
Každý člověk touží po tom, aby byl v životě šťastný. Někdo si přeje mít peníze a být bohatý, protože
dostatek financí pro něho znamená svobodu a volnost. Jiný si přeje mít možnost změnit svou minulost, změnit
některá svá rozhodnutí.
Kdybych mohl mít jakékoliv přání, přál bych si vrátit čas. O kolik let bych se ve svém životě vrátil?
O celých 15 let, do období puberty. Puberta je jako nemoc. Mladí lidé se cítí děsně dospěle. Prosazují své
názory a nikdo je nebere vážně. Okamžitě ohluchnou při dostávání rad od starších. A já byl v tomto období
svého života hluchý jako poleno. A co horšího. Můj vzdor vůči autoritám nebral konce.
V patnácti letech jsem nastoupil na střední vojenskou školu. Chtěl jsem pokračovat v rodinné tradici
vojáků z povolání jako můj táta a děda. Ale znáte kluky v tomto věku!?
Já se brzy začal bouřit proti všem a všemu. Netoužil jsem patřit ke „šprtům“ a „hodným hošánkům“.
Já se stal rebelem! A jako rebel si posléze „natloukl čumec“. Vyhodili mě ze školy. Z té školy, kam jsem se teď
v dálkovém studiu při zaměstnání rád vrátil.
Takže, co bych dělal, kdybych mohl? Vrátil čas. Neztratil bych zbytečně těch zmíněných patnáct let.
Nezapadal mezi pár hlupáků, kteří se nazývají rebelové, ale určitě si přehodnotil priority. S dnešním rozumem
a životními zkušenostmi bych si vážil více nabízené možnosti studia, dbal na plnění úkolů a pilněji se učil.
Respektoval bych učitele a na svou zkoušku z dospělosti se poctivě připravoval. Vždyť mým jediným
zaměstnáním by bylo studium. Maturitu bych složil s nejlepším hodnocením, kterého bych byl schopen. A kdo
ví, třeba bych složil přijímací zkoušky na vysokou školu, kterou bych úspěšně absolvoval. Má kariéra i postup
v zaměstnání by byly jednodušší než teď. I finanční ohodnocení by bylo v současné době vyšší. Jen kdybych
nebyl tenkrát takový „trouba“.
Bohužel, čas vrátit neumím. Tak obtížněji a při zaměstnání se snažím dosáhnout toho, co jsem
měl tenkrát na dosah ruky.
Kéž by můj životní příběh posloužil náctiletým bouřlivákům, kteří si myslí, že hlavou prorazí zeď!
Neprorazí! Jen budou hlavou mlátit tak dlouho, dokud se jim nerozsvítí, anebo někde nepadnou.
Mně se naštěstí rozsvítilo. Sice o patnáct let později, ale lepší později než vůbec nikdy.
četař Jiří Žemlička,T3A
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Čím stůně svět?
První, co by vás napadlo, by byly nemoci. Nemoci lidské, jako je AIDS, rakovina, leukémie
a podobně. Ty kosí lidstvo více než války a násilné konflikty. Jenže jimi stůně člověk,
ne svět. Takže čím stůně svět? Odpověď je tak jednoduchá, jak je hrozivá. Svět stůně člověkem!
Od první chvíle, kdy se člověk naučil používat nástroje, snaží se přetvořit svět k obrazu svému. Můžete
namítnout, že každý tvor upravuje své životní prostředí k vlastnímu užitku, ke své obraně. Rozdíl mezi lidmi
a zvířaty však je v inteligenci. Lidé jsou obdařeni schopností myslet, jež jim dává obrovské možnosti
a potenciál. S nimi však poznali i závist, aroganci a chamtivost. S vývojem techniky chtěli a stále chtějí čím dál
víc. Více peněz, statků, prostoru a území. Můžete namítnout, že všichni lidé nejsou stejní. Nejsou na světě
takoví lidé, kteří chtějí žít v míru a souznění s přírodou? Je snad málo organizací zabývajících se ochranou
životního prostředí? Je to jen chabá hrstka zoufalých zástupců lidské rasy, která se snaží bojovat proti
následkům jejího konání.
Ale vždyť lidská populace se neustále rozrůstá, potřebuje více místa k životu, více polí k obživě. Máme
ji snad nechat umírat hladem? Potřebujeme více energie pro domy, více ropy, aby se nakrmila žíznivá auta.
Skutečně potřebujeme energii, potravu a prostor. Pevně věřím, že pokrok postoupil už tak daleko, že bychom
nemuseli těžit ropu, uhlí a dřevo, že už člověk našel způsoby, jak získat levnou a opravdu čistou energii.
Ale kde jsou tyto vynálezy? Kdo je drží pod zámkem? Hrstka mocných zasažená chamtivostí až do morku kosti.
Proč by dávala lidstvu tak úžasné výtvory, když sama by na nich nic nevydělala? Mocným nevadí znečištěné
prameny v horách, mají přece dost peněz na tu nejčistší vodu. Nepotřebují nic a nikoho. Jsou ve svých palácích
ze zlata soběstační a chránění proti okolnímu světu, který svou arogancí pustoší.
Nesvalujme však vinu na pár „vyvolených“. Vina leží na každém z nás, protože každý z nás je
marnotratný, každý rád mění staré věci za nové a jen málokdo se zamyslí nad energií vynaloženou při výrobě
právě vyhozeného kusu starého nábytku, oblečení…
Bohužel, jsme tak naprogramováni. Už od začátku jdeme špatnou cestou a ta hrstka opovážlivců,
jež se snaží zachránit svět, je často zašlapána kopyty koní, které sedlají mocní a bohatí.
Jak tedy zachránit svět před člověkem? Nejspíš se o to postará příroda sama. Až lidstvo dosáhne
takové úrovně, která už nebude snesitelná, jednoduše ho smaže z povrchu nějakou katastrofou. Na troskách
našeho světa začne růst nový život, nová forma inteligence, jež snad najde ten správný směr k méně
katastrofálnímu konci.
David Zahradník, T3B
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SEZNAMY TŘÍD
1. ročník
Četa C1A – třídní učitel Mgr. Hana OYELAKIN-FERLÍKOVÁ
velitel čety kpt. Mgr. Karel BURIAN
BRABEC PAVEL
ČECHÁL ROBERT
DOPIRÁKOVÁ HELENA
DRGOVÁ ANNA
EHL MICHAL
FOLBERGER MICHAL
JACKO JAKUB
KNĚŽÍČKOVÁ KRISTÝNA
KOTLÁN OLDŘICH
KREINEROVÁ TEREZA

MALINA MICHAL
MALÍNEK JIŘÍ
MATEJZÍK PATRIK
PANUŠ MARTIN
PAUŠÍMA VILÉM
POLEHLOVÁ MARTINA
ROJÍČEK JAN
SMOLÍK VOJTĚCH
SNOPEK DOMINIK
STRAKA VLASTIMIL

STRAŠÁK JAKUB
ŠKAREK ONDŘEJ
ŠTARK JAN
ŠTÝS VLADIMÍR
VAVERČÁK ONDŘEJ
VIRGALOVÁ MICHAELA
VLASÁK VOJTĚCH
VYBÍRAL FILIP
ZEMEK MIROSLAV
ŽIAK MATĚJ

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HOLOUBEK DAVID

Četa C1B – třídní učitel Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Jiřina HAROKOVÁ
BĚLKA JOSEF
BOTOS JIŘÍ
ČMAKAL RADIM
DRABINOVÁ VERONIKA
FORMÁČKOVÁ BARBORA
FOŘT JOSEF
GREPLOVÁ NIKOLA
GRŮZA MARTIN
HUŠÁKOVÁ KAROLÍNA
HÝBL ŠTĚPÁN

JANSOVÁ ELIŠKA
KUDYN ZDENĚK
LINKA RADIM
MELCHEROVÁ ANETA
MITRÍK JIŘÍ
NAVRÁTILOVÁ LENKA
PAUKOVIČOVÁ MONIKA
PODESZVA ONDŘEJ
SOUKUP VOJTĚCH
STRACHOTOVÁ ŽANETA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BROUNEK LUKÁŠ
SALAMON LUDVÍK

ŠKOPOVÁ SÁRA
VLACH DENIS

STÝSKALA JAKUB
SUŠÁNKA MARTIN
ŠOTOLA ONDŘEJ
VÁLEK JAROSLAV
VALKOUNOVÁ MARKÉTA
VEČEŘA VÍT
VÍTEK RICHARD
VYŠÍNOVÁ MARKÉTA

Četa C1C – třídní učitel Mgr. Eliška HARTMANOVÁ
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
BYSTŘICKÝ TOMÁŠ
ČANĚK VÍTĚZSLAV
DOMES KAREL
FILINSKÝ DOMINIK
HAVRÁNEK MATĚJ
CHEN DOMINIK
KAROLA MARTIN
KORČÁK LUKÁŠ
KUPILÍK TOMÁŠ
KUPKA KAREL

LUDAČKA LUKÁŠ
MEJSTŘÍK TOMÁŠ
MIČKA TOMÁŠ
SALAMON JAN
SCHÖNFELD JAKUB
SKLENÁŘ MILAN
SVOBODA MATĚJ
ŠIŠKA ANTONÍN
ŠKUTA TOM
ŠVEC BOHDAN

VACULÍK MIROSLAV
VANĚK LUKÁŠ
VAŘEKA ADAM
VASS JAKUB
VOBOŘIL DAVID
VOVES TOMÁŠ
VÝKRUTÍK RADEK
ŽIŽKA VLADIMÍR

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
CIESLER DENIS
COHORNA MATĚJ

CHARVÁT JAKUB
CHUDÍK TOMÁŠ

POLÁK MIROSLAV
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Četa E1A – třídní učitel Ing. František FELKL
velitel čety npor. Bc. Luboš KUBĚNKA
BIDLO PAVEL
BOŘEK MILAN
BURIAN VÁCLAV
CMORJÁK TOMÁŠ
ČERNOHORSKÝ MAREK
DROBNÝ ALEŠ
FELT TOMÁŠ
HANUŠOVÁ TEREZA
HAVELKA TOMÁŠ
HEGER FILIP

HODINA JIŘÍ
HOLAS DANIEL
HORKÝ ALEŠ
HRDLIČKA JAN
HYŽÍK JAKUB
CHOCHOLA VOJTĚCH
JÍLEK MARTIN
JUNEK ONDŘEJ
JUROVICH DAVID
KOUŘIL MICHAL

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
CMORJÁK TOMÁŠ
CHLEBÍČEK ROMAN

TRMAČ TOMÁŠ
VESELKA ALEŠ
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KOZÁK MICHAEL
KUBÍČEK RUDOLF
NOVÁK FILIP
PAZDÍREK JAN
POŠTA PATRIK
PŘIKRYL DAVID
SALAY FILIP
SCHMIDT MATĚJ
WALTER DOMINIK
ZELINKA PETR

2. ročník
Četa C2A – třídní učitel RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
velitel čety KPT. Ing. Pavel RAJJ
BEČVAŘÍK JAN
BENEŠ RADEK
BŘÍZA JAKUB
ČECHOVÁ RADMILA
DOHNÁLEK ZBYNĚK
DOLANSKÝ JAKUB
DOLEČKOVÁ TEREZA
DOLEŽAL TOMÁŠ

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
FROLOVÁ KRISTÝNA
JEČMÍNEK PETR
KOZÁKOVÁ VERONIKA
KRAJNÍK MAREK

EFFENBERGEROVÁ ELIŠKA
FREDE DENIS
HERTEL JOSEF
KOSTURA ROSTISLAV
KOTEŠOVEC ADAM
KOVANDA JAN
KREJČÍ DAVID
KREJČÍ JAN
KROIS MICHAL

KRUPA RADEK
KUJÍNKOVÁ JARMILA
KUCHAŘOVÁ MARTINA
PĚRKOVÁ KAROLÍNA
TUROŇOVÁ KRISTÝNA
UHRIN RENÉ
VANĚK TOMÁŠ
VOJÁČKOVÁ NAĎA

KYSILKA DANIEL
LARVOVÁ ELIŠKA
LAZNIČKA TOMÁŠ
LINHART PETR

STÁRKOVÁ MAGDALÉNA
ŠULC PETR

Četa C2B – třídní učitel RNDr. Hana NEČASOVÁ
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
ANDRÝSKOVÁ ANETA
BALÁKOVÁ RENATA
DUDLÍČKOVÁ TEREZA
GERIŠEROVÁ ADÉLA
CHLUMOVÁ VENDULA
LAVICKÁ MARKÉTA
MIKSA ŠIMON
NOVÁK PETR
ONDROVÁ VERONIKA

PULCOVÁ KRISTÝNA
RYCHTAŘÍK ONDŘEJ
RYCHTAŘÍK TOMÁŠ
ŘÍHA ZBYNĚK
SKÁCEL JAKUB
SLANEC ŠTĚPÁN
SLOBODA TOMÁŠ
SLOUKA PETR
SMETANA MATYÁŠ

SOLČANSKÝ STANISLAV
ŠMAŇ JAKUB
ŠTĚPÁN JAKUB
URBANOVÁ MICHAELA
VANÍČEK JIŘÍ
VÝTISKOVÁ KLÁRA
ZAPLETAL MICHAL

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
NOVÁK ALEXANDR
NOVÁK MARTIN
NOVÁK MICHAL

SEDLÁČEK FILIP
SITNÍK MATĚJ
VANTUCH LUKÁŠ

VAVŘIČKA JAN

Četa C2C – třídní učitel Ivan MAREČEK
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BULÍN DOMINIK
GRATCL MARTIN
HRDLIČKA ALEŠ
HURDÁLEK MARTIN
JOCHEC MICHAL
KACZOR JIŘÍ
KADLEC DUŠAN
KADRNOŽKA PETR
KLIMOVIČ TOMÁŠ

KLINČÚCH SLAVOMÍR
KODEDA MARTIN
KONEČNÝ LUKÁŠ
KOŘÁN OTTO
PÁNEK LUBOMÍR
PLŠEK JAN
ROSENBACH ROBERT
RUSŇÁK MAREK
RYZEC TOMÁŠ

ŠEDIVÝ ZDENĚK
TICHÝ ONDŘEJ
TOMEČEK DOMINIK
TRUNEČEK KRISTIÁN
URBÁNEK PATRIK
VOBORNÍK LADISLAV
ZUBÍK JOSEF

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BYSTRÝ RADEK
GREPL PAVEL
HOLEČEK JAKUB

KLÍMA DUŠAN
KOTT FRANTIŠEK
MACHAL PETR

SEDLÁČEK LUKÁŠ
SMILEK DAVID

58

3. ročník
Četa C3A – třídní učitel PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ
velitel čety npor. Bc. Karel VÝBORNÝ
AXMAN MARTIN
BŘÍZA PETR
GÁLOVÁ KARIN
HŘÍBAL JAKUB
JONÁK ZDENEK
JOŽÁKOVÁ JARMILA
KNOTKOVÁ PETRA

KOPČÁKOVÁ BARBORA
LINHARTJAN
NOVÁK KAREL
OSTŘÍŽKOVÁ ELIŠKA
PITRA MILAN
POHANKOVÁ ROMANA
POVOLNÝ PAVEL

REDEK JAKUB
RICHTER MICHAEL
SLABÝ JAROSLAV
ŠINDELÁŘOVÁ PETRA
TOMANOVÁ ELIŠKA
VIRGALA JAN
ŽOLNOVÁ KAROLÍNA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BEDNÁŘOVÁ ŠÁRKA
KOLAŘÍK ADAM
KUSÝ TOMÁŠ
KUŽELKA DAVID

MICHAL JOSEF
OBŠÍVAČ PAVEL
OKÉNKA PAVEL
PILAŘ TOMÁŠ

POKORNÝ JOSEF
SLOSARČÍK LUKÁŠ
SNOHOVÁ ADÉLA
ULRYCH DOMINIK

Četa C3B – třídní učitel Ladislav DOSTÁL
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
AMBRUZ PAVEL
DOUBEK PŘEMYSL
DVOŘÁK MARTIN
HADNAGY DAVID
HORÁK JAKUB
HRUŠKA JAN
JANOŠEK MARTIN
KAŇKA MARTIN

KAPR MATĚJ
KEKA VÍT
KRATOCHVÍL FILIP
KRČMÁŘ ROBERT
MACHOVSKÝ ALEŠ
PLAČEK FILIP
ROČEK JAN
STŘÍBRNÝ JAKUB

SVOBODA VÍTEK
ŠČUDLA PATRIK
ŠVÁB MATĚJ
ŠVÁB VIKTOR
TRČKA RICHARD
ZDĚNEK RADIM
ŽIŽKA DALIBOR

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
LUDVÍK MARTIN
BŘEZINA PETR
GALLAT MIROSLAV

HEŘMÁNEK MIROSLAV
KOLÁŘ ANTONÍN
KONÍČEK FILIP

KRATOCHVÍL ROMAN
MATZEK OLDŘICH
MUSIL OLIVER

Četa E3A – třídní učitel Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
velitel čety kpt. Ing. Karel BURIAN
BAROCH TOMÁŠ
HOJGR JIŘÍ
HORNÍK ROMAN
KAPALČÍK ŠIMON
KUBEČKA LUDVÍK
KUBÍN RADIM

MOROZ VÁCLAV
MUTL DOMINIK
NOGA DOMINIK
PECINA MICHAL
PIVNIČKA MICHAL
POLÁK PAVEL

SCHEJBAL JAROSLAV
SKRUTEK MATĚJ
STAFFA JAKUB
STAŇKOVÁ MONIKA
ŠIMEK MARTIN
TONYKA TOMÁŠ

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
ČMIEL DOMINIK
DUDA RADEK
IVANČÍK JIŘÍ
JAROŠ MICHAL
KOŘENSKÝ VÁCLAV

KOZNÍK DANIEL
KUTÍK MICHAEL
ŠENK FILIP
ŠKEŘÍK JIŘÍ
ŠVANCAROVÁ MICHAELA

VALLONE PATRIK
VATEHA GABRIEL
ZEMAN MIROSLAV
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4. ročník
Četa C4A – třídní učitel RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Miloš ČEJKA
ČAPKOVÁ NIKOLA
DVOŘÁK MATĚJ
HAGENHOFER VOJTĚCH
HUSÁRIK PETR
JANOUŠEK LUKÁŠ
JENDRIŠÁK NICOLAS
JURÁŠOVÁ HANA
KOLAŘÍK DAVID

KOSTELNÍČEK DAVID
MARTINEC MARTIN
MATOUŠKOVÁ MONIKA
NOVOTNÁ ZUZANA
OTÁHAL LUKÁŠ
PLICHTOVÁ MONIKA
PLUHAŘ PAVEL
PODLEZLOVÁ MICHAELA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BRUŠTÍK DAVID
JURNEČKA JAN

MALÁČ ONDŘEJ
ŠŤÁSTKA JAN

SEDLÁŘ ROMAN
SZABO JAKUB
ŠKOPOVÁ LENKA
ULRICH ONDŘEJ
VOKOUN JIŘÍ
ZAPLETAL RADIM

Četa C4B – třídní učitel Mgr. Radek KONEČNÝ
velitel čety kpt. Ing. Pavel RAJJ
ARPÁŠOVÁ NIKOLA
ČERNOŠKOVÁ GABRIELA
HANÁK JAKUB
HOLÁ ELIŠKA
HORSKÝ JAN
HUBENÝ RADEK
HVOZDOVIČ MIROSLAV

KAVALÍR ONDŘEJ
KRATOCHVÍL JAKUB
MACHÁČKOVÁ KRISTÝNA
MÓRI ALEŠ
NÉMA JIŘÍ
NEPRAŠ JAKUB
ONDRÁČEK PAVEL

PORZER JAKUB
POSPÍŠIL JAKUB
STEJSKAL FILIP
ŠVARCOVÁ ANNA
TAKACS JAKUB
ZEJFARTOVÁ ADÉLA
ZÍMOVÁ JANA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BICAN MIROSLAV
BROŽ MARTIN
HRUBÝ MICHAEL

KOSTKA MILOŠ
KŘEČEK MARTIN
MACH JAROMÍR

MICHALEC LUKÁŠ
PINKAVOVÁ TEREZA
SEDLÁK DAVID

Četa C4C – třídní učitel Ing. Igor FABIAN
velitel čety npor. Bc. Vojtěch BYRTUS
DOLÁK PATRIK
DOLEŽAL JAN
FORETNÍK PAVEL
HOLUB JOSEF
KAŠPAR VOJTĚCH
KUBIZNIAKOVÁ ANASTÁZIE

MRZENA LUBOŠ
NOSEK ZDENĚK
NOVOSAD PATRIK
OTISK DENIS
PECINA JAN
ŘIKOVSKÁ BERENIKA

SKLENÁŘ MARTIN
ŠMÍD MARTIN
TEPLÁ ANETA
VANĚK VÁCLAV
VOJTKOVÁ KAMILA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BAHULA RAYMOND
BARTOŠ OTAKAR
ČENOHORSKÁ NIKOL
FIALOVÁ KRISTÝNA
GARABÍK PETR

KABELÁČ JOSEF
KOPEČNÝ MILAN
KUBÍČKOVÁ VENDULA
PANSKÝ MAREK
POSPÍŠIL DOMINIK

ŠEBORA JAN
VAŠÍČEK PAVEL
ZUZÁKOVÁ LEONA
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MUSADO
Hudba a text: [D]EFEKT
Emi

G

Emi

G Emi

Plazí se vpřed, snaží se teď,
A
G
F# F
dostat se k tobě nenápadně.
Měl by si jet, utíkat hned,
napadnou tě nečekaně.
Na hrudník kop, na ruku hmat
a už k zemi letíš řádně.
Nemáš nárok, měl bys to vzdát,
H
na tohle cvičí v musaďárně.
Ref: Emi
G
A
A tak brání naši zem,
H
A G Emi
vyzbrojení musadem.
Úder tlapou, kop nohou,
nože ti nepomohou.
Tak se s Oldou budou rvát
a techniky nové znát,
s ním trénují natvrdo,
Miitary Musado.
Přestaň se smát, brání tu stát,
když už nejsou jiné zbraně.
Nechtěj si hrát, budou se rvát,
hýbou se na ostré hraně.
Nemůžeš hned Musado umět,
je to dřina ohromná.
Bojový svět, pár korejských vět,
vědí, co to znamená.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
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