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Slovo velitele
Vážení absolventi,
vykonali jste maturitní zkoušky a opouštíte Moravskou
Třebovou právě v roce, kdy si škola připomíná 80 let od svého založení. Jste
pokračovatelé generací, které získaly úplné středoškolské vzdělání
na jediné vojenské střední škole, tzv. žižkárně.
Osvojili jste si 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.
Školní rok 2014/2015 proběhl ve znamení změn v procesu
vzdělávání a především přípravy nového rámcového vzdělávacího programu
pro obor Vojenské lyceum. Žáci se více seznámí se základy strojírenské
technologie a s provozem a opravami vojenské techniky. Důraz bude
zaměřen na posílení technické a vojenské složky vzdělávání, aby byli
absolventi lépe připraveni k práci na místech v Armádě České republiky.
Vyřazením maturantů se život ve škole však nezastaví. Dobře víte, že v současné době probíhají dva
velké projekty na škole – rekonstrukce sportovního areálu a sportovišť a decentralizace tepla, včetně
plynofikace areálu. Pro další ročníky zde bude moderní sportovní zařízení s umělým povrchem, včetně požární
věže pro požárnický sport. Škola si tato zařízení zaslouží a doufám, že se bude o to více věnovat sportovním
odvětvím a popř. reprezentaci na vrcholové úrovni. Bohužel,
vy už si nevyzkoušíte nová sportoviště, ale vaši kamarádi doufám
budou náležitě využívat moderní zázemí, která tady v minulých
letech tolik chyběla.
V letošním roce by se měla také dokončit rekonstrukce
dalších poschodí v Domově mládeže, čímž chceme připravit
především žákům 4. ročníků co nejlepší podmínky k přípravě
k maturitám. Pokračovat bude zateplování budov v rámci úspor
energií v resortu školství.
Absolventi, 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
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osmdesát 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.
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
a správné vykročení do života.
Velitel školy
plk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK

Starosta města JUDr. Miloš Izák při otevření Muzea vojenské školy v Moravské Třebové
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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 každoročně reprezentují školu na veřejnosti při různých společensko-kulturních akcích,
které pořádá Armáda České republiky, 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 první a druhé
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 resortu 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 1939–1945 byl areál využíván jako zajatecký tábor francouzských, britských
a jugoslávských důstojníků (Offlag VII/F). Za uvedenou dobu jím prošlo přes 4 500 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 navštívilo 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 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.
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
Velení školy

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 dr. Petr ZOUHAR

Oddělení vzdělávání

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

1. řada: Bc. Ondřej KOMŮRKA, Gabriela Carmen BÁRTOVÁ, vedoucí skupiny Mgr. Andrea MARTINKOVÁ,
Mgr. Josef KUČERA, Mgr. Klára MOTLOVÁ, Mgr. Jana ZELENDOVÁ, Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
2. řada: PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ, Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ,
Bc. Věra PACLÍKOVÁ, Mgr. Taťjana ILČÍKOVÁ, Mgr. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ

Učební skupina přírodovědná

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

Učební skupina základních odborných předmětů

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

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

Velitelé 1. školní roty

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

Velitelé 2. školní roty

1. řada: nadporučík Bc. Zbyněk PAVLÍČEK, nadporučík Ing. Miloš ČEJKA, velitel roty major Ing. Miroslav
KOLAŘÍK, nadporučík Ing. Radek RUBÍN
2. řada: nadporučík Bc. Roman BRABEC, kapitán Ing. Pavel RAJJ, nadporučík Bc. Vojtěch BYRTUS
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PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU
Cihelna 2014
Ve dnech 22.–23. srpna 2014 proběhla v Králíkách akce Den Sil podpory Armády ČR – Cihelna 2014.
Jako každý rok se naše vojenská střední škola na této akci prezentovala, tentokrát se 13 žáky z kroužku
vojenské historie pod vedením vrchního praporčíka školy.
Celý týden před touto akcí se žáci podíleli
na přípravě kulis a prostorů bojových ukázek. Během příprav
měli také možnost navštívit základnu 141. zásobovacího
praporu z Pardubic a poznat, co vše tato mobilní základna
obsahuje, k čemu slouží a jak se v ní vojákům během cvičení
žije. Nutno podotknout, že se naši žáci této akce účastnili
dobrovolně v době svých letních prázdnin, a proto jim
na konci osobně poděkoval ředitel Vojenského muzea Králíky pan Bartoš a připomněl, že se už velmi těší
na první víkend v září, kdy muzeum navštíví žáci 1. ročníků a prožijí v něm svůj první vojenský víkend.

Nástup „nováčků" na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
Dne 1. září 2014 se jako každý rok uskutečnilo přijetí nových žáků
1. ročníku na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. Během dopoledne žáci
absolvovali návštěvu lékaře, částečné vystrojení vojenským materiálem a stříhání.
Odpoledne měli rodiče poslední možnost setkat se se svými dětmi, které uvidí
až na slavnostním slibu, jenž se konal 19. září 2014 na náměstí v Moravské
Třebové. „Nováčci“ budou procházet adaptačním procesem, který má za cíl
osvojení si režimu školy, pořadové přípravy, stmelení třídních kolektivů a další
důležité návyky vojenské zdvořilosti.

Slavnostní otevření Muzea vojenské školy v Moravské Třebové
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové se tímto více otevírá veřejnosti.
Pro zájemce a příznivce bylo slavnostně otevřeno v útrobách školy Muzeum vojenské školy v Moravské
Třebové. Zásluhu na tom má především sama škola, neboť právě její zaměstnanci byli u zrodu tohoto nápadu.
Za podpory Ministerstva obrany, Vojenského historického ústavu, Československé obce legionářské, města
Moravské Třebové a Americké obchodní komory v ČR, která poskytla grant, se povedlo vdechnout novému
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muzeu život. Stalo se tak 18. září 2014 v předvečer slavnostního slibu žáků 1. ročníku, kdy v rámci tradičního
setkání veteránů, spolu s dalšími čestnými hosty, otevřel muzeum symbolickým přestřihnutím pásky velitel
školy se starostou města.
Muzeum se rozkládá ve čtyřech místnostech. Galerie tematicky na sebe navazují a jsou koncipovány
do časového sledu od dob vzniku vojenské školy
přes světové války až po současnou dobu, jejíž součástí
jsou i mezinárodní mise mnohých absolventů této prestižní
a jediné školy tohoto typu v republice. Návštěvníci se tady,
mimo množství obrazových informací, setkají i s dobovými
zbraněmi, uniformami a dalšími artefakty, které jsou spjaty
s konkrétním dějinným obdobím.
Duchovní otec muzea, učitel dějepisu Mgr. Josef
Kučera říká: „… Je před námi ještě dlouhá cesta, aby muzeum naplnilo mé představy o finální podobě.
Ač pravdou vlastně je, že tuto podobu nebude mít nikdy. Muzeum se bude nadále vyvíjet a růst, stejně
jako historie naší školy, která svou minulostí a současnou jedinečností bude ještě dlouho přispívat celé naší
společnosti. V to pevně věřím.“

Slavnostní slib žáků 1. ročníku VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
Slavnostním slibem vyvrcholila dne 19. září 2014 příprava nových žáků vojenské školy. Poprvé
se mohli předvést ve stejnokroji svým rodičům, příbuzným a známým. Význam této životní události podtrhoval
fakt, že pozvání přijali i vysocí představitelé Ministerstva obrany, Generálního štábu armády České republiky,
významní zástupci Československé obce legionářské, města Moravská Třebová a další. Pozvání přijali:
náměstek ministra obrany Ing. Bohuslav Dvořák, první zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Ing.
Josef Bečvář, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky brigádní generál Ing. Zdeněk Jakůbek, ředitel
odboru personální politiky a vzdělávání sekce personální MO JUDr. Jaroslav Daněk, starosta města Moravská
Třebová JUDr. Miloš Izák, člen předsednictva Československé obce legionářské Ing. Jaromír Mareček a další.
Slavnostní den začal v dopoledních
hodinách nástupem jednotek v areálu školy
a pietním aktem u pomníku. Zde již
od

ranních

hodin

čekalo

množství

příbuzných a přátel, kteří s nedočkavostí
očekávali příchod svého „vojáka“.
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Po krátkém pietním aktu se pochodové tvary přesunuly na náměstí, do centra města, kde již,
jak je v Moravské Třebové zvykem, byly očekávány širokou veřejností. Zde po slavnostní přehlídce a proslovech
jednotlivých hostů a činitelů byl přečten slavnostní slib žáka školy. Poté se náměstím rozlehlo:
„TAK SLIBUJEME!“ Tímto symbolickým slibem se stalo 121 nových tváří plnohodnotnými žáky školy. Na závěr
zazněla státní hymna. Celé náměstí následně rozechvěly motory bojových vrtulníků, které svým přeletem
podtrhly význam této ojedinělé akce.

Dny NATO
O víkendu 19.–21. září 2014 se žáci druhého a třetího ročníku Vojenské střední školy Ministerstva
obrany v Moravské Třebové zúčastnili jako pořadatelé 14. ročníku Dnů NATO a 5. ročníku Dnů Vzdušných sil
Armády ČR v Ostravě. Jejich práce byla víc než potřebná. Během dvou dní konání této akce areál Letiště Leoše
Janáčka navštívilo přibližně 225 tisíc návštěvníků. Mezi nejvýznamnější hosty bezpochyby patřil prezident
České republiky Miloš Zeman, který ve svém krátkém projevu pozdravil všechny diváky a účastníky. Mimo pana
prezidenta Dny NATO navštívily i další významné osobnosti, například premiér Bohuslav Sobotka
nebo olympijští sportovci – veslař Ondřej Synek či sprinter Pavel Maslák. Speciálními hosty Dnů NATO byli
členové kroužku hasičské přípravky Lvíčata Klimkovice.
Celkem 135 našich žáků z obou školních rot působilo jako důležitá součást pořadatelské služby napříč
celým areálem Letiště Leoše Janáčka. Nejčastěji hlídali diváky u vystavené techniky nebo u dynamických
ukázek, případně vypomáhali jako speciální hlídka při hledání ztracených dětí. Menší skupinky našich žáků
zabezpečovaly chod reprezentačního stanu školy, kde podávaly základní informace zájemcům o studium
či pomáhaly při prezentaci ASC Dukla Praha a KVV Ostrava.
Program obou dní byl velmi pestrý. Diváci mohli vidět akrobatické dovednosti pilotů z různých zemí,
především v podobě letových ukázek simulujících bojové i záchranné akce. Z pozemních ukázek pak byly
pro diváky nejatraktivnější ty, které umožnily zhlédnout kolovou i pásovou techniku přímo v akci.
Na obrovské návštěvnosti akce měl nemalý podíl americký konvertoplán CV-22B Osprey.
Celý program byl v obou
dnech doprovázen slunečným počasím
a končil v pozdních odpoledních
hodinách, tudíž se pro mnohé z nás
stal velmi náročným. Přesto můžeme
říct, že naše pomoc při organizaci
takové významné akce nebyla jen
prací, ale také zábavou a poučením.
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Beseda s vrchním praporčíkem 601. skupiny speciálních sil
z Prostějova
Ve čtvrtek 25. září 2014 se uskutečnila historicky první beseda žáků školy s příslušníkem 601. skupiny
speciálních sil, a to přímo s jejím vrchním praporčíkem.
Ten žáky školy seznámil s historií, tradicemi, systémem velení, řízení a přípravy k působení
v zahraničních operacích. Dále byli žáci obeznámeni s operacemi, ve kterých již byla „šestsetjednička“
nasazena. Po prezentaci s fotografiemi a filmem o 601. skss se žáci školy měli možnost zeptat vrchního
praporčíka i na další aktuality ze života 601. skss. Na závěr vrchní praporčík popřál žákům hodně štěstí
ve studiu a osobním životě a s přáním možného setkání v budoucnosti – jako s příslušníky speciálních sil –
se s nimi rozloučil.

Dvě medaile pro školu z celoarmádního turnaje ACAC 2014
Letošní otevřený turnaj Armády ČR, který zorganizovalo Ministerstvo obrany, padl na poslední zářijový
víkend 26.–28. září 2014. Předchozí ročníky se konaly v areálu tankodromu Milovice, avšak letos nově
v Železné Rudě, aby zde změřily síly v rozmanitých disciplínách vojenské a civilní týmy. Bohužel se v tomto
ročníku nedostalo na paintball, a tak zůstal turnaj čistě airsoftovou záležitostí, nad kterou převzal patronát
ministr obrany. Letos se tak konal už třetí ročník Airsoft Czech Army Challenge.
Proč Železná Ruda? Je zde náročnější (horský, zalesněný, kopcovitý) terén a ten eliminuje výhodu těch
týmů, které si za poslední dva ročníky turnaje zvykly na milovický tankodrom. Navíc Železná Ruda a okolí
jsou protkány poválečným opevněním, kterým byli účastníci důkladně prohnáni.
V areálu se nacházel objekt na CQB, laserová střelnice, překážková dráha a cvičiště strážních psů.
Součástí akce byly také přednášky a workshopy, při nichž spolupracovali instruktoři CLS z 25.plrp a také
vojenští instruktoři S. E. R. E. Na účastníky čekaly úkoly v taktice, topografii, první pomoci, lezení, střelba
na přesnost, orientační běh, noční hlídky a další.
Pohár ministra obrany Airsoft Czech Army Challenge nakonec zvedlo nad hlavu I. družstvo VSŠ a VOŠ MO.
V těsném závěsu druhé místo vybojovalo
II. družstvo VSŠ a VOŠ MO. Základní
družstva

byla

čtyřčlenná,

s

jedním

náhradníkem. Ten mohl absolvovat většinu
aktivit, ale nebyl bodován. Jako nejlepší
střelec

turnaje

byl

vyhodnocen

VSŠ a VOŠ MO David Vobořil.
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žák

A jak vidí své působení žáci VSŠ a VOŠ MO? „Nakonec jsme ani s prvním, ani s druhým místem
na turnaji nepočítali, ale přece jsme nejeli 300 km jen proto, abychom si zahráli airsoft nebo zažili trochu
adrenalinu…“ zhodnotil Jakub Štěpán.
Složení úspěšných týmů školy:
I. tým pro Airsoft Czech Army Challange:
Šedivý Zdeněk, Štěpán Jakub, Rychtařík Tomáš,
Trčka Richard, Skácel Jakub
II. tým pro Airsoft Czech Army Challange:
Čaněk Vítěslav, Voves Tomáš, Schönfeld Jakub,
Sušánka Martin, Vobořil David

Rekonstrukce přísahy České družiny
Dne 11. října 1914 se na Sofijském náměstí v Kyjevě uskutečnila přísaha České družiny, první
dobrovolnické jednotky Čechoslováků na východní frontě. Žáci vojenské střední školy měli tu čest přesně po sto
letech se zúčastnit rekonstrukce této přísahy v Praze na Vítkově. Stáli spolu s ostatními jednotkami Hradní
stráže, Posádkového velitelství Praha a klubů vojenské historie na čestném nádvoří Národního památníku.
Dalších šestnáct žáků, členů kroužku vojenské historie naší školy, v historických uniformách vytvořilo jednu
četu České družiny.
Tak jako před sto lety i nyní bylo součástí
ceremoniálu tradiční zatloukání hřebů do žerdě repliky praporu
České družiny, po němž následovalo jeho slavnostní
vysvěcení. Následně byl prapor ministrem obrany předán
čestné stráži v historických uniformách. Po skončení
slavnostního ceremoniálu velitel České družiny ocenil žáky
pamětními medailemi, vydanými speciálně k této události.
Všichni žáci byli velice rádi, že se mohli zúčastnit této
slavnostní akce a také se setkat s ministrem obrany a dalšími významnými osobnostmi.

Závěrečný odborný výcvik čtvrťáků ve VVP Libavá
Ve dnech 13.–24. října 2014 žáci školy opět cvičili ve VVP Libavá. Pokračovali tak v odborném výcviku,
který absolvovali ve třetím ročníku. Aktivním přístupem, vůlí učit se novým „drilům“ a vyrovnat se svým
instruktorům byly všechny stanovené úkoly výcviku splněny.
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Zaměstnání v průběhu celého výcviku probíhala
na profesionální úrovni a všichni jeho účastníci děkují zejména
veliteli 71. mechanizovaného praporu pplk. Ing. Janu Zezulovi,
Ph.D., řídícímu celého výcviku kpt. Ing. Ivo Dvořákovi,
por. Ing. Marku Váňovi, rtm. Jaroslavu Brixovi, rtm. Daliboru
Lednickému, ale i všem dalším profesionálům, kteří se o naše
žáky vzorně starali.

Den válečných veteránů
„Na flanderských polích vlčí máky vlají…,“ těmito slovy začíná báseň kanadského chirurga a básníka
Johna McCrae, který sloužil za první světové války na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Verše
tak odráží smutné okolností, kdy 2. května 1915 padl jeho blízký přítel, poručík Alexis Helmer.
A právě květ vlčího máku se stal symbolem každého 11. dne 11. měsíce v roce, kdy se přesně
v 11 hodin v demokratických zemích světa zastaví na chvíli čas. Již od roku 1919 je tímto způsobem v den
podpisu příměří, jímž byly ukončeny krvavé boje první světové války, uctívána památka padlých.
Od roku 2001 se tento den zařadil mezi významné dny i v naší vlasti. Známe jej jako Den veteránů.
Mezi místa, kde je tato skutečnost vnímána intenzivněji, patří i Vojenská střední škola a Vyšší odborná
škola MO v Moravské Třebové.
K uctění tohoto památného dne se uskutečnil
11. listopadu 2014 nástup všech vojáků, žáků a
zaměstnanců této školy. Spolu s představiteli města,
zástupci Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Sdružení válečných veteránů ČR a za
přítomnosti dalších významných hostů byly připomenuty
události tehdejší doby a především hluboký význam
tohoto dne.
Součástí aktu bylo položení věnců k památníku v areálu školy, proslovy hostů a slavnostní předání
medailí udělených ministrem obrany ČR.

Naši žáci na 3. ročníku pochodu československých parašutistů
Od soboty 8. do neděle 9. listopadu 2014 se dvě družstva žáků naší školy (1. družstvo: Filinský, Kupka,
Voves a Vaněk, 2. družstvo: Ludačka, Vaculík, Vařeka a Vobořil z čety C2C) zúčastnila v pořadí již 3. ročníku
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pochodu československých parašutistů na trase Chrudim–Lichnice–Chrudim.
Vzorem této tradice, jak uvádí pořadatelé ze 43. výsadkového praporu
z Chrudimi, se stal stokilometrový přesun skupiny Tungsten, která byla vinou
navigační chyby vysazena dne 21. prosince 1944 mezi Kolínem a Kutnou Horou.
Vysazení kapitán Rudolf Pernický a rotmistr Leopold Musil se museli dostat
na kontaktní adresu do Studnice poblíž Nového Města na Moravě.
Pochodu se zúčastnilo 197 soutěžících z celé armády. Pochod byl
rozdělen do dvou dnů, kdy každý den museli soutěžící překonat vzdálenost
35 km v limitu do 8 hodin. Vše potřebné, oblečení, stravu, vodu
a spací pytel, si nesli v batohu na zádech. Celkovou zátěž, která ve většině
případů přesahovala i dvacet kilogramů, doplňovala ještě osobní zbraň. Studenou
noc mezi oběma pochody strávili všichni účastníci „pod širákem“
na nádvoří hradu Lichnice.
Pochod doplnily i seskoky vojenských parašutistů, kteří byli rovněž i samotnými účastníky pochodu.
Do cíle dorazili nejrychleji výsadkáři ze 43. výsadkového praporu z Chrudimi, a to v čase 11 hodin a 14 minut.
Obě naše družstva, řečeno slovy zástupce velitele 43. vmpr. Chrudim pana majora Zelinky, si „na svůj věk
a zkušenosti vedla opravdu výborně a se ctí pochod úspěšně v limitu absolvovala“. Za to si zaslouží naše
uznání a poděkování.

Beseda žáků 1. ročníků s p. senátorem Mgr. Radko Martínkem
Dne 26. listopadu 2014 měli žáci prvních ročníků příležitost vyslechnout přednášku senátora
Mgr. Radko Martínka. Přednášející v sobě nezapřel pedagoga a zaujal svým projevem žáky nejen
po celou vyučovací hodinu, ale dokonce ani zvuk školního zvonku, oznamující vždy očekávanou přestávku,
nevmísil mezi posluchače neklid a nadále Mgr. Martínkovi pozorně naslouchali. Předmětem přednášky bylo
propojení ekonomie, politiky a historie. Žáci se seznámili s běžným životem poslance parlamentu, senátora či
ministra, neboť Mgr. Martínek má bohaté
zkušenosti ze všech těchto funkcí.
Přednáška

se

dále

ubírala

přes

mezinárodní politickou scénu až k problémům,
které trápí většinu obyvatelstva naší republiky,
jako jsou například problematika sociálních jistot,
nezaměstnanost,

vzdělání a další. Obšírněji

se diskutovalo hlavně o současném stavu dění
na Ukrajině nebo o názorové rozpolcenosti společnosti. V závěru přišla řada na otázky samotných žáků,
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kdy senátor Martínek čelil i takovým dotazům, zdali je přesvědčen, že jsou úměrné platy a benefity,
které poslanci a senátoři pobírají. Jako správný politik, vybaven verbální dokonalostí, ustál veškeré dotazy
a mnohým osvětlil mnohdy zastřený pohled na danou věc.
Podle pozitivních reakcí žáků se beseda vydařila a byla obrovským přínosem pro výuku základů
ekonomie. Pan Mgr. Radko Martínek byl odměněn potleskem žáků a škola mu tímto děkuje za jeho přízeň
i vzácnou návštěvu.

Akce pro „stonožkové“ děti
V pátek 5. prosince 2014 se v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
uskutečnila slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka, kterou celebroval Jeho Eminence
Dominik kardinál Duka OP. Této slavnostní akce v době adventu se mezi dalšími hosty zúčastnili místopředseda
Senátu

Parlamentu

ČR

Přemysl

Sobotka,

náčelník

Generálního štábu Armády ČR armádní generál Petr Pavel
a generálmajor Josef Šíba. Mezi přítomnými vojáky,
kteří působili v zahraničních operacích, se neztratila
ani skupina patnácti žáků 1. a 2. ročníku naší školy.
Nejdůležitějšími účastníky však byly děti z tzv. stonožkových
škol, které i se svými pedagogy přijely z celé České republiky.
Mezinárodní hnutí Na vlastních nohou – Stonožka sdružuje mateřské, základní a střední školy, které
prodejem výrobků svých žáků získávají finanční prostředky. Pod vedením paní Běly Gran Jensen
spolupracuje s Armádou ČR již patnáct let.

EMPIRE vystoupili Na Písku
V pondělí 8. prosince 2014 rozduněla sál Na Písku kapela
EMPIRE. „Skupina byla založena koncem roku 2005 zkušenými muzikanty
Radkem Kurcem, Michalem Žďárským, Marcelem Macínkem a kytaristou
Dariem Sapienzou. Zvuk kapely je inspirován hardrockovým stylem
70. a 80. let v moderním kabátě, pro který je charakteristickým faktorem
vysoký hlas zpěváka Radka Kurce a projev bluesové duše italského
kytaristy Daria Sapienzy.“
Koncert byl pořádán vojenskou školou za podpory Agentury
personalistiky Armády ČR prostřednictvím Agentury Gong Olomouc.
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Od 19 hodin začala kapela ve čtyřčlenném složení, hrající převážně hard rock a heavy metal, svůj dvouhodinový
ohromující program, skládající se hlavně z vlastní tvorby. I přes prvotní ostych studentů se nakonec objevilo
několik desítek těch, kteří vytvořili vynikající atmosféru před podiem. Na to kapela reagovala osobním
přístupem k publiku a na závěr ho odměnila i několika přídavky v podobě známých písní od Guns N'Roses.
Tento večer byl zakončen bouřlivým potleskem ze strany věrných fanoušků.

S každým dalším ročníkem vyšší a vyšší kvalita!
Nějak takto by se dal jednou větou charakterizovat již 4. ročník tradičních Vojenských Vánoc, který
v kalendářním roce 2014 připravili a úspěšně zrealizovali všichni příslušníci školního praporu.
Tato tradiční oslava adventu a nadcházejících Vánoc pod názvem Vojenské Vánoce 2014 proběhla
ve čtvrtek dne 17. prosince 2014 od 16:00 hodin. Protože stejný tým organizátorů, který v roce 2011
vyzvedl z popela nezájmu a zapomnění tuto krásnou tradici, už měl jasný scénář a šlo vše jako na drátkách.
Akci zahájil velitel školního praporu, který hned po přivítání hostů z řad velení školy a z řad
pedagogických pracovníků školy předal slovo veliteli školy panu plukovníkovi Macháčkovi. Velitel školy ve svém
krátkém vystoupení poděkoval příslušníkům školního praporu za pozvání a za celoroční práci, dále jim popřál
krásné prožití svátků vánočních a vše „NEJ“ do nového roku 2015. Na závěr svého vystoupení vyhlásil, stejně
jako každý rok, Vánoční charitativní sbírku, kterou si letos vzal na starost školní prapor. Všichni žáci
si odhlasovali, že výtěžek z této sbírky spravedlivě rozdělí mezi čtyřletého Vítka Vašendu a desetiletého Patrika
Kolomazníka, dva velmi potřebné chlapce, které nám do výběru navrhly organizace z Moravské Třebové,
jež se charitou zabývají.
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Hlavní částí programu, kterou tvořila jednotlivá vystoupení příslušníků každé z čet 1. školní roty, velmi
netradičně, ale hezky moderovala „dívčí“ dvojka Michal Ehl a Richard Vítek. Po večeři pak přišla na řadu
1. školní rota se svým zábavným programem a tuto část moderovalo už skutečné dívčí duo Andrea Marková
a Andrea Oušková.
Každá četa ze školního praporu se zapojila s vlastním vystoupením, a tak někdo zpíval (nejlépe asi
Sabrina Kopecká) a hrál, jiní „baletili“, dokonce i jako labutě z C2A, Vít Keka, Jaroslav Slabý a Jan Linhart
krásně tančili a žáci z C1B předvedli, co vše je možné s kuchyňským náčiním při své „pánvičkové show“. Další
účinkující zase potetovali svá těla nebo přizvali ke svému vystoupení třídní učitelku, jako žáci z C3B
při své „trenýrkové“ rozvičce. Největší úspěch obhájila z loňska četa C4B, která pod mistrným vedením žáka
Roberta Krčmáře si po loňských nezapomenutelných „Alexandrovcích“ letos připravila „snad Bavoráky“,
i když jí na paty úspěšně šlapala četa C3A se svým „živým betlémem“.
Celým zábavným odpolednem provázela školní rocková skupina (D)efekt, která i v novém, a kvůli
nemoci i částečně improvizovaném, složení své fanoušky roztančila stejně jako při každém vystoupení.
Netradičním a stísněným prostorám se velmi dobře přizpůsobila speciální bojová show – ve stylu tzv. street
fight, kterou si připravili členové 4. klubu MUSADO při naší škole.
A protože každé správné Vojenské Vánoce končí tříhodinovou diskotékou, ani letos tomu nemohlo
být jinak.

Pietní pouť Tarnów 2015
O víkendu 30. 1. – 1. 2. 2015 se tři žáci vydali na pietní cestu po stopách České družiny, vojáků,
kteří během velké války dobrovolně vstoupili do vznikajících československých legií. Byli to první Češi, kteří
dezertovali z řad rakouské armády a přísahali věrnost ruskému carovi. Bylo tomu právě sto let, kdy v dnešním
polském Tarnově složili tito vojáci slavnostní přísahu.
Na místo činu se v pátek vrátili jejich potomci,
členové Československé obce legionářské a žáci
naší vojenské střední školy, aby uctili jejich
památku. Tomu předcházela návštěva nechvalně
proslulého druhoválečného koncentračního tábora
v Osvětimi. Zbylé dny se putovalo po místech
posledního odpočinku vojáků z České družiny. Tato
pietní místa se nacházela téměř na metr přesně tam,
kde tito mužové bojovali a umírali za vznik
samostatného československého státu.

18

Maturitní plesy
Žáci čtvrtých ročníků VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové pomalu postoupili do finále svého studia.
Maturitní plesy, které bezpochyby patří k příjemným okamžikům,
si připravily jednotlivé čety samy. Sál Na Písku tak hostil žáky, velitele,
učitele, rodiče a známé hned třikrát.
Byla k vidění různá pojetí slavnostních nástupů a šerpování.
Půvabná půlnoční překvapení – kankán v podání C4A, osobité vystoupení
chlapců z C4B – Oktoberfest i laserová show E4A, vše pečlivě připravené
a vtipné.

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 písemná část probíhala od 4. do 6. 5. 2015, ústní (školní) pak v termínu
od 21. do 25. 5. 2015 pro studenty tříletého dálkového studia a žáky čtyřletého oboru Elektrotechnika
a v termínu od 26. do 29. 5. 2015 pro studenty čtyřletého
oboru Technické lyceum.
Poté čekala na maturanty už jen ta příjemnější část,
což byl akt slavnostního vyřazení a předání maturitních
vysvědčení. Tento den připadl na čtvrtek 4. 6. 2015. 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 politiky SST 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
Na vojenské střední škole působím téměř 25 let jako učitelka českého a ruského jazyka. Funkci
třídního učitele jsem vykonávala několikrát, ale tato třída mi opravdu přirostla k srdci.
Uběhly téměř čtyři roky od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupila do třídy C1A. Ze školních lavic ke mně
vzhlíželo 32 ještě téměř dětských obličejů, v jejichž tvářích bylo možné číst očekávání, ale také obavy
z neznámého prostředí. Jedno je však spojovalo – společný cíl stát se profesionálním vojákem
Armády České republiky.
Během čtyřletého studia jsme zažili neopakovatelné chvíle ve škole i mimo ni. Co říci ke kolektivu
žáků? Často jsem slýchávala od svých kolegů, že jsou hodní, klidní…, ale pasivní a zcela bez zájmů. Celé čtyři
roky jsem se snažila je „probudit“. Věřím, že se mi to u maturity povede a dosáhnou dobrých výsledků.
Třídní kolektiv procházel během čtyřletého studijního
období několika zkouškami – studium, adaptační proces, lyžařský
výcvik, LBS, společný vojenský výcvik na Libavé –, které ne všichni
zvládli, a proto nyní četa čítá pouze 22 studentů a studentek. Jednou
z nejtěžších zkoušek, která prověřila soudržnost třídy, byl maturitní
ples. Musím přiznat, že jsem měla trochu obavy, jak to má „pasivní“
třída zvládne. S uspokojením jsem ale sledovala, jakým zodpovědným
způsobem se ujali tohoto úkolu a vyjádřili tak své poděkování nejen
rodičům, ale i vychovatelům, učitelům a zaměstnancům školy.
Vždy jste byli dobrý kolektiv, který držel při sobě.
Vzájemně jste si pomáhali. Dosahovali jste nejen dobrých studijních
výsledků, ale šířili jste dobrou pověst školy i ve volném čase. Chtěla bych vyzdvihnout obětavou práci ZVČ Jana
Linharta i Pavla Povolného, kteří patřili po celou dobu studia k mým oporám. Pracovali také jako instruktoři
žáků 1. ročníku. Pavel Povolný a Jaroslav Slabý vzorně reprezentovali školu na veřejnosti, jako instruktoři
musada se podíleli na výcviku mladších spolužáků. Vynikali jste také ve sportu: školu na veřejnosti
reprezentovala Karolína Žolnová, která se zúčastnila leteckého pětiboje, Karel Novák, Eliška Ostřížková, Eliška
Tomanová, Jarmila Jožáková, Milan Pitra, Martin Axman a další.
K prospěchově výborným studentům čety patří Petra Knotková, Zdenek Jonák a Pavlína Bartošová.
Nyní přede mnou stojí 22 mladých lidí, kterým k tomu, aby úspěšně vstoupili do světa dospělých,
zbývá „pouze“ zdárně složit zkoušku z dospělosti. Ze srdce vám všem přeji úspěch a abyste dosáhli
vytoužených cílů.

PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, třídní učitelka
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Slovo velitele čety
Není jednoduché hodnotit tak charakterově rozdílný kolektiv, jaký nastoupil do prvního ročníku v září
roku 2011. Z 30 žáků jich dnes maturuje 22, z toho počtu je 10 děvčat. Vraťme se ale na začátek jejich
působení na této škole.
Po vystrojení vpluli do adaptačního procesu, kdy většina z nich nevěděla, co je čeká. Tento proces
zvládli relativně v pohodě (tak jako celý průběh studia), i když jich během studia jedna třetina odešla a dvě
děvčata se zapojila do tohoto kolektivu (jedna hned v říjnu 2011 a druhá
letošní školní rok). Deset žáků odešlo většinou z důvodu nezvládnutí učiva.
V průběhu studia žáci této čety prožívali úspěchy i neúspěchy jak v osobním
životě, tak i v rámci studia a různých školních i mimoškolních aktivit.
Tento školní rok se usmívali nad udivenými žáky, kteří nastoupili do prvního
ročníku tři roky po nich a byli stejně vykulení jako oni sami na začátku studia.
Žáci se zapojili též do akcí na veřejnosti, ať už při reprezentaci školy
v Králíkách, na Dnech Pozemního vojska AČR Bahna, Dnech NATO,
Rožnovské valašce, památných dnech a vzpomínkových akcích na Vítkově
a v sále Na Valech a různých akcích pro město Moravská Třebová. Nesmím
také opomenout sportovní reprezentaci školy ve florballe, volejbale, branný
závod Bahňák, různé pochody a v neposlední řadě to byl také kroužek
sebeobrany MUSADO atd.
Koncem školního roku 2013–2014 a začátkem šk. roku 2014–2015 absolvovali žáci nepřetržitý výcvik
ve VVP Libavá, kde se seznámili s novou zbraní UP BREN (ze které také měli možnost střílet),
s imitačními prostředky, nástrahami, patrolováním atd. Tento výcvik absolvovali pod vedením instruktorů
z Hranic, kteří měli za sebou několik mírových zahraničních misí a předávali jim své zkušenosti z tohoto jejich
působení v zahraničí. Zde se kolektiv ještě více semkl a zjistil, že se musí spolehnout jeden
na druhého a musí mít mezi sebou 100% důvěru.
I přes různé peripetie hodnotím tento maturitní ročník jako jeden z nejlepších. Také zde nehodnotím
nejlepší ani nejhorší žáky, protože si myslím, že svoji sílu ukázali ve stmelení kolektivu.

npor. Bc. Karel VÝBORNÝ, velitel čety
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O třídním učiteli
Když se zamyslíme, kdo byla pro nás paní Jana Jakubcová, nebyla to jenom naše třídní učitelka, která
nás provázela celým čtyřletým studiem, ale člověk, který nad námi držel ochrannou ruku a vychovával nás jako
vlastní. Mohli bychom říci, že v nás viděla své malé dětičky, jimž věnovala veškerý svůj čas a za kterými vždy
stála.
Prožila si s námi veselé chvilky na hodinách češtiny, kdy jsme ji nemálo rozesmáli u zkoušení,
či v hodinách ruštiny v uzavřeném holčičím
kruhu. Každému z nás podala pomocnou ruku
a kolikrát nás vytahovala ze všelijakých
průšvihů.

Její

oprávněné

nespočetné

výhrůžky typu: „Jestli se nebudete učit, tak já
vám to opravdu nedám a uvidíme se zde
v srpnu,“ některé nemálo zapotily. Tato
metoda cukru a biče, jak ji sama paní učitelka
nazvala, na nás jedině platila a udělala z nás někoho, kdo ví, že jestliže chce v životě něčeho dosáhnout,
musí si plnit svoje povinnosti. Za toto všechno Vám, paní učitelko, patří velký dík a snad i Vy na nás budete
v dobrém vzpomínat!

O veliteli čety
Náš pan nadporučík Karel Výborný nás provázel celými čtyřmi roky po dobu našeho studia.
Zastával funkci velitele čety. Vždy se nám snažil ve všem vyhovět
a nikdy se nám nesnažil dělat cestu těžší, než to bylo nutné. Jeho
mírumilovná a klidná povaha nám umožňovala vyvést nejednu lumpačinu,
ale i přesto se o nás zodpovědně staral a nikdy na nás nezanevřel.
Zúčastnil se s námi několika akcí, kde nejvíce a nejraději budeme
vzpomínat na lyžařský výcvik v Orlických horách a pochod v „prváku“,
kde jsme poprvé poznali okolí našeho budoucího čtyřletého náhradního
domova. Nikdy nezapomeneme na jeho „No tak, chlapi…“ či „Vyndejte
ty ruce z kapes!“ Choval se k nám jako kamarád, jemuž bychom chtěli
za vše, co pro nás kdy udělal, poděkovat a snad na nás bude vzpomínat
v dobrém jako i my na „našeho“ Karla.
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Maturitní tablo

NOVÁK KAREL

TOMANOVÁ ELIŠKA

HŘÍBAL JAKUB

OSTŘÍŽKOVÁ ELIŠKA

PITRA MILAN

KOPČÁKOVÁ BARBORA

VIRGALA JAN

JOŽÁKOVÁ JARMILA

SLABÝ JAROSLAV
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REDEK JAKUB

ŠINDELÁŘOVÁ PETRA

AXMAN MARTIN

KNOTKOVÁ PETRA

JONÁK ZDENĚK

GÁLOVÁ KARIN

RICHTER MICHAEL

ŽOLNOVÁ KAROLÍNA

POVOLNÝ PAVEL

25

POHANKOVÁ ROMANA

BŘÍZA PETR

PaedDr. JAKUBCOVÁ JANA

LINHART JAN

BARTOŠOVÁ PAVLÍNA

npor. Bc. VÝBORNÝ KAREL
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Úspěchy žáků
Axman Martin

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Bartošová Pavlína

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 reprezentace školy v přespolním běhu

Hříbal Jakub

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Jonák Zdeněk

 reprezentace školy ve futsalu

Jožáková Jarmila

 reprezentace školy v plavání a přespolním běhu

 

 účastník mezinárodního pobytu v Litvě



Knotková Petra

 2. místo v okresním kole v přespolním běhu

 



 účastník mezinárodního pobytu v Litvě

 



 účastník mezinárodní střelecké soutěže Zlatý lev

 



 čestné uznání v literární soutěži Slavkovské memento

Kopčáková Barbora

 účastník mezinárodní střelecké soutěže Zlatý lev

 

 účastník mezinárodního pobytu v Litvě



 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Linhart Jan

 instruktor 1. ročníku
 reprezentace školy ve volejbale a basketbale
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Novák Karel

 reprezentace školy v přespolním běhu
Pitra Milan

 reprezentace školy v plavání, florbale a volejbale

Povolný Pavel

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 50 km noční pochod (Charkov−Sokolovo)
 absolvent 1. stupně a modrého pásku MUSADO MCS

 



 hlavní instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

 



 instruktor přežití a taktického boje v rámci 4. armádního klubu
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 instruktor sebeobrany
 instruktor 1. ročníku
 50 km pochod (Charkov−Sokolovo)

Redek Jakub
 

  reprezentace školy ve florbale

Richter Michael

 reprezentace školy v plavání

Slabý Jaroslav

 absolvent modrého pásku MUSADO MCS

 



 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Šindelářová Petra

 instruktor 1. ročníku

 



 absolvent 1. stupně MUSADO MCS

 



 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Žolnová Karolína

 2. místo na mistrovství světa v leteckém pětiboji
 1. místo v okresním kole v přespolním běhu
 reprezentace školy ve volejbale a atletice
 instruktor 1. ročníku
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Fotostřípky ze života čety
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30

Četa C4B
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Slovo třídního učitele
Četa C4B, ryze chlapecká četa, se poměrně brzy, v průběhu půl druhého roku, vykrystalizovala
v soudržný kolektiv, ve kterém platí nepsaná pravidla v chování mezi jednotlivými členy. Pravidla, která sice
nebyla vždy přesně v souladu se školním řádem, ale která všichni respektují.
Nemohu říci, že by to byla četa studijně nadprůměrná s řadou studentů
dychtících hlavně po poznání a pravidelně a zodpovědně se připravujících
na vyučování. I ti nejlepší studenti (Jan Hruška či Vítek Svoboda) záhy
usoudili, že vynikat nad spolužáky výrazně lepším prospěchem není právě to,
co by chtěli především. Takže ve třídě ubylo výborných žáků, vyznamenání
se nekonala. Na druhé straně však od druhého ročníku nikdo nepropadl,
a že kandidátů byla celá řada. Všichni však dokázali v rozhodujícím období
„zabrat“ a připravit se tak, aby se na závěrečném vysvědčení nedostatečná
neobjevila.
V čem četa od prvního ročníku vynikala nad ostatními? Byla
to především tělovýchovná a sportovní činnost

– reprezentace školy

v atletice a přespolním běhu (Vítek Svoboda a Radim Zděnek), košíkové (Vít
Keka, Matěj Šváb, Martin Kaňka a Aleš Machovský), florbalu (Jan Roček,
Martin Kaňka a Pavel Ambruz), kopané a sálové kopané (Vít Keka, Martin Dvořák, Jakub Horák a Aleš
Machovský) i dalších sportech. Několik žáků čety začalo aktivně pěstovat MUSADO (Radim Zděnek, Vítek
Svoboda, Pavel Ambruz, David Hadnagy, Martin Dvořák a Přemysl Doubek) a někteří získali i stupeň instruktora.
Tato četa byla zřejmě nejvyspělejší četou na lyžařském výcviku, co jsem zažil.
Ačkoli někteří kolegové vyučující nebyli spokojeni s chováním čety při vyučování (a oprávněně),
tak vždy, když četa opustila bránu školy, aby zabezpečovala některou akci na veřejnosti, dostávala se k nám
jen slova chvály na jejich chování a přístup k plnění nových úkolů. Největší ocenění dostala četa
od 71. mechanizovaného praporu Hranice za své soustředění ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v říjnu
minulého roku, kde byla označena za vůbec nejlepší jednotku, která se výcviku zúčastnila.
O tom, že ve třídě je mnoho i jinak talentovaných jedinců, svědčí to, že kluci si snad jako první četa
ve škole sami připravovali kulturní vystoupení na maturitní ples. Nepotřebovali žádné profesionální tanečníky,
kouzelníka apod.
Přejme jim, ať tak, jak se jim všem podařilo postoupit do čtvrtého ročníku, podaří se všem
odmaturovat, nastoupit na vysokou školu či k bojovému útvaru podle svého výběru.

Ladislav DOSTÁL, třídní učitel
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Slovo velitele čety
Když přede mne v roce 2011 předstoupilo 30 patnáctiletých kluků, všichni měli v obličeji výraz plný
očekávání, ale zároveň i obav. Mladí hoši z nejrůznějších koutů naší republiky museli opustit své domovy,
naučit se žít bez pomoci rodičů a začít se učit být tím správným žákem.
Hned od začátku při sobě četa držela, i když obzvláště
v prvním ročníku byly problémy, které bylo pro mě těžké řešit.
Ale i to jsme překonali.
Ve studijních výsledcích na tom béčko nebylo nejlépe,
ba naopak. To vedlo k tomu, že nás na konci prvního ročníku opustilo
hned několik žáků. Ale postupem času, zvláště ve čtvrtém ročníku,
všem začalo na studiu záležet a jejich snaha se odrazila i ve studijních
výsledcích.
Vytvořil se spolehlivý a kamarádský kolektiv, se kterým byla
radost prožít lyžařský kurz či letní branné soustředění. Již od samého
začátku jsme se jim snažili vštěpit armádní vystupování, naučit je
ustrojenosti a zlepšovat jejich fyzickou kondici. Vyvrcholením jejich
působení na vojenské škole byla odborná stáž ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá pod dohledem vojáků
Armády ČR, kteří měli zkušenosti ze zahraničních misí. Tam se opět ukázal týmový duch čety a to, že při sobě
budou stát v jakékoliv situaci.
Jsem rád, že jsem mohl poznat Ambyho, Přému, Dvořiho, Maďara, Machyho, Páťu, Matese, Fildu,
Daliho, Víťu, Roberta, Horise, Vítka, Marťase, Kaňoura, Honzu, Róču, Kapříka, Matyho, Ričiho, Radima, Stříbra,
Vikyho… Jste nezapomenutelná četa!

npor. Ing. Michal ŠMERÁK, velitel čety
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O třídním učiteli
S naším třídním učitelem Ladislavem Dostálem jsme se poprvé setkali hned po adaptačním procesu
na naší první třídnické hodině. Do třídy s 33 patnáctiletými žáky vstoupil na první pohled starší muž, od kterého
bychom toho moc nečekali, ale hned na hodině tělesné výchovy nám
ukázal, jak krutě jsme se zmýlili.
Svou hláškou „Pojďte, vořeši!“ nás hnal při někdy až nekonečných
výbězích po Moravské Třebové. Ihned jsme si k němu vytvořili respekt, který
nás po celé čtyři roky nikdy nepřešel. A to je ve třídě plné pubertálních kluků
velmi složité.
Byl nám vždy oporou, ale zároveň si uměl sjednat potřebný respekt.
Nutno podotknout, že mu k tomu sloužily námi tak milované výběhy.
Jeho znalost matematiky a výborná fyzická kondice nám vždy byly inspirací
a zároveň nám dávaly motivaci. Obzvlášť mu děkujeme za všechny květiny, které nám do třídy svěřil, i když
půlka z nich už není mezi námi.
Celá četa je panu učiteli zavázána za to, co pro nás dělal, že nás vzal pod svá křídla a že můžeme
užívat titul Dostálovci.

O veliteli čety
S panem nadporučíkem Šmerákem to už táhneme čtvrtým rokem. Jeho hluboký hlas a mohutná
postava v nás vzbuzovaly respekt od prvního setkání. Někdo tomu říká láska na první pohled… Avšak
pod přísně vyhlížejícím zevnějškem se skrývá člověk a velitel musí být hlavně
člověk. Snažil se nám předat všechny své zkušenosti a byl nám vždy
nápomocný, obzvláště si dával záležet na našem pořádku na pokojích.
Moc nám s ním pomáhal, většinou v pátek po vyučování. Díky panu
nadporučíkovi budeme pořádnější než naše budoucí manželky!

Ale vždy

byl férový, veškeré tresty jsme si zasloužili, i když tehdy jsme si to ještě
nepřipouštěli.
Během našeho dospívání jsme si čím dál tím víc uvědomovali,
co všechno pro nás dělá. Mohli jsme k němu přijít opravdu s čímkoliv, žádný
problém nenechal jen na nás.
Bude velice těžké se s ním rozloučit. Bude nám chybět jeho smysl pro humor, jeho výchovné rady,
ale hlavně on, protože je to jeden z nejsympatičtějších lidí na celé škole. Za roky, co jsme měli tu čest být
pod jeho velením, se z něho stal nejen inspirativní a charismatický velitel, ale hlavně přítel.

34

Maturitní tablo

ŠČUDLA PATRIK

AMBRUZ PAVEL

ŠVÁB VIKTOR

ŠVÁB MATĚJ

STŘÍBRNÝ JAKUB

KRATOCHVÍL FILIP

MACHOVSKÝ ALEŠ

KRČMÁŘ ROBERT

KAPR MATĚJ
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ŽIŽKA DALIBOR

HADNAGY DAVID

KAŇKA MARTIN

KEKA VÍT

PLAČEK FILIP

ROČEK JAN

ZDĚNEK RADIM

HRUŠKA JAN

DVOŘÁK MARTIN
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TRČKA RICHARD

JANOŠEK MARTIN

DOUBEK PŘEMYSL

SVOBODA VÍTEK

HORÁK JAKUB

npor. Ing. ŠMERÁK MICHAL

DOSTÁL LADISLAV
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Úspěchy žáků
 instruktor 1. ročníku

Ambruz Pavel

 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS
 vedoucí kroužku vojenské historie (KVH)
Doubek Přemysl

 1. místo v okresním kole ve stolním tenise
 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Dvořák Martin
 



 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS
 1. místo v okresním kole ve fotbale
 1. místo v okresním kole ve futsalu

Hadnagy David

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 absolvent 1. stupně MUSADO MCS
 1. místo v okresním kole ve fotbale

Horák Jakub

 1. místo v okresním kole ve florbalu
 1. místo v okresním kole ve futsalu
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Hruška Jan
 



 instruktor 1. ročníku
 stříbrný a bronzový odznak školy
 frontman kapely (D)efekt 2013–2015

Janošek Martin

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Kaňka Martin

 1. místo v okresním kole v basketbalu
 1. místo v okresním kole ve florbalu
 1. místo v okresním kole ve fotbale

Kapr Matěj

 instruktor 1. ročníku

Keka Vít

 1. místo v okresním kole fotbalu


 1. místo v okresním kole basketbalu
 2. místo v okresním kole futsalu
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Krčmář Robert

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Machovský Aleš

 1. a 2. místo 50 km pochod (Charkov−Sokolovo)

 

 účastník republikového kola v basketbale 3x3



 1. místo v okresním kole ve volejbale
 1. místo v okresním kole ve fotbale
 2. místo v okresním kole v basketbalu
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Plaček Filip


 instruktor 1. ročníku

Roček Jan

 1. místo v okresním kole florbalu

Stříbrný Jakub

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Svoboda Vítek

 instruktor 1. ročníku





 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS
 3. místo v krajském kole v přespolním běhu
 3. místo v krajském kole v atletice
 1. místo v okresním kole v basketbalu

Šváb Matěj

  účastník republikového kola v basketbale 3x3
Šváb Viktor

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Trčka Richard

 1. a 2. místo 50 km pochod (Charkov−Sokolovo)
 vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 instruktor 1. ročníku

Zděnek Radim




 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS
 3. místo v krajském kole v přespolním běhu
 3. místo v krajském kole v atletice

 
Žižka Dalibor



 1. a 2. místo 50 km pochod (Charkov−Sokolovo)
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

  instruktor 1. ročníku
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Fotostřípky ze života čety

40

41

Četa E4A
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Slovo třídního učitele
E4A, obor Elektrotechnika. Jak jsem se já, češtinářka, dostala k této třídě?
Vraťme se o čtyři roky zpět. Květen 2011. Právě odmaturovala moje třída – C4C, obor Technické
lyceum. Již třetí třída tohoto oboru. A tak jsem si řekla, chce to změnu! Vzpomněla jsem si na dlouhá léta svého
působení na SOU v Moravské Třebové a bylo rozhodnuto. Vezmu si třídu E1A!
Věděla jsem, že to nebude ani trochu jednoduché. A nebylo! To úsilí, s kterým jsem některým jedincům
neustále vysvětlovala, co se na vojenské škole musí, co se může a co se nesmí, bylo přímo úmorné. A ne vždy
moje slova dopadala na úrodnou půdu. Snad právě proto z celkového počtu 30 žáků v E1A jich zůstalo 23 v E2A
a pouhých 18 v E3A. A tolik žáků má třída E4A. Jak se říká, to zdravé jádro.
Jaká je dnes třída E4A? Je v ní kolektiv mladých jedinečných lidí, kteří již mají představu o tom,
čeho chtějí v životě dosáhnout. Jsou mezi nimi osobnosti, na které se jen tak nedá zapomenout. Michal
Pivnička – velmi inteligentní, troufám si tvrdit, nejchytřejší žák ve třídě, co na srdci, to na jazyku. Monika
Staňková – od druhého ročníku jediná dívka mezi chlapci, nikdy to s nimi neměla lehké, ale vydržela! Jirka
Hojgr – elektrokutil a voják, jak má být, vzít na sebe prohřešky druhých, to nedokáže jen tak někdo. Matěj
Skrutek – nynější ZVČ, nebylo jednoduché převzít kormidlo rok a půl před maturitou, ale zvládl to výborně,
i úsměv na tváři mu zůstal. Tomáš Tonyka – na hodinách působil tak trochu unaveně, ale jako instruktor
musada zůstane nezapomenutelný. Dominik Noga – věčné dítě, které
bylo nutné neustále kontrolovat, ale na druhé straně dobrosrdečný,
nikdy by neublížil. Takto bych mohla pokračovat dál a o každém
bych mohla mluvit. A že by bylo co povídat! Každý z nich má něco
svého, něco jedinečného.
Jsou už jen krůček před vstupem do života. Najdou v něm
to správné místo? To už záleží pouze na nich. Já jim k tomu mohu
jen tiše fandit.
Co jim říci na rozloučenou? Až budete pročítat toto krátké
povídání, vzpomeňte na verše národního umělce Jaroslava Seiferta.

„Bílým šátkem mává,

Setři si slzy

kdo se loučí,

a usměj se uplakanýma očima.

každého dne se něco končí,

Každého dne se něco počíná,

něco překrásného se končí.

něco překrásného se počíná.“

Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, třídní učitelka
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Slovo velitele čety
Měl bych začít hezky postupně. Každá třída
je originál. Vaše originalita spočívá v tom, že jste druhá
třída E4A, obor Elektrotechnika, která maturovala
na vojenské škole. Třída ovšem během studia utrpěla
ztráty na žácích 35 %, a to je hodně i na vojenskou
školu. Důležité je, že vás 18 žáků je rozhodnuto
stát se profesionálním vojákem Armády České republiky.
Vaše formování osobnosti započalo stmelováním
v adaptačním období pod vedením nezapomenutelných
instruktorů. Za čtyři roky vojenského výcviku a studia
jste se změnili nejenom fyzicky, ale i duševně. Vím,
že umíte rozlišit, co je dobré, správné, poctivé a slušné.
Je zbytečné jmenovat jedince, protože všichni jste
mi přirostli k srdci.
Loučit se s vámi nebudu, věřím, že se ještě mnohokrát uvidíme. Hodně štěstí!

kpt. Mgr. Karel BURIAN, velitel čety
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O třídním učiteli
Znalosti,

odhodlání,

poctivost,

průprava,

nebojácnost,

ochota pomáhat a další dobré vlastnosti. To vše a ještě mnohem
víc se nám dostalo od naší hodné paní učitelky Libuše Kořínkové,
jež se o nás starala celé čtyři roky studia, které s námi přetrpěla.
Její představy o četě se lišily od našich, ale postupem času
jsme si začali uvědomovat, že jde do tuhého, a semkli jsme se jako
celek, který nyní vydržel až do konce, a za to vše jí musíme poděkovat.
Vždy nás podržela nejen v učení, ale i při našich problémech.
Snažila se vyhovět našim žádostem, které jsme ji denně předkládali,
a vždy s úsměvem a plná odhodlání se za nás bila a byla oporou,
kterou jsme potřebovali. Pro naši četu je velkou inspirací a nemohli
jsme si přát nikoho jiného než ji. Jsme opravdu rádi, že to s námi
vydržela, a navždy zůstane v našich srdcích a v naší paměti.
Děkujeme za všechno.

O veliteli čety
Rozhodnost,

ráznost,

spravedlnost,

příprava,

laskavost

a vstřícnost. Tyto dobré projevy schopností a vůle nám denně ukazoval
pan kapitán Karel Burian, jehož cílem bylo z naší čety vytáhnout
to nejlepší, co v nás je.
Ze začátku jsme mu působili problémy, které se postupem
času ztrácely. Začali jsme mu důvěřovat a oplácet jeho náklonnost
k nám. V těžkých chvílích, které asi potkaly každého z nás, nás podržel
a my jsme byli ochotni mu to oplatit. Ne vždy jsme se shodli, ale jeho
nekonečná trpělivost a důvěra v nás nám pomohly přestát tyto obtížné
situace. Vždy nám byl nablízku a udělal by vše pro to, aby nám vyhověl.
Máme ho rádi a nikdy na něho nezapomeneme, neboť jeho občasné
projevy radosti nás vždy rozesmály a pomohly nám v obtížných chvílích.
Je tu vždy a pro každého. Je to jedinečný velitel, na kterého budeme
rádi vzpomínat.
Děkujeme za všechno, co jste pro nás udělal!
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Maturitní tablo

POLÁK PAVEL

NOGA DOMINIK

SCHEJBAL JAROSLAV

PIVNIČKA MICHAL

BAROCH TOMÁŠ

KUBEČKA LUDVÍK

STAFFA JAKUB

MUTL DOMINIK
46

STAŇKOVÁ MONIKA

HORNÍK ROMAN

TONYKA TOMÁŠ

SKRUTEK MATĚJ

PECINA MICHAL

KUBÍN RADIM

ŠIMEK MARTIN

MOROZ VÁCLAV
47

KAPALČÍK ŠIMON

HOJGR JIŘÍ

kpt. Mgr. BURIAN KAREL

Mgr. KOŘÍNKOVÁ LIBUŠE
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Úspěchy žáků
Horník Roman

 50 km pochod (Charkov−Sokolovo)

Hojgr Jiří

 2,5 roku zástupce velitele čety

Kapalčík Šimon

 absolvent žlutého pásku MUSADO MCS

Kubečka Ludvík

 1. a 2. místo ve školní futsalové lize

Kubín Radim

 1. a 2. místo ve školní futsalové lize

Noga Dominik

 1. a 2. místo ve školní futsalové lize

Pivnička Michal

 1. a 2. místo ve školní futsalové lize

Polák Pavel

 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS

Pecina Michal

 instruktor 1. ročníku

Skrutek Matěj

 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS
 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS
  instruktor 1. ročníku
  1. a 2. místo ve školní futsalové lize
  2,5 roku zástupce velitele čety

Staňková Monika

instruktorka 1. ročníku

Šimek Martin

 absolvent žlutého pásku MUSADO MCS

Tonyka Tomáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ





 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS
 absolvent modrého pásku MUSADO MCS

 

  instruktor 1. ročníku
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Fotostřípky ze života čety
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Četa T3A

Četa T3A – třídní učitelka Mgr. Jana ZELENDOVÁ
BERECZ PETR
ČUBOK ROBERT
DEJDAR TOMÁŠ
ELIÁŠ ADAM
HANUŠ JIŘÍ
HILLER LIBOR

KOUDELKA TOMÁŠ
MÁCHA ROMAN
MICHÁLKOVÁ PAVLÍNA
NEDOROST PAVEL
POŠTA MARTIN
SELTENREICH LUMÍR
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SOKOL ZDENĚK
ŠÍPEK ROBERT
ŠPITÁLNÍK MARTIN
ŠTÁFEK JAROMÍR
TAMPA PETR
KUČERA JIŘÍ

Slovo třídního učitele
Třída dálkového studia T3A vznikala ne za úplně
standardních podmínek. V prvním ročníku byli studenti
rozděleni do dvou tříd. Protože ale někteří studenti byli
pracovně odveleni na mise a někteří studium nezvládli, počet
studujících v obou třídách se snížil, vznikla třída jedna.
V druhém ročníku se studenti mezi sebou museli
nejprve sžít. Nebylo to úplně jednoduché, protože jsou každý
jiný a každý má za sebou jiné zkušenosti. Možným pozitivním
spojovacím článkem se stala i přítomnost jediné statečné
studentky – paní Michálkové. Ta, jako nevoják, si musela
vybudovat ve třídě plné vojáků své místo, ale zvládla
to mistrně. Postupně si k sobě všichni navzájem ale nalézali
cestu a klima ve třídě se zlepšovalo. Když už si snad vše
,,sedlo“, přišla další zásadní změna, studentům se vyměnil třídní učitel. Po dvou letech třídu opustil
Ing. Jaroslav Zeman.
Ve třetím ročníku už studenti pocítili blízkost maturitní
zkoušky. Vztahy se vylepšily a studenti se snaží vybojovat si
co nejlepší výsledky. Každý už ví, v čem je dobrý, v čem horší,
na čem musí ještě zapracovat. Přesto však věřím, že všichni
zdárného konce dosáhnou! Všechny změny, které je během
studia potkaly, je zcela určitě posilnily a zocelily.
Milá třído T3A, i já vás těsně před koncem opouštím,
ale věřím, že maturitní zkouška už bude jen úspěšným
zakončením vašeho působení na naší škole. Máte za sebou
tři roky, kdy jste museli bojovat. Leckdy to byl boj nerovný,
ale zvládli jste to. Proto zvládněte i závěr – pro sebe, pro vaše
nejbližší a i pro nás 

Mgr. Jana ZELENDOVÁ, třídní učitelka
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UKÁZKY PRACÍ ŽÁKŮ
Popis třídy
Moje třída se nachází v přízemí Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové. Třída je dostatečně velká a její vybavení je dostačující pro mé studium.
Do třídy se vstupuje z dlouhé chodby a to bílými dveřmi. Už jsem tu a stojím ve třídě. Po levé straně
se nacházejí tři řady lavic. V každé řadě je šest stolků se dvěma židlemi. Já sedím v prostřední řadě ve čtvrté
lavici. Půjdu si sednout na své místo a popíši vám třídu ze svého pohledu.
Celá třída je vymalována bílou barvou. Když se podívám před sebe, vidím uprostřed stěny velkou
černou tabuli. Vlevo vedle ní visí menší bílá tabule, před kterou je umístěn kantorský stůl s židlí. Vpravo
od tabule stojí bílé umyvadlo, obložené obkladem stejné barvy. Pod umyvadlem můžeme najít červený plastový
koš na odpadky. Nad umyvadlem je umístěno bílé kulaté světlo. V rozích přední stěny visí dva rozhlasy,
mezi kterými je zavěšeno zářivkové světlo, které výborně nasvěcuje tabuli. Téměř celou levou stěnu vyplňuje
šest oken, každé z nich je opatřeno hnědou roletou. Pod okny jsou umístěny tři radiátory, které vytápějí třídu.
Na pravé stěně třídy visí dvě nástěnky, z nichž jedna je informativní a na druhé si můžeme přečíst různé
aktuality, zajímavosti a prohlédnout si fotografie z vojenské oblasti. Za lavicemi je třída předělena hnědým
závěsem, dlouhým až na zem. Za ním se nachází volný prostor, kde se můžeme o přestávce protáhnout
a případně si zde také můžeme odložit své věci na věšák, který je přivrtán na zadní stěně místnosti.
Tuto třídu navštěvuji již třetím rokem a už jsem si zde zvykl. Věřím, že zde setrvám až do konce
ročníku a úspěšně zakončím své studium maturitou.
des. Zdeněk SOKOL, T3A
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SEZNAMY TŘÍD
1. ročník
Četa C1A – třídní učitel Mgr. Radek KONEČNÝ
velitel čety kpt. Ing. Karel RAJJ
BAREŠ ANTONÍN
BENEŠ SVATOPLUK
BUCHCAR TOMÁŠ
CÍSAŘ PAVEL
DOROCIÁKOVÁ VERONIKA
DOUCHA VOJTĚCH
DUFEK MILAN
GENNERT MIROSLAV
GOLA PETR

HRBÁČ JAN
HULA ONDŘEJ
JONAITIS VALENTÝNA
JUREK MIROSLAV
KÁRNÍKOVÁ ANDREA
KOPECKÁ SABRINA
KOTVASOVÁ JANA
KOVÁŘ JAKUB
LINHOVÁ MICHAELA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
DOČEKAL FILIP
HOMOLKA LUKÁŠ

KAMÍNEK JOSEF
ROBLÍK DAVID

Četa C1B – třídní učitel Ing. Igor FABIÁN
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
ČÁP DALIBOR
KOSAŘ TOMÁŠ
FRÕMEL DAVID
KYBEKOVÁ DANIELA
HAVLÍČKOVÁ TEREZA
MLÝNEK JAKUB
HETCL ROMAN
MOTKA JAN
HUŠEK MAREK
NEKVINDA VÁCLAV
CHOVANEČEK ADAM
NĚMEČEK KAREL
JANČÍKOVÁ ANNA
NOSEK FILIP
JANÍČKOVÁ ZDEŇKA
OLEJÁŘ JIŘÍ
JUST PAVEL
ONDRUCH ROSTISLAV
KOMÁREK LADISLAV
OROSZOVÁ NIKOLA
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
ALEXA JAKUB

LIBERDOVÁ ANNA

Četa C1C – třídní učitel RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Miloš ČEJKA
velitel čety npor. Bc. Roman BRABEC
BABÁČEK DANIEL
MIKEŠ MARTIN
BILINA MICHAL
MIKULE PAVEL
BLAŽEK JIŘÍ
OUŠKOVÁ ANDREA
BYSTROŇ MATĚJ
PÁTKOVÁ NIKOLA
JORDÁN DAVID
POSPÍŠIL LUKÁŠ
KOTNOUROVÁ ELIŠKA
SOCHOR TOMÁŠ
KUBÁNEK JAROSLAV
SUCHÁNKOVÁ NIKOL
KUMMEROVÁ PAVLÍNA
ŠUMPÍK JAKUB
MARKOVÁ ANDREA
TAREŠ MICHAL
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
DUŠÁNEK JOHAN
MAREŠOVÁ KARINA

MERGLOVÁ ANEŽKA
ŠEFČÍKOVÁ DAGMAR
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LUKÁŠÍK PETR
MACKO LUKÁŠ
NOVÁK MILOŠ
PRACHAŘ DOMINIK
RUSIČ JURAJ
SIŇÁR LUKÁŠ
SLAVÍKOVÁ NIKOLA
TOMAŠKO MATĚJ
ZATLOUKAL JAN

PELCOVÁ IVANA
POLÁŠEK LUKÁŠ
PROKOPIČ PETR
PŘIKRYL TOMÁŠ
SEMERÁD PAVEL
SLOSARČÍKOVÁ PATRICIE
ŠINDELÁŘ FILIP
ŠULC STANISLAV
VĚŽNÍKOVÁ NATÁLIE

VYMAZAL JAKUB

TOMÁŠEK VOJTĚCH
TOUŠKOVÁ MONIKA
TRÁVNÍK ZDENĚK
VOJTĚCHOVSKÝ TADEÁŠ
VOLF PETR
VOTAVA MAREK
ŘEZNÍČEK JAKUB

ŠINGLÁR PATRIK
ŠVESTKA JAROMÍR

Četa E1A – třídní učitel Ing. František FELKL
velitel čety npor. Bc. Luboš KUBĚNKA
ADAMEC MARTIN
CSÁPAI DANIEL
ČÁSTKOVÁ JANA
ČERVINKOVÁ LUCIE
DANĚK JAN
HRADIL JAN
HRADIL PAVEL
HYNEK MATĚJ
JANEČEK JAKUB

JOUKL ONDŘEJ
KONEČNÁ TEREZA
LORENC DANIEL
MACH ONDŘEJ
MARTINEK FILIP
NEJEDLÝ FRANTIŠEK
RUSZ JAKUB
SALAY DANIEL
SEJKORA JAN

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
MACHÁČEK FRANTIŠEK
PASTYŘÍK PETR

VAVRUŠA MARTIN
WEINFURT JAKUB
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SELINGER FRANTIŠEK
SÍVEK MIROSLAV
SMAŽIL MICHAL
TONYKA MIROSLAV
TREJTNAR JAN
TUREK MARTIN
VÍTEK JIŘÍ
VYLETA MAREK
ZMĚLÍK ALEŠ

2. ročník
Četa C2A – 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 C2B – třídní učitel Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Ing. Luboš KUBĚNKA
velitel čety npor. Mgr. Pavel POLÁŠEK
BĚLKA JOSEF
JANSOVÁ ELIŠKA
BOTOS JIŘÍ
KUDYN ZDENĚK
ČMAKAL RADIM
LINKA RADIM
DRABINOVÁ VERONIKA
MELCHEROVÁ ANETA
FORMÁČKOVÁ BARBORA
MITRÍK JIŘÍ
FOŘT JOSEF
NAVRÁTILOVÁ LENKA
GREPLOVÁ NIKOLA
PAUKOVIČOVÁ MONIKA
GRŮZA MARTIN
PODESZVA ONDŘEJ
HUŠÁKOVÁ KAROLÍNA
SOUKUP VOJTĚCH
HÝBL ŠTĚPÁN
STRACHOTOVÁ ŽANETA
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BROUNEK LUKÁŠ
SALAMON LUDVÍK

ŠKOPOVÁ SÁRA
VEČEŘA VÍT

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

VLACH DENIS

Četa C2C – 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 E2A – třídní učitel Ing. František FELKL
velitel čety npor. Bc. Luboš KUBĚNKA
BIDLO PAVEL
BURIAN VÁCLAV
DROBNÝ ALEŠ
FELT TOMÁŠ
HAVELKA TOMÁŠ
HEGER FILIP
HODINA JIŘÍ
HOLAS DANIEL

HORKÝ ALEŠ
HYŽÍK JAKUB
CHOCHOLA VOJTĚCH
JÍLEK MARTIN
JUNEK ONDŘEJ
JUROVICH DAVID
KOZÁK MICHAEL
KUBÍČEK RUDOLF

NOVÁK FILIP
PAZDÍREK JAN
POŠTA PATRIK
PŘIKRYL DAVID
SALAY FILIP
SCHMIDT MATĚJ
WALTER DOMINIK
ZELINKA PETR

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BOŘEK MILAN
CMORJÁK TOMÁŠ
ČERNOHORSKÝ MAREK

HANUŠOVÁ TEREZA
HRDLIČKA JAN
CHLEBÍČEK ROMAN

KOUŘIL MICHAL
TRMAČ TOMÁŠ
VESELKA ALEŠ
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3. ročník
Četa C3A – 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

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

KROIS MICHAL
KUJÍNKOVÁ JARMILA
KUCHAŘOVÁ MARTINA
PĚRKOVÁ KAROLÍNA
TUROŇOVÁ KRISTÝNA
UHRIN RENÉ
VANĚK TOMÁŠ
VOJÁČKOVÁ NAĎA

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

KRUPA RADEK
KYSILKA DANIEL
LARVOVÁ ELIŠKA
LAZNIČKA TOMÁŠ

LINHART PETR
STÁRKOVÁ MAGDALÉNA
ŠULC PETR

Četa C3B – třídní učitel RNDr. Hana NEČASOVÁ
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
ANDRÝSKOVÁ ANETA
PULCOVÁ KRISTÝNA
BALÁKOVÁ RENATA
RYCHTAŘÍK ONDŘEJ
DUDLÍČKOVÁ TEREZA
RYCHTAŘÍK TOMÁŠ
GERIŠEROVÁ ADÉLA
ŘÍHA ZBYNĚK
CHLUMOVÁ VENDULA
SKÁCEL JAKUB
LAVICKÁ MARKÉTA
SLANEC ŠTĚPÁN
MIKSA ŠIMON
SLOBODA TOMÁŠ
NOVÁK PETR
SLOUKA PETR
ONDROVÁ VERONIKA
SMETANA MATYÁŠ
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
NOVÁK ALEXANDR
NOVÁK MARTIN
NOVÁK MICHAL

SEDLÁČEK FILIP
SITNÍK MATĚJ
VANTUCH LUKÁŠ

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

VAVŘIČKA JAN

Četa C3C – třídní učitel Ivan MAREČEK
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BULÍN DOMINIK
GRATCL MARTIN
HRDLIČKA ALEŠ
JOCHEC MICHAL
KACZOR JIŘÍ
KADLEC DUŠAN
KADRNOŽKA PETR
KLIMOVIČ TOMÁŠ

KLINČÚCH SLAVOMÍR
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
HURDÁLEK MARTIN

KLÍMA DUŠAN
KODEDA MARTIN
KOTT FRANTIŠEK
MACHAL PETR

SEDLÁČEK LUKÁŠ
SMILEK DAVID
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4. ročník
Četa C4A – třídní učitel PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ
velitel čety npor. Bc. Karel VÝBORNÝ
AXMAN MARTIN
BARTOŠOVÁ PAVLÍNA
BŘÍZA PETR
GÁLOVÁ KARIN
HŘÍBAL JAKUB
JONÁK ZDENEK
JOŽÁKOVÁ JARMILA
KNOTKOVÁ PETRA

KOPČÁKOVÁ BARBORA
LINHART JAN
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 C4B – třídní učitel Ladislav DOSTÁL
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
AMBRUZ PAVEL
KAPR MATĚJ
DOUBEK PŘEMYSL
KEKA VÍT
DVOŘÁK MARTIN
KRATOCHVÍL FILIP
HADNAGY DAVID
KRČMÁŘ ROBERT
HORÁK JAKUB
MACHOVSKÝ ALEŠ
HRUŠKA JAN
PLAČEK FILIP
JANOŠEK MARTIN
ROČEK JAN
KAŇKA MARTIN
STŘÍBRNÝ JAKUB
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
LUDVÍK MARTIN
BŘEZINA PETR
GALLAT MIROSLAV

HEŘMÁNEK MIROSLAV
KOLÁŘ ANTONÍN
KONÍČEK FILIP

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

KRATOCHVÍL ROMAN
MATZEK OLDŘICH
MUSIL OLIVER

Četa E4A – třídní učitel Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
velitel čety kpt. Mgr. 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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SLAVNOSTNÍ SLIB ŽÁKA
Já, žák Vojenské střední školy
Ministerstva obrany – školy Československé obce legionářské,
vědom si svých povinností k vlasti – České republice – před svými
spolužáky, veliteli a učiteli slavnostně slibuji, že budu žákem
čestným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit
své povinnosti a za všech okolností a ze všech svých sil
budu chránit čest, dobré jméno a tradice školy.
Slibuji, že se budu svědomitě a vytrvale učit, abych byl
dobře připraven pro své budoucí povolání.
Slibuji, že budu jednat čestně, pravdivě a obětavě a že budu vždy
usilovat o upevnění vztahů v kolektivu svých spolužáků.
Vůči velitelům, učitelům a ostatním občanům
budu vždy zdvořilý, ochotný a upřímný,
budu šetřit a chránit majetek školy
a svou prací se budu soustavně podílet
na zlepšování školního prostředí.
Tak slibuji!

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Jevíčská 937/7
571 01 Moravská Třebová

tel: 973 274 242
e-mail: info@vsmt.cz
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