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Vážení absolventi,
ocitli jste se na konci studia a opouštíte Moravskou Třebovou. Věřím tomu, že jste získali potřebné
vědomosti a dovednosti, abyste mohli úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách,
nebo zahájili svou vojenskou kariéru u útvarů a zařízení Armády České
republiky.
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.
Teď si myslíte, že vše už umíte a znáte a je vám vše jasné. Praxe vám však
ukáže, že tomu tak asi není a ze začátku ani nebude.
Bez ohledu na to, kde budete v budoucnu pracovat, budete
reprezentovat školu a svými dobrými výsledky přispívat k dobré pověsti
školy. Končí pro vás významná etapa života, v průběhu které si většina
z vás udělala jasno, co chce ve svém životě dělat. Zvolili
jste si nelehkou cestu a budou na vás kladeny vysoké nároky.
Školní rok 2015/2016 proběhl ve znamení výrazných změn
v procesu vzdělávání. Otevřeli jsme nový obor studia – Vojenské lyceum.
Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování
teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technicko-logického
myšlení, vytváření dovednosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat
získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní
pracovní metody a postupy.

Závěry koncepce dalšího rozvoje školy

chápe velitelsko-pedagogický sbor školy jako nepřetržitý proces
uskutečňování opatření, která vedou ke zkvalitňování vzdělávání, posílení
flexibility a konkurenceschopnosti.
Vyřazením maturantů se život ve škole však nezastaví. Čeká nás řada změn. Kromě zateplení
a výměny oken na učebním bloku, ošetřovně a budově velitelství chceme v letošním roce dokončit rekonstrukci
domova mládeže, včetně vnitřního vybavení a celkového zateplení. Chceme opravit budovy společenského sálu
„Na Písku“ a pustit se do rekonstrukce kinosálu a jeho přestavby na společenský sál. Podařilo se nám i letos
využít evropské strukturální fondy a z projektu EU jsme zakoupili počítače a IT vybavení pro zlepšení výuky
především maturitních předmětů. Navštívili jste zahraniční destinace a mohli rozvíjet své znalosti v komunikaci,
především v anglickém jazyce. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále.
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Závěrem bych chtěl za práci, která byla v uplynulém školním roce vykonána, 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
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−
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 studentů 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. Spolupracují také 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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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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vrchní praporčík nadpraporčík Tomáš REIMER, náčelník štábu podplukovník Ing. Viliam BEKE, velitel školy
plukovník generálního štábu Ing. Zdeněk MACHÁČEK, zástupce velitele podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

zástupce náčelníka oddělení vzdělávání Mgr. Josef KUČERA, organizační pracovnice Vladislava KNÁPKOVÁ,
náčelník oddělení vzdělávání podplukovník Ing. Josef LORENZ, správce učebního bloku praporčík Zdeněk
BAŽANT, metodik prevence rizikového chování major Ing. Karel KYSELKA, psycholog školy Mgr. Hana VAŇKOVÁ

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

6

Bc. Ondřej KOMŮRKA, Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ, Mgr. Taťjana ILČÍKOVÁ, Gabriela Carmen BÁRTOVÁ,
Mgr. Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ, Mgr. Olga JURÁNKOVÁ, Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ,
Mgr. Klára MOTLOVÁ, vedoucí skupiny Mgr. Andrea MARTINKOVÁ, Mgr. Josef KUČERA,
Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, Bc. Věra PACLÍKOVÁ

Ing. Bc. Miroslav ŠPLÍCHAL, kapitán Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK, Mgr. Radek KONEČNÝ, Ing. František FELKL,
Ing. Igor FABIAN, vedoucí skupiny RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, kapitán Ing. Petr HENDRYCH, Ing. Otto VAIS,
Mgr. Richard CVRKAL

nadporučík Mgr. Petr SMUTEK, provozář Petr LIPOVSKÝ, Ladislav DOSTÁL, Ing. Milan MIŠÁK, vedoucí skupiny
major Mgr. Marek HEIDINGSFELD, Ivan MAREČEK, kapitán Ing. Mgr. Petr TATALÁK
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nadporučík Mgr. Pavel POLÁŠEK, výkonný praporčík Radek ŠULC, nadporučík František ŠKABRAHA,
kapitán Bc. Karel VÝBORNÝ, velitel roty major Ing. Antonín MEDŘÍK, nadporučík Ing. Michal ŠMERÁK,
kapitán Mgr. Karel BURIAN, poručík Bc. Luboš KUBĚNKA

velitel roty major Ing. Miroslav KOLAŘÍK, nadporučík Bc. Vojtěch BYRTUS, nadporučík Bc. Zbyněk PAVLÍČEK,
kapitán Ing. Pavel RAJJ, nadporučík Bc. Roman BRABEC, nadporučík Ing. Radek RUBÍN
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Školní rok 2015/2016 byl u Vyšší odborné školy Ministerstva obrany zahájen v souladu s nově udělenou
akreditací MŠMT s platností do roku 2021.
Ve dnech 25. a 26. srpna 2015 proběhlo v rámci odborné praxe
3. ročníku letní soustředění na řece Vltavě na téma: Práce
na vodě a v její blízkosti. Studenti si pod vedením zkušeného instruktora
majora Mgr. Marka HEIDINGSFELDA vyzkoušeli některé praktické
dovednosti, jako je ovládání malých plavidel a jejich použití pro
záchranné akce, také se naučili vyhodnocovat stupeň nebezpečnosti a obtížnosti vodního toku. Rovněž získali
teoretické znalosti ze základů zdravovědy a jejich praktického využití při záchraně lidských životů. Počasí celkem
přálo, a tak se dvoudenní soustředění na trase Vyšší Brod – Zlatá Koruna vydařilo a splnilo všechny vytyčené cíle.

Dopoledne 1. září 2015 bylo pro žáky prvního ročníku okamžikem, kdy se „přehoupli“ z civilního světa
za brány VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová. Všichni absolvovali lékařskou prohlídku,
ostříhání, zařazení do školních čet a vystrojení vojenským materiálem.
Po dobu dvou týdnů procházeli adaptačním procesem, který měl za úkol seznámení
a stmelení kolektivu, nácvik pořadového vystupování, osvojení vojenských termínů
a návyků, návazně osvojení režimu školy.
Toto „nováčkovské“ období vyvrcholilo 26. 9. 2015 slavnostním slibem
na náměstí TGM, který byl součástí oslav 80. výročí založení vojenského školství
v Moravské Třebové.

Druhý týden v září zahájil studium 1. ročník Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové,
vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích.
V ranních hodinách dne 7. 9. 2015 proběhlo úvodní zaměstnání, kde všechny přivítal náčelník štábu
školy podplukovník Ing. Viliam BEKE. Po několika personálních formalitách studenty převzal starší
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důstojník–specialista OdVz mjr. Ing. Karel KYSELKA,
který přítomné seznámil s historií školy, s průběhem
a s podmínkami studia, s ubytováním, stravováním
a s volnočasovými aktivitami na škole. Následovala
prohlídka areálu, po níž byla zahájena výuka.
Všem novým studentům přejeme mnoho úspěchů
při studiu, které bude za tři roky ukončeno získáním titulu diplomovaný specialista (DiS.).

Již pátým rokem probíhal vojenský výcvik žáků naší školy pod vedením instruktorů
ze 71. mechanizovaného praporu ve VVP Libavá. Žáci školy absolvovali již větší část naplánovaného výcviku,
jako je nácvik se zbraní, patrolování, topografie, zdravotní příprava a další vojenské dovednosti. Vedoucí praporčík
3. roty nrtm. Lapčík a jeho instruktoři, kteří mají za sebou bojové zkušenosti z mnoha zahraničních operací,
se žákům věnovali každý den po dobu bezmála 3 týdnů.
Po dokladu veliteli a vrchnímu praporčíkovi vojenské
střední školy a veliteli 71. mpr, kteří žáky na výcviku navštívili,
byla slyšet na žáky opět jen slova chvály, protože naši žáci
přicházejí na tento výcvik každým rokem lépe a lépe připraveni.
Po kontrole výcviku žáků 4. ročníků se velitel školy s vrchním
praporčíkem přesunuli do VVP Březina, kde měli možnost
shlédnout výcvik kurzu základní přípravy posluchačů Univerzity
obrany, kterým procházejí i bývalí žáci 4. ročníků naší školy.

V prvních dvou týdnech nového školního roku museli žáci
1. ročníku překonat úskalí adaptačního procesu, který každáze
čtyř čet absolvovala ve dvoudenním cyklu. Žáci při těchto
sbližovacích aktivitách měli možnost lépe se poznat a navázat
tak spolupráci a přátelství na studia na naší vojenské škole.
V rámci adaptace na život ve vojenské škole žáci absolvovali
nácviky v pořadové přípravě a další aktivity pro zvyšování fyzické
zdatnosti.
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Rozpačité úsměvy a nervozita provázely první lekci tanečních kurzů. Sál
zaplnily dívky v rozmanitých šatech a hoši ve vojenských uniformách i oblecích.
Nechybělo poučení o základech společenského chování a etice, které bezpochyby
k tanečním patří. Nácvik pódiové skladby Martina a základy valčíkových kroků prolomily
ledy a dvojice plynule zvládly promenádu i rozhovory. Téměř ve stejném složení
se budou žáci naší školy, gymnázia a integrované školy potkávat na dalších šesti lekcích,
prodloužených i závěrečném Věnečku.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové se v sobotu 26. září 2015 stala
dějištěm několika velmi významných slavnostních událostí.
Příslušníci prvních ročníků se symbolicky stali plnohodnotnými
žáky této jediné školy svého druhu v republice. Na historickém náměstí
v centru Moravské Třebové složili před zraky svých příbuzných a široké
veřejnosti slavnostní slib žáka školy.
Tento den byl pro zúčastněné o to slavnostnějším, že se slib žáka konal v době, kdy si škola připomíná
osmdesáté výročí svého vzniku.
Význam této události podtrhává skutečnost, že pozvání na ni přijalo několik desítek čestných hostů.
Z těch nejvýznamnějších ministr obrany Martin Stropnický, dále pak státní tajemník MO Petr Vančura, senátor
Radko Martínek, zástupce náčelníka generálního štábu AČR generál poručík František Maleninský, velitel
vzdušných sil AČR brigádní generál Libor Štefánik, zástupci ČsOL, představitelé města v čele se starostou
Milošem Izákem a další významní hosté. Nutno poznamenat, že mnozí z nich jsou absolventy této školy,
což jen potvrzuje fakt, že studium na naší škole otevírá žákům cestu k budování vojenské kariéry.
Slavnostní den začal ráno komornějším pietním
aktem, kdy u památníku školy byly položeny věnce
k uctění památky padlých během 2. světové války.
V deset hodin dopoledne byli již žáci vojenské
školy nastoupeni na náměstí v historickém centru
města.
Nejdříve byl v doprovodu čestné čety přinesen
bojový prapor školy. Následně podal velící důstojník hlášení ministru obrany Martinu Stropnickému, jehož
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doprovázel velitel vojenské školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček. Tím byl zahájen vlastní slavnostní ceremoniál.
V jeho průběhu zazněly zdravice a proslovy jednotlivých hostů. Žákům byl připomenut význam slibu,
který jim otevírá kariéru budoucího vojenského profesionála, připomněly se tradice i poslání současné armády.
Ministr obrany tuto myšlenku zmínil ve svém projevu. Poznamenal: „Jako občanu této země mi velmi záleží
na tom, aby čeští vojáci byli dokonalými profesionály hodnými tohoto jména. Aby vojenské hodnoty,
jako jsou obětavost, odvaha a kamarádství nežily pouze v historických odkazech, ale staly se přirozenou součástí
vašeho života.“
Následovaly projevy dalších hostů. Jejich slova podpořil svým vystoupením k významu slibu žáka
i velitel vojenské školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček. Mimo jiné řekl: „Problém slibu tkví ovšem v tom,
že slibující nejen může klamat, ale přísně vzato, nemůže nikdy s jistotou vědět, zda svůj slib bude moci splnit.
Žáci! Jenom na vás bude záležet, jestli v této zkoušce obstojíte. Chovejte se vždy čestně, jak se na žáka vojenské
školy sluší a přispívejte k šíření dobrého jména školy…“
Velící důstojník následně požádal ministra obrany
o provedení slavnostního slibu žáka.
Bojový prapor vypochodoval před nastoupené jednotky
a vybraný žák 1. ročníku přečetl text slibu. V následujícím
okamžiku se po ztichlém náměstí ozvalo z úst prvňáčků hřmotné
a sborové „Tak slibujeme!“
Slavnostním pochodem skončila první část sobotního svátečního dne.
Druhá část dne se odehrávala v areálu vojenské školy v duchu oslav 80. výročí jejího založení.
Návštěvníky obklopovaly ze všech stran lákavé ukázky bojové techniky, dynamické ukázky příslušníků vojenské
policie, ukázka bojového umění Musado, které prezentovali žáci vojenské školy. Pro zájemce historie bylo
k dispozici nové Muzeum Vojenské střední školy MO, jenž mnohé pamětníky ohromilo zásadním přerodem bývalé
Síně tradic. Pro zájemce bylo zřízeno informační místo, které poskytovalo po celý den informace o studiu
na škole.
Výčet toho, co provázelo doprovodný program
v den otevřených dveří, je skutečně velký. Nezapomnělo se
ani na nejmenší návštěvníky, pro které byl připraven
doprovodný program.
Největší pozornosti se těšila nově vybudovaná
sportoviště, která měla v tento den svoji slavnostní premiéru. Na moderní stadion s umělým povrchem nastoupilo
mužstvo z Moravské Třebové a proti nim se postavila elita český internacionálů minulých let. Jména jako Vízek,
Chovanec, Straka, Siegl, či Jarošík není třeba dlouze představovat. Ač třebovští drželi statečně tempo,
přece jen zkušenosti a praxe internacionály dovedly k vítězství a přátelský zápas skončil 7:3.
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Po fotbalovém zápasu se konalo vystoupení populárního zpěváka Josefa Laufera. Po okolí se rozezněly
jeho jak nové, tak i ty staré a známé písně, jimiž byl ukončen tento výjimečný sváteční den.

Dne 3. listopadu 2015 zavítal prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Pardubického kraje
i do Králík, kde v Muzeu čs. opevnění – Pěchotního
srubu K-S 14 „U Cihelny"- položil květiny k pietnímu místu
četaře Arnošta Hrada a poté si prohlédl část interiéru. Dále
si prohlédl i nedaleko stojící chatu Vojenského muzea. Právě
v ní se prezident republiky setkal s představiteli města,
zástupci klubů vojenské historie a příslušníky krajského
vojenského velitelství. „Tématem byla Králická pevnostní
oblast a její historie," říká ředitel muzea Marek Bartoš.
Setkání se zúčastnil také hejtman Martin Netolický a senátor Radko Martínek. Čtyři žáci naší vojenské školy měli
tu čest dělat prezidentu republiky čestnou stráž.

Ve středu 11. listopadu 2015 se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské
Třebové uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů. Přítomné hosty v čele se starostou města
Moravská Třebová panem Milošem IZÁKEM přivítal moderátor Zbyněk ŠMUCER. Zástupce velitele školy
podplukovník Josef HLOUPÝ přednesl rozkaz ministra
obrany ČR ke Dni válečných veteránů. V rámci pietního
aktu byl připomenut Mezinárodní den studentstva
a 26. výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Za účasti
členů okresního výboru ČSBS Svitavy pana Vladimíra
BÁČI, paní Marie BÍNOVÉ, vojáků z povolání, občanských
zaměstnanců, žáků školy a dalších významných hostů
byly položeny věnce k památníku. Na slavnostním
nástupu byl také vyhlášen Výnos Ministra obrany ČR o udělení medailí. Na závěr slavnostní akce byly na základě
rozkazu předány velitelem školy plukovníkem Zdeňkem MACHÁČKEM pamětní odznaky školy k 80. výročí vzniku
vojenského středního školství v Moravské Třebové.
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U příležitosti Dne válečných veteránů proběhl v Praze v Národním památníku na Vítkově celorepublikový
sněm ČsOL, který se provádí jednou za čtyři roky za přítomnosti hlavních funkcionářů ČsOL
a delegátů zvolených v jednotách legionářské obce.
Této události se měli možnost letos zúčastnit i naši
žáci

druhého

a

třetího

ročníku,

kteří

se

podíleli

jako pořadatelé na hladkém průběhu této akce, jež byla
organizačně a časově velmi náročná. I přes tuto skutečnost
vyslovil předseda ČsOL MUDr. Pavel Budínský, Ph.D., MBA
v závěru sněmu uznání našim žákům za jejich výpomoc
a každého z nich odměnil upomínkovými předměty.
Následující den pak naši žáci byli čestnou četou a plnili úkoly pořadatelské služby na zabezpečení
slavnostního aktu při příležitosti oslavy Dne válečných veteránů opět v prostorách Národního památníku
na Vítkově a také měli možnost zúčastnit se předávání vyznamenání ministrem obrany Martinem Stropnickým.

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové se letos zapojila
do projektu Edison 2016, který organizuje společnost AIESEC. V rámci tohoto projektu působilo na škole
od 29. 2. do 4. 3. 2016 šest lektorů z různých koutů světa. Konkrétně se jednalo o Risu z Japonska, Yuana
z Číny, Leilu z Gruzie, Limu z Jordánska, Petera z Egypta a Claru z Brazílie.
Všichni lektoři byli zapojeni do výuky anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Jejich
úkolem bylo seznámit žáky se zvyky, tradicemi, památkami,
přírodními zajímavostmi a především se životem a současnou
situací v zemích, z nichž pocházejí. Prostřednictvím prezentací
a krátkých videí tak žákům přiblížili to nejzajímavější ze svých zemí.
Vše prokládali poutavým vyprávěním a popisem toho, co právě
prezentují. Někteří lektoři měli připraveny i další zajímavé aktivity,
díky kterým se žáci školy učili například tradiční gruzínský tanec, arabskou abecedu, skládat origami, jíst
čínskými hůlkami nebo měli možnost si zahrát jednoduchou brazilskou míčovou hru.
Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili pestrý program na odpoledne a večery. Lektoři
navštívili renesanční radnici v Moravské Třebové, kde byli uvítáni starostou města, prohlédli si zámek v Moravské
Třebové, někteří se zapojili do sportovních aktivit žáků školy.
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Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách školní jídelny. Zde měl
každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž představoval svou zemi - fotografiemi, propagačními letáky,
charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod. Jedním z největších lákadel pak byly ochutnávky tradičních
pokrmů připravených jednotlivými lektory. Aby nezaháleli ani žáci školy, byl vytvořen tým, který podobným stylem
reprezentoval Českou republiku.
Projekt Edison již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Tím je setkávání a sbližování lidí z různých
zemí a bourání zažitých stereotypů a předsudků vůči nim.

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.
Maturanti se snažili pro účastníky plesu připravit co nejhezčí večer, na který budou dlouho vzpomínat.
Proto si žáci nechali záležet na výzdobě sálu, slavnostním nástupu, půlnočním překvapení,
ale i na šerpování, kdy slavnostní akt zakončili symbolickým přípitkem s velitelem školy, třídním učitelem
a velitelem čety. Ke zhlédnutí byly připraveny fotografie a videa nejen
z průběhu studia, ale i z kurzů, jichž se žáci účastnili. Vše měli žáci pečlivě
připravené a vtipné. Podařilo se tak vytvořit krásné prostředí i atmosféru
pro chvíle, na které budou maturanti, rodiče i hosté s radostí vzpomínat.

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 – písemné a ústní.
Písemná část probíhala od 2. do 4. 5. 2016, ústní pak v termínu od 17. do 19. 5. 2016 pro studenty tříletého
dálkového studia a v termínu od 23. do 27. 5. 2016 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 čtvrtek 2. 6. 2016. Slavnostní vyřazení proběhlo ve dvou částech. Při akademické části,
jež se konala ve společenském sále Na Písku za přítomnosti představitelů školy, předávali třídní učitelé
vysvědčení a ročenky školy. Následovala vojenská část – vlastní akt vyřazení, který proběhl za přítomnosti
významných hostů z Pardubického kraje, Odboru vzdělávání SP MO, Československé obce legionářské a dalších
hostů. 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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Moji milí žáci, moji maturanti,
jsou tomu necelé čtyři roky od chvíle, kdy jsem poprvé vstoupila do třídy C1A. Ze školních lavic
na mě hledělo 35 žáků, patnáctileté děti z různých koutů republiky. Většina z nich si na nové prostředí
velmi rychle zvykla. Po 2 týdnech adaptačního procesu někteří studenti přišli na to, že náročné
studium fyzicky a psychicky nezvládnou, a ze školy odešli. Na uvolněná místa nastoupili noví
studenti – Martina Kuchařová a Josef Hertel. V současné době se počet mých žáků ustálil na 22 – tedy
moje třída C4A má 22 MATURANTŮ.
Během čtyřletého studia jsme zažili neopakovatelné chvíle
nejen ve škole, ale i mimo ni. Co říci ke kolektivu žáků? Neměli jsme
to nikdy jednoduché, často nám to „zaskřípalo“. Studium nám příliš
nešlo, často nás to „až moc bolelo“. Mimo školu to už bylo lepší, tam
jsme ožívali. Vyskytly se i situace, kdy vztahy mezi žáky nebyly
ideální. Je pravda, že díky vám, milí žáci, nebyla má práce
stereotypní! Skoro každý den byl překvapením. Byly však
i okamžiky, kdy bych vás, jak se říká, nejraději „roztrhla“. Pravdou
ale zůstává, že při mimoškolní činnosti se dovedl kolektiv stmelit.
K prospěchově nejlepším studentům po celou dobu studia
patřili – Tereza Dolečková, Tomáš Doležal a Naďa Vojáčková.
V mimoškolní činnosti dosáhla dobrých výsledků nejprve
absolventka, později i instruktorka MUSADA – Míla Čechová.
Závěrem bych chtěla svým žákům, letošním maturantům říci pár slov pro povzbuzení. Zcela nepochybně
je maturita zkouška, na kterou se nedá připravit za jeden, dva nebo tři dny. Maturita je o rozvržení sil, nepodcenění
dlouhodobé přípravy. A štěstí přeje připraveným!!!
Takže moji milí maturanti, k tomu, abyste úspěšně vstoupili do světa dospělých, zbývá „pouze“ zdárně
složit zkoušku dospělosti. Samozřejmě k tomu, ale hlavně do dalšího profesního i osobního života vám přeji
jen to nejlepší.

RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, třídní učitelka
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I TAKHLE SE PĚSTUJÍ RAJJČATA
„Když se to narodilo, bylo to takové malé chlupaté bílé nic,“ napsal kdysi dávno jeden velmi známý
klasik. „Rozcuchaný to bylo, pořádně zdravit, ba ani pochodovat to neumělo,“ doplnil ho druhý. No a dnes? Vždyť
se na ně podívejte. Už jsou z nich opravdová zralá, krásná, červená rajčata s nefalšovanou chutí vyrazit do světa
„starců“. No jen se koukněte, no? Vidíte? Vidíte, jak jsou správní?
Tak já vám teda něco povím. Bylo pro mě velikým štěstím, že se tady sešla tahle četa,
a když jsme se spolu nadšeně pustili do obnovy a vymalování
nové klubovny. Pravda, několik větviček se mi opravdu zachránit
nepovedlo, takže zaschly a odpadly, ale na druhou stranu zde
zůstal urostlý a pevný keříčkový stromek plný lahodných plodů.
Tu

a

tam

jsem

k úspěchu

potřeboval

použít

i přihnojování, ale vždy pouze na bázi úsměvů a zábavy,
jako byl třeba výlet na motokáry, nezapomenutelná pouť
v Lurdech, grilování v Bechyni a v neposlední řadě dárkování
v Pekle. Pravda, ne vždy bylo nebe jasné, občas i zahřmělo,
anebo se sluníčko v mracích skrylo, tak jsem prostě aplikoval
nejrůznější PAJO-BIO postřiky a pak zase bylo hej.
No a když už jsem tu káru, naloženou pro někoho ovocem a pro jiného zeleninou, dotlačil i přes Libavou, nezbývá
mi už nic jiného než říct, že mi bylo potěšením a ctí potkávat tuhle správnou partu lidiček plných nadšení a elánu.
A víte vy, co vám povím, mládeži? Můžete být právem na sebe pyšní, protože se domnívám,
že jste úplně první RAJJČATA, která kdy tato škola za 80 let své existence vypěstovala.

kpt. Ing. Pavel RAJJ, velitel čety
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Jejím revírem je četa C4A, její tempo je vražedné, jejím protivníkem jsou derivace, integrace
a logaritmy, Zuzka Macháčková pracuje ve dne v noci, jejím úkolem je připravit nás k maturitě.
I takto by se dala popsat naše třídní učitelka. Paní Macháčková pro nás nebyla jen třídní učitelkou, byla
i podporou, mentorem a člověkem, který nám byl ochoten pomoct v každé situaci, třeba když jsme si nevěděli
rady s matematickými příklady nebo složitými výpočty z fyziky, nám byla vždycky nápomocná. Byly tu i světlé
chvíle, v hodinách matematiky a fyziky, když jsme se nemohli přestat smát neustálým Zuzčiným vtípkům
a zážitkům z mládí nebo s jejími předchozími svěřenci. Občas
nám také vyprávěla různé příběhy o sobě a své sestře Ivikovi.
Bohužel občas nastaly také tmavé chvilky, kdy musela opravovat
naše prázdné listy čtvrtletních prací nebo si jít vyslechnout stížnosti
na nás.
Při jakémkoli pokusu o narušení hodiny nás svým
rázným způsobem okamžitě uzemnila hláškami, na které se nedalo
nic říct.
Kromě toho, že jsme Zuzku pozorovali čtyři roky
ze školních lavic v jejích sakách různých vzorů a barev, jsme také
měli možnost ji poznat trošku jinak a blíž v průběhu našeho
týdenního lyžařského výcviku v Orlických horách, kde v mikině
a šusťácích s námi hrála různé hry, jako například aktivity
a ping-pong. Tam jsme se také ujistili, že je to osoba, která nezkazí žádnou legraci.
Dosud obdivujeme její důvěru v nás i v případě, kdy nám svěřila její nejmilejší květiny.
Děkujeme za nezapomenutelné 4 roky života a za to, že nám udělila tak cenné rady do života.

S tímto velitelem jsme se poprvé setkali 3. září 2012, stačilo pár chvil a hned jsme věděli, že zahrávat
si s ním, není na místě. Ačkoliv je velmi přísný, jeho rozsudky jsou spravedlivé. Jeho vlastnosti – obětavost,
loajálnost, upřímnost, smysl pro humor z něj přímo vyzařují. Je to člověk zásadový s originální slovní zásobou.
Kpt. Rajj je voják, který se vyzná ve svém řemesle a jeho denním chlebem je fyzička a displína. V případě nekázně
je od přírody vybaven velmi silnou zbraní, a to abnormálně silnými hlasivkami. Díky nim jsme si k němu po dobu
studií na naší škole vybudovali respekt, ale zároveň ho brali jako našeho staršího přítele a rádce.
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„Mládeži,“ jak nás s oblibou rád oslovoval, jsme slýchávali po celé 4 roky, které se nám snažil
co nejvíce zpestřit, ať už hrou “Schodboton“ nebo
opékáním „buřtů“ v Pekle. Na slavný blackout,
při kterém se při nekázni žáků vyhodí pojistky na celém
internátě,

jistě

nikdy

nezapomeneme.

Myslím,

že každý z nás si rád na to zavzpomíná. Díky němu,
jsme si tímto upevňovali vztahy v naší četě. Je jasné,
že kolikrát jsme i na našeho “Páju“ nadávali,
jelikož zůstávat v pátek ve škole déle, než je nutné,
kvůli špatně uklizeným pokojům, je přece otrava.
Ale s odstupem času víme, že to bylo zasloužené.
Myslíme si, že jako zástupce velitele roty, který má mnoho
dalších poviností, zvládl svou funkci velitele čety
na jedničku. Lepšího velitele, který vás vysekával
z průserů, zpříjemňoval vám dny ve ,,vězení“, byste
si nemohli přát. Tímto

bychom mu chtěli za vše,

co pro nás udělal, poděkovat.
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DOLEŽAL TOMÁŠ

KUCHAŘOVÁ MARTINA

BŘÍZA JAKUB

DOHNÁLEK ZBYNĚK

BEČVAŘÍK JAN

KREJČÍ DAVID

ČECHOVÁ RADMILA

VOJÁČKOVÁ NAĎA
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HERTEL JOSEF

KROIS MICHAL

KOSTURA ROSTISLAV

DOLANSKÝ JAKUB

PĚRKOVÁ KAROLÍNA

KOVANDA JAN

TUROŇOVÁ KRISTÝNA

DOLEČKOVÁ TEREZA
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EFFENBERGEROVÁ ELIŠKA

BENEŠ RADEK

KUJÍNKOVÁ JARMILA

KOTEŠOVEC ADAM

FREDE DENIS

KREJČÍ JAN

RNDr. MACHÁČKOVÁ
ZUZANA

kpt. Ing. RAJJ PAVEL
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Bečvařík Jan

 reprezentace školy ve florbale

Bříza Jakub

 reprezentace školy na vojenských pochodech
 instruktor 1. ročníku

Čechová Radmila

 absolvent 1. stupně MUSADO MCS

 

 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS



Dohnálek Zbyněk

 reprezentace školy ve fotbale

Dolanský Jakub

 reprezentace školy ve fotbale

Dolečková Tereza

 instruktorka 1. ročníku

 

  reprezentace školy v basketbale

 

  reprezentace školy ve florbale

 

  reprezentace školy v přespolním běhu

Doležal Tomáš

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

Hertel Josef

 reprezentace školy ve fotbale

Kotešovec Adam

 reprezentace školy ve fotbale

Kovanda Jan

 reprezentace školy v plavání

Krejčí David

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Krejčí Jan

 reprezentace školy ve fotbale

Krois Michal

 reprezentace školy ve fotbale

Kujínková Jarmila

 reprezentace školy ve volejbale
 reprezentace školy v přespolním běhu
 instruktorka 1. ročníku
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Turoňová Kristýna

 reprezentace školy v basketbale

Vojáčková Naďa

 STANAG 6001 − 1. stupeň z NJ
 reprezentace školy v basketbale
 instruktor 1. ročníku
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Četa C4B začínala před čtyřmi lety v počtu 32 žáků, z toho 22 chlapců a 10 děvčat. Do čtvrtého ročníku
se probojovalo 25 maturantů a je zajímavé, že v průběhu studia odešlo 7 kluků, ale dívky nám zůstaly v plném
počtu. Za čtyři roky se z nich stal rafinovaný kolektiv. Uvnitř se utvořilo několik skupinek, které se dokázaly
mnohdy pohádat a pak spolu až dětinsky nemluvit, ale nikdy to netrvalo dlouho a nakonec je z nich zase dobrá
parta. Já sama v nich vidím na jedné straně dospělé lidi, kteří mají své plány a ví, co od života chtějí
a na druhé straně ještě hravé školáky, kteří ve vyučovacích hodinách mnohdy neúnavně zkoušeli trpělivost
pedagogů. Nakonec ale většinou pochopili, že ve studiu nejde o to, jak učitele obelstít, ale jak od nich co nejvíc
získat pro přípravu na svůj profesní život. Je pravda, že studijní elitou naši školy četa nebyla, a tak někteří jedinci
pololetí co pololetí projevovali záchranářské starosti a statečně bojovali o přežití. Na druhou stranu
ale ve sportovních soutěžích, na školních a mimoškolních
akcích úspěšně školu reprezentovali, nikdo tu nebyl nezdravě
namyšlený a žáci byli v mnohém lidštější než pyšná elita.
Zanedlouho ale vstoupí do života a vzdálí se
tak branám nejhezčího období života, dětství a studentských let.
Do paměti se jim pomalu vrývají vzpomínky a krásné
na těchto vzpomínkách je, že už jim je nikdo nemůže vzít.
Závěrem jim přeji, aby zůstali slušnými lidmi,
aby

uměli

rozeznat

podstatné

od

nedůležitého,

aby si zachovali lidskost a uměli si vážit svých blízkých.
V profesním i osobním životě aby si splnili své cíle a přání.
A úplně na závěr přikládám humornou povídku
Maturita od spisovatele Ivana Krause, která vyšla v týdeníku
dikobraz dne 24. května 1978 a určitě nás pobaví i dnes.

MATURITA - Ivan Kraus
V oněch letech strávených ve škole jsem neuvěřitelně trpěl onou disciplínou vědy, kterou jsem za žádnou cenu
nedovedl pochopit, a tajně jsem snil o dnu pomsty. Často jsem sedal, samozřejmě nikoliv z vlastní vůle, v první lavici
a čekal na vyslovení svého jména. Stál jsem pak před stolem mučitele a poslouchal podmínky, které bylo třeba splnit, abych
alespoň

trochu

obhájil

svou

čest.

A

musím

říci,

že

to

byly

neuvěřitelné

a

rafinované

podmínky.

Musel jsem například zjistit, kde se bude nalézat první vlak, jestliže vyjede o hodinu později než druhý, a potom se setká
se třetím, jehož hodinu mi sdělil profesor tónem vylučujicím jakékoliv zpoždění či změnu v jízdním řádu.
Jindy zase pod vlivem podivné shody okolností plula z ničeho nic jedna loď od jednoho břehu k druhému.
Kolébala se tak na tabuli, z čehož nebyl nadšený nikdo kromě profesora, který to všechno podnikl jen pro to, aby - jak sám
s radostí říkal - mně dal šanci k vyniknutí.
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Jednou mi profesor svěřil záhadnou historii, kterou neznal nikdo jiný kromě něho. Vyprávěl mi totiž o bazénu,
do kterého natékala voda současně třemi rourami, jako kdyby nemohla stačit jedna. A aby to bylo ještě nepochopitelnější,
měla každá ta roura jiný průměr. Nedovedl jsem pochopit profesorovo vyznání, že nezná krásnější problém než otázku,
za jak dlouho se zmíněný bazén naplní vodou až po okraj. Protestoval jsem, že s ním nechci nic mít, protože pokud
má bazén skutečně přetéci, měl by o tom co nejdříve uvědomit kompetentní místa. Profesor se však pevně rozhodl,
že mě do té věci zatáhne a začal mi pomáhat. Teprve když jsem přísahou potvrdil, že bazén se naplní za 99 let a ještě zbude
okolo dvou centimetrů krychlových vůle na případné potvrzení platnosti Archimedova zákona, vrhl se profesor
k oknu a chytil se bolestně za srdce.
K vůbec nejhorším patřily úlohy s důstojníky. Každý z nich totiž sloužil u jiné zbraně a ještě jako z udělání v jiném
městě. Já měl zjistit, jak dlouho každý slouží v armádě. Oba dva jsme se nad militaristickým úkolem trápili celý měsíc,
samozřejmě k velké radosti mých spolužáků, kteří zatím spokojeně podřimovali. Krátce před zjištěním konečného výsledku
se musel profesor podrobit léčení. Nebylo divu - výsledek totiž, pokud by se dostal na veřejnost, by musel způsobit národní
katastrofu a okamžitou demisi ministra obrany.
Výsledek byl následující: několik důstojníků sloužilo u tankového vojska již 300 let, nejdéle z nich Karl a Heinz. Jiní
zase pro změnu nesloužili u dělostřelectva déle než pět vteřin a to ještě byl výsledek značně zaokrouhlený.
Pak přišla maturita. Do dnešního dne mám dojem, že přijela tím vlakem, který odjel dříve než druhý, ale později než třetí
vlak, aby se včas setkal s tím, který nakonec přijel do konečné stanice jako první. Maturita prostě byla tady,
aby mne pokárala a potrestala za mé matematické hříchy a sňala z profesorových ramen jeho přetěžký úděl.
Onoho osudného dne jsme oba v černém obleku předstoupili před komisi. Zasedli v ní inspektor, ředitel školy a národ,
před jehož zraky jsem měl prokázat svou zralost a dospělost, zastupovala mlékařka z naší ulice. Inspektor a ředitel byli
značne nervózní, národ zase byl zvědav na vědomosti syna své přítelkyně. Z klobouku jsem si vylosoval otázky a nahlas
je přečetl. Profesor přistoupil k tabuli, aby písemně zapsal úlohu, kterou jsem měl vyřešit.
“A ku B se má jako...?” zeptal se profesor. “A ku B,” opakoval jsem, “se má jako...”
“Jako C!” pokračoval profesor.
“Jako C, přirozeně,” odpověděl jsem, bohatší opět o další poznatek vědy.
“Ku...?” zeptal se profesor.
“Ku...,” opakoval jsem.
“Ku D,” odpověděl profesor.
“Ku D,” opakoval jsem a zapsal výsledek na tabuli.
“Vidím, že jste úloze porozuměl,” řekl profesor. “Teď již tedy můžete přistoupit k vlastnímu řešení.”
V tom se však silně zmýlil. Nebyl jsem to já, kdo měl rozluštit tento matematický problém, ale on. S první úlohou
si poradil celkem snadno. Když skončil složitý výpočet, tvrdil, obrácen ke komisi, že jsem celkem slušně připraven. Potěšilo
to mne i komisi. Horší to však bylo s druhým příkladem. Šlo o látku, kterou profesor zjevně neovládal,
protože v tu dobu byl na léčení, a tak ho musel zastoupit ředitel. Naštěstí mu pomohl i sám inspektor.
“Myslím, že úlohy tohoto typu lze řešit jen za pomocí rovnice o dvou neznámých,” zamyslel se. Přisvědčil jsem,
že si to myslím také.
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“Jistě...,” polkl naprázdno profesor. Brzy se však do příkladu tak zapletl, že nevěděl, kudy kam. Znervózněl natolik,
že ztratil schopnost logicky uvažovat. “V takové situaci je nejlepší znovu si zopakovat celou úlohu,” přispěchal
mu na pomoc inspektor. V té chvíli se začal nervózně třást i ředitel, který, jak bylo zvykem, již předem slíbil
svým nadřízeným, že maturity na jeho škole dopadnou výborně.
Zopakoval jsem úlohu, abych poskytl profesorovi čas na zkoncentrování. Pomohlo mu to. Vzpomněl si
na vzoreček a úlohu vyřešil. Když napsal poslední číslici, vysvětlil komisi, že jsem se z počátku mýlil, ale nakonec jsem
dospěl k správnému výsledku.
Při poslední úloze se profesor pokusil o průhledný manévr tvrzením, že zcela postačí, když jen slovně vysvětlím
postup řešení, protože jde o velmi snadný příklad. Inspektor však nesouhlasil. Nedivil jsem se mu, protože při řešení
předchozích úloh musel i on poznat, že profesor je slabý v elementárních numerických výpočtech, protože se dvakrát spletl
při násobení a jednou při dělení. Proto požadoval vyřešení celé úlohy. Profesor bojoval statečně. Jako Don Quijote
na větrné mlýny, tak on se vrhl na tabuli.
Když se dostal ke konečnému výsledku, dvakrát jsem jej vlastnoručně podtrhl křídou a vítězoslavně pohlédl
na komisi. Profesor se zatím rozhovořil o tom, jaké těžkosti jsem měl s matematikou v průběhu studií, ale jak dobře
jsem se na zkoušku dospělosti dokázal připravit.
Na ředitelově tváři se objevil úsměv, protože mu ze srdce spadl těžký kámen. Nejhorší matematik v historii školy
uspěl! Pověst školy bude zachráněna! Opustil jsem bitevní pole se štítem a hlavou hrdě vztyčenou. Je pravdou, že profesor
se neukázal právě v nejlepším světle, ale zkoušku nakonec přece jen udělal. A o to mi přece šlo.

RNDr. Hana NEČASOVÁ, třídní učitelka
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Když jsem si Vás první den prohlížel,
říkal jsem si: “Bože, co tady chtějí, takoví malí
mrňouskové. Kolik jich asi vydrží až do čtvrťáku?“
Vydrželo Vás poměrně hodně, za což jsem velmi rád.
Potěšilo mě, když jsem dostal „béčko“. Na první pohled
zde byla řada osobností a samozřejmě děvčata,
bez kterých si naši četu nedovedu představit.
To jejich neustálé štěbetání. Byly to příjemné roky
vzájemného
společné

poznávání,
chvíle

na

nezapomenutelný
koupališti,

Liberec,

motokárách

nebo bowlingu. Samozřejmě ani výcvik nebyl vůbec
špatný, kvalita se projevila zejména u instruktorů,
kterým

bych

chtěl

ještě

jednou

poděkovat.

Nebylo mnoho příležitostí lépe poznat jednotlivé
příslušníky čety, ale stáli za to. Mile mě překvapilo,
jak jste při praxích u útvarů hltali vše nové. Svojí
pracovitostí jste dokázali, že až se stanete mými kolegy,
budu se moci na Vás spolehnout.
Na pedagogických radách, jsem se cítil hodně dobře, když jste v prospěchu i v chování patřili
mezi nejlepší. Samozřejmě, najdou se i výjimky, ale vzpomínat se má jenom na dobré věci.
Když se podívám na četu C4.B, vidím partu mladých lidí, osobností, které mají svoje cíle a zájmy
a se kterými se dá komunikovat. Dnes z nich mohu mít radost a věřím, že se v životě neztratí a uskuteční
si své plány a sny.
Chtěl bych Vám všem popřát do života mnoho štěstí a zdraví, a aby se Vám splnily všechny osobní
i profesní cíle.

npor. Ing. Radek RUBÍN, velitel čety
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Naše milá paní třídní učitelka Hana Nečasová nás úspěšně provedla celými těmi krásnými
4 roky studenstkého života. Nebyla jenom naší třídní učitelkou, ale i učitelkou matematiky a zeměpisu.
Při hodinách matematiky se nám snažila předat co nejvíce znalostí, až jsme občas i pochybovali o tom,
že se do nás takové množství informací může vejít. Ovšem nebylo to jednoduché. Nikdo z nás nezapomene
na pololetní kompozice z matematiky a na jejich „důkladnou“ přípravu. Díky této přípravě jsme pokaždé
po kompozici slyšeli tato nádherná slova: „Kompozice dopadla opět katastrofálně - nepočítáte.“
Nikdy nezapomeneme na oblíbené hlášky naší paní
třídní učitelky, které byly například „Tak jako ?!“ nebo „Jste
neukáznění.“ Nebylo dne, aby nepřišla ve stejném
oblečení. Její každodenní styl oblékání nám zpestřoval
matematiku. Nikdy nezapomeneme na obrovský stres
při zkoušení u tabule a na její připomínky, například
„To už máš dávno umět!“ nebo „To jsou přeci základy“,
kterými nás skoro pokaždé rozhodila při výpočtech.
Ovšem čeho si nejvíce vážíme je, jak za nás bojovala.
Snažila se pro nás prosadit pochvaly u velitele školy či nás
doporučit na nějaký školní výlet. Za její stoprocentní
nasazenost

při

přípravách

maturitního

plesu

by si jistě zasloužila nějakou cenu. Ti, kteří z našich řad
maturovali

z matematiky,

jsou

velice

vděční

za její perfektní přípravu ke zkoušce. Nezapomeneme
ani na naše společné výlety či na náš stužkovací večírek.
Byly to krásné chvíle, kdy si člověk uvědomil, že to není jenom učitelka matematiky, ale i osoba, kterou
zajímají naše vtipné příběhy a zážitky. Až se budeme vracet po čase do školy, abychom se podívali,
jak se to tady změnilo, určitě bude tato osoba na prvním místě, kterou navštívíme. Tímto bychom
Vám chtěli velice poděkovat za ty ač náročné, ale překrásné 4 roky v lavici.

Náš velitel čety nadporučík Radek Rubín s námi strávil celé ty 4 roky, které jsme
zde na Vojenské střední a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové strávili. Už od prvního
dne, kdy jsme se s ním setkali na prvním nástupu, jsme věděli, že to nebude ten typ člověka, který by se z nás
snažil fyzickými tresty dostat duši. A nezmýlili jsme se.
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Za celé 4 roky snad nebyla situace, kterou bychom společně nezvládli vyřešit. Jako náš velitel
nás vždy podporoval a pomáhal nám jak mohl. Nikdy se snad nestalo, že by nás nechal vykoupat v našich
problémech. Jeho usměvavý a spokojený výraz, když si ráno dal svoji housku k snídani, nebo když nám přicházel
číst denní rozkaz, nebude nikdy zapomenut. Všcihni jsme si
moc dobře zapamatovali jeho oblíbené rozkazy, například
„Deme ven! Už je čas!“, kterými se nás snažil vyhnat každý
den na ranní kontrou.
Až úspěšně odmaturujeme a opustíme tuto školu,
určitě si na něj vždycky rádi vzpomeneme a vybaví se nám
nejen spolupráce v rámci školy, ale i společně strávený čas,
například v pekle při opékání buřtů, v Cartareně Lytomyšl,
kde jsme všichni předvedli své řidičské schopnosti
na motokárách, ale i na turnaji v bowlingu. Byly i dny,
kdy se s námi vydal zahrát si futsal do tělocvičny,
kde předvedl své čarování s balonem, nebo když jsme
se vydali zahrát si společně jako četa airsoft. Jednoduše
Radek Rubín je velitel, ale hlavně člověk, se kterým nelze mít
problémy,

a

člověk,

který

nás

zdárně

provedl

životem na VSŠ.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu „Rubajzovi“ za všechno, co pro nás udělal,
všude kde se za nás přimluvil a tam, kde nás pochválil. Doufáme, že na nás bude vzpomínat v dobrém,
stejně jako my na něj.
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SMETANA MATYÁŠ

LAVICKÁ MARKÉTA

SLOUKA PETR

ŘÍHA ZBYNĚK

ANDRÝSKOVÁ ANETA

NOVÁK PETR

MIKSA ŠIMON

ONDROVÁ VERONIKA

SLANEC ŠTĚPÁN
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SOLČANSKÝ STANISLAV

CHLUMOVÁ VENDULA

ŠMAŇ JAKUB

GERIŠEROVÁ ADÉLA

ŠTĚPÁN JAKUB

VÝTISKOVÁ KLÁRA

RYCHTAŘÍK TOMÁŠ

PULCOVÁ KRISTÝNA

RYCHTAŘÍK ONDŘEJ
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SKÁCEL JAKUB

DUDLÍČKOVÁ TEREZA

VANÍČEK JIŘÍ

URBANOVÁ MICHAELA

SLOBODA TOMÁŠ

BALÁKOVÁ RENATA

npor. Ing. RUBÍN RADEK

ZAPLETAL MICHAL

RNDr. NEČASOVÁ HANA
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Andrýsková Aneta

 bronzový odznak školy
 2. místo v okresním kole ve florbale
 Partyzánský pochod (32 km)

Baláková Renata

 2. místo v okresním kole ve florbale
 reprezentace školy v silovém čtyř boji
 účast na akcích Na Vítkově
 účast na vojenských pochodech

Dudličková Tereza

 bronzový odznak školy

 

 reprezentace školy v silovém čtyř boji



 účast na akcích Na Vítkově
Gerišerová Adéla

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 stříbrný a bronzový odznak školy

 



 1. místo ve školním turnaji ve squashi
 2. místo v okresním kole ve florbale

Chlumová Vendula

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy v silovém čtyř boji
 účast na akcích Na Vítkově

Lavická Markéta

 bronzový odznak školy

 

 instruktorka 1. ročníku



 2. místo v okresním kole ve florbale
 3. místo v okresním kole v basketbale
 
Novák Petr



 účast na vojenských pochodech
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 absolvent speciální tělesné přípravy MUSADO MCS
 účast na akcích Na Vítkově
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Ondrová Veronika

 2. místo v okresním kole ve florbale
 3. místo v okresním kole v basketbale

Pulcová Kristýna


 bronzový odznak školy
 2. místo v celostátním přeboru ČMMJ
 3. místo v okresním kole v basketbale

Rychtařík Ondřej

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 

 bronzový odznak školy



 3. místo v okresním kole ve volejbale
 4. místo v okresním kole ve florbale
 účast na akcích Na Vítkově
Rychtařík Tomáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 

 stříbrný a bronzový odznak školy



 instruktor 1. ročníku
 vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 3. místo Airsoft Czech Army Challange 2013
 



 instruktor vojenského kroužku - taktika
 instruktor vojenského kroužku - taktika

Skácel Jakub

 absolvent zkoušky 1. stupně KRAV MAGA KAPAP
 vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 3. místo Airsoft Czech Army Challange 2013
 Partyzánský pochod (32 km)
 absolvent zkoušky 1. stupně KRAV MAGA KAPAP

Slanec Štěpán




 Partyzánský pochod (32 km)

Slouka Petr


 hlavní instruktor kroužku KRAV MAGA KAPAP na škole



 účast na vojenském pochodu AČR (30 km)
 reprezentace školy v ČJ

Smetana Matyáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
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Solčanský Stanislav  vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 3. místo Airsoft Czech Army Challange 2013
 pochod červené barety (42 km)
 účast na vojenských pochodech
 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS

Šmaň Jakub

 3. místo v okresním kole ve volejbale
 stříbrný a bronzový odznak školy

Štěpán Jakub

 vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 3. místo Airsoft Czech Army Challange 2013
 instruktor 1. ročníku
 pochod červené barety (42 km)
 



 Partyzánský pochod (32 km)

Urbanová Michaela

 vedoucí kroužku vojenské historie (KVH)



 setkání s prezidentem republiky (čestná stráž)



Vaníček Jiří

 bronzový odznak školy

Výtisková Klára

 bronzový odznak školy

 

 3. místo ve školním turnaji ve squashi



Zapletal Michal

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
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Armáda. Mnohými hýčkaná, mnohými zatracovaná, každodenní součást našeho života.
Léta páně 2012 se hrstka rozjívených chlapců rozhodla tuto skutečnost prověřit na vlastní kůži.
Záhy, již v adaptačním procesu, mnozí zjistili, že jim začíná chybět každodenní péče rodičů a musí
se podřizovat ustáleným podmínkám a příkazům vyplývajícím z denního řádu školy.
Již

od

začátku

jsem

se

nemohl

ubránit

pocitu,

že ve třídě něco chybí. Přítomnost zjemňujícího faktoru – dívek. Dodnes
nevím, zda to bylo dobře nebo ne, ale chlapci se s touto situací vypořádali
po svém a myslím si, že jako kolektiv drželi při sobě.
Pravda, s vědomostmi to byl větší oříšek. Od velmi solidního
začátku, kdy byli mezi prvními ve škole, se postupně začali propadat
až do spodní třetiny „tabulky“. Dobře vím, že na prvním místě je studium,
ale na druhou stranu jsem s četou, respektive s několika málo jedinci,
nemusel řešit žádné závažné kázeňské přestupky.
Čas strávený studiem ve škole rychle uběhl a ručička hodin odpočítávající čas, který zbývá
do maturitní zkoušky, začala plíživě ukazovat na rok 2016. Pomalu se blíží finále „čtyřletého boje“
o získání maturitního vysvědčení, které je předpokladem k dalšímu studiu na vysoké škole. I když někteří
z vás, vážení studenti, studium na vysoké škole neplánujete, věřím, že vás vaši učitelé a velitelé vybavili spoustou
potřebných vědomostí a dovedností, které ve svém dalším životě, ať už na poli vojenském
nebo civilním, určitě zúročíte.
Tvrdá a poctivá práce je prvním předpokladem dostat se ve společenském žebříčku na přijatelnou
úroveň a zajistit sobě a své budoucí rodině spokojený život.
Tak do toho, mládenci!
Váš třídní.

Ivan MAREČEK, třídní učitel

Jste první četa, kterou jsem měl možnost vychovávat po celé čtyři roky. První četa, ve které jsou samí
chlapci. Tato skutečnost se v mnohém projevila jako výhoda (občas jako nevýhoda).

V průběhu studia

jste utrpěli poměrně vysoké ztráty ( z 33 na doufám konečných 20 žáků ). Ne vždy to bylo s vámi jednoduché
a jsem rád, že některá období máme za sebou.
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V této četě je mnoho lidí, kteří se snaží na sobě dlouhodobě pracovat v rámci mimoškolních
aktivit. Nejvíce se to projevuje v kroužku musada, taktiky či individuálních sportovních aktivitách,
jako je běh či posilovna.
Velmi se mi líbí, jak dokážete fungovat jako celek
v důležitých a vypjatých okamžicích. Zde vidím velký rozdíl oproti
ostatním četám, které právě v těchto momentech často selžou
jako

kolektiv

a

rozpadnou

se

na

několik

vzájemně

nespolupracujících skupin. Právě tato skutečnost – umět
se vzájemně podržet, pomoct si a vyhecovat se – se projevila
již v adaptačním procesu. Dobře si vzpomínám na náš první
společný zrychlený přesun, kdy po několika stech metrech běhu
někteří jedinci začínali fyzicky ( a především psychicky ) odpadat.
Ostatní se na ně „nevykašlali“ a nenechali je na cestě, ale dokázali
je podpořit a společně splnit úkol – doběhnout do stanoveného
cíle. Musím říct, že už v tomto okamžiku jsem si uvědomil,
že budete dobrý kolektiv. Tato skutečnost se mi v průběhu vašeho
studia několikrát potvrdila. Vyvrcholením pak bylo odborné
soustředění ve VVP Libavá, kde mi na závěr výcviku vaši instruktoři sami od sebe potvrdili to,
co jsem zde napsal.
Musím říci, že to byl jeden z okamžiků, kdy jsem na vás byl opravdu hrdý.

npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK, velitel čety

45

Jako skoro každý jsem viděl našeho třídního učitele poprvé na Dni otevřených dveří, kde nám
budoucím žákům a našim rodičům objasňoval, co po nás bude v tělocviku vyžadovat. Byl jsem velice
rád, že jsem ho dostal za třídního, protože se jevil jako správný chlap. A tím také je.
Nebyl to pro něj lehký úkol, protože ve své funkci"třídního" byl poprvé. My jsme mu to nijak
neulehčovali. Navzdory tomu, že jsme chlapecká třída, se v průběhu prvního ročníku nevyskytly žádné
větší prohřešky proti školnímu řádu. To se hned změnilo začátkem
druhého ročníku a pokračovalo až do konce třetího. Panu učiteli
jsme způsobili nejednu vrásku ve tváři, když musel řešit naše pozdní
příchody, nebo kdo udělal čáry na zdi pomocí kanad. Zažili jsme
spolu plno krásných okamžiků, které si budeme pamatovat. Spousty
naběhaných kilometrů na ovále, u kterých nás "bičoval", ať ještě
zrychlíme. Nebo

lyžařský výcvik, kde prokázal, že má nervy

ze železa, když některé z nás učil poprvé lyžovat. Nikdy jsme moc
nedodržovali nastolená pravidla. Pokud jsme jen trošku cítili
možnost se vyškubnout z toho pomyslného vodítka, tak jsme
neváhali. V prvním ročníku na nás byla slyšet jen chvála a byli jsme
nejlepší četou. Nyní nás čeká maturita a to si myslím,
že pro našeho třídního je asi ten důvod, proč už mu "šediví" i poslední vlasy na hlavě.
I přesto, že to s námi nikdy neměl jednoduché, děkujeme mu za pomocnou ruku, kterou
nám vždycky nechal vstřícně nataženou.
Děkujeme Vám za každou společnou chvilku strávenou s Vámi a doufáme, že pokud ještě někdy
budete dělat třídního učitele, tak nedostanete lepší četu, než jsme byli my. Víte proč? Protože
si myslím, že po čtyřech letech s námi by Vás nějací milí a hodní kluci ani nebavili. Závěrem bychom
si přáli následující. Zůstaňte takoví, jací jste a držte se svého motta „Co na srdci to na jazyku“. Budeme
na ty sportovní chvilky s Vámi rádi vzpomínat a dlouho na ně nezapomeneme.

Naším velitelem čety byl celé čtyři roky nadporučík Zbyněk Pavlíček, známý jako Pavlis. Byl to právě on,
kdo nás spolu s instruktory provázel adaptačním procesem, který naši četu nejvíce prověřil.
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Naši první velkou zkoušku jsme společně zvládli velice dobře. Na slibu žáků prvního ročníku
jsme předvedli rodičům a různým představitelům školy a Ministerstva obrany, co jsme se naučili za první
tři týdny ve škole. V těchto týdnech bylo největší snahou pana nadporučíka naučit nás veškerým
vojenským návykům, základním řádům a hlavně disciplíně. Disciplína, to je nejspíš druhé jméno
tohoto zmiňovaného nadporučíka. Byl to vždycky on, kdo po nás šlapal, kdo nás trestal, obvolával rodiče
a řešil s nimi naše problémy.
Tímhle však práce pana nadporučíka Pavlíčka neskončila.
Doprovázel nás na odborných stážích, například v Liberci
u 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, dále
pak na zdravotnickém kurzu v Hradci Králové nebo na třítýdenním
komplexním výcviku na VVP Libavá na začátku čtvrtého ročníků.
Pan nadporučík nám v průběhu studia organizoval i "team building"
akce, kde jsme se lépe poznali.
Zkrátka a jednoduše na těchto akcích jsme si mohli utvářet
obrázek právě o tom, jaký je a proč to všechno vlastně dělá. Já jsem
si udělal jeden obrázek a podle mě nejsem jediný. Chtěl
dostat k maturitě, tomu pomyslnému bodu dospělosti, jen ty, kteří
na to opravdu mají. Je naprosto jasné, že jsme se v nějakých věcech
či rozhodnutích neshodli. Občas nám jeho verdikty a rozkazy připadaly zbytečné, ale to všechno smazaly
společné chvíle upřímného smíchu a dobré zábavy.
Stal se nám po dobu 4 let naším učitelem, který nás učil nové věci.

Ať už z civilního,

nebo vojenského prostředí. Oporou, o kterou jsme se mohli kdykoliv opřít, a hlavně VELITELEM,
na kterého nikdy nezapomeneme!
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KADLEC DUŠAN

GRATCL MARTIN

KONEČNÝ LUKÁŠ

BULÍN DOMINIK

ŠEDIVÝ ZDENĚK

PLŠEK JAN
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URBÁNEK PATRIK

KOŘÁN OTTO

KADRNOŽKA PETR

JOCHEC MICHAL

RUSŇÁK MAREK

RYZEC TOMÁŠ
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ROSENBACH ROBERT

KLIMOVIČ TOMÁŠ

PÁNEK LUBOMÍR

ZUBÍK JOSEF

KACZOR JIŘÍ

VOBORNÍK LADISLAV

MAREČEK IVAN
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Bulín Dominik

 1. místo v okresním kole ve fotbale

Gratcl Martin

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Jochec Michal

 2. místo v krajském kole přespolního běhu

Kaczor Jiří

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 



 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Kadlec Dušan

 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Kadrnožka Petr

 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Konečný Lukáš

 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS

Kořán Otto

 1. místo v krajském kole plavání

Klimovič Tomáš

 absolvent 1. stupně MUSADO MCS
 15. místo v Hlučínském půlmaratonu

Klinčúch Slavomír

 absolvent zeleného pásku MUSADO MCS

Pánek Lubomír

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 

  instruktor 1. ročníku
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Plšek Jan

 instruktor pro 4. armádní klub MUSADO MCS

Rosenbach Robert

 absolvent žlutého pásku MUSADO MCS

Rusňák Marek

 1. místo v okresním kole ve florbale

Šedivý Zdeněk

 bronzový odznak školy





 vítěz Airsoft Czech Army Challange 2014
 instruktor vojenského kroužku - taktika

 

  instruktor 1. ročníku

Truneček Kristián

 3. místo v amatérské soutěži kulturistiky

Urbánek Patrik

 1. místo v okresním kole ve fotbale

Voborník Ladislav

 reprezentace školy v přespolním běhu

Zubík Josef

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ





 3. místo v republikovém turnaji League of Legends
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Fotostřípky ze života čety
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Četa T3A – třídní učitelka Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
BUI MARTIN
DEJDAR TOMÁŠ
DEMJAN MICHAL
FUKČÍK VLADIMÍR
HALGAŠ STANISLAV
HANZELKA VÍT

IMRE PETR
JECH PETR
KOLEŠ TOMÁŠ
KOPELENT BŘETISLAV
KOŘÍNEK LIBOR
KREJČÍ JAKUB
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KROUPA LUKÁŠ
KUŽEL VLADIMÍR
NOŽKA ROMAN
OMANÍK JIŘÍ
ZACH JAN

Když jsem poprvé předstoupila před třídu plnou
dospělých v roli třídní učitelky, vybavil se mi film „Marečku,
podejte mi pero.“ Poté, co se z první lavice před katedrou
ozvala mírná obměna památné věty z téhož filmu,
mi došlo, že i v takovéto „dospělé“ třídě lze zažít nejen
perné chvíle při studiu leckdy naprosto nesrozumitelných
věcí, ale i legraci.
V

průběhu

tříletého

studia

naše

lavice

opustilo z různých důvodů několik jedinců. Některým se studium daného ročníku natolik zalíbilo,
že si s chutí chtěli vyslechnout vše ještě jednou, jiní odjeli do misí, několik z nich si uvědomilo,
že skloubit práci, rodinu a školu je pro ně nemožné. Naopak k nám přicházeli noví studenti z vyšších ročníků,
kteří se více či méně začlenili do našeho kolektivu.
Všichni, kteří v současné době studují ve třídě T3A, prožili mnoho nelehkých chvil,
museli obětovat spoustu svého volného času na přípravu na „písemky“, ale musím uznat, že humor
v této třídě, i přes všechny ne zrovna jednoduché momenty, nikdy nechyběl.
Ve
zde

třídě

dobrá

jsem

atmosféra.

se

vždy

Studenti

cítila

příjemně,

vždy

dokázali

panovala
rozpoznat,

kdy už bylo potřeba skončit se „srandičkama“ a začít zase pilně
pracovat.
Za celé tři roky jsem od ostatních vyučujících neslyšela žádné
závažné

připomínky,

docházelo

dokonce

i

na

chválu,

což v případě „dálkařů“ nebývá obvyklé.
Přeji všem svým „chlapům“, aby zdárně prošli onou
pověstnou maturitní zkouškou, a to pokud možno na první pokus.
Rozhodně by si to všichni zasloužili.

Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ, třídní učitelka
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Přátelství je asi nejsilnější pouto mezi dvěma lidmi. Někdo možná namítne, a co láska? Láska
je opravdu vřelý cit, který ve svém počátku snad i předčí přátelství. Po nějaké době se však původní zápal vytrácí.
Láska velmi rychle vzplane a stejně tak rychle může pohasnout. Na rozdíl od přátelství, které vzniká pomalu,
postupnými zkušenostmi, zážitky s druhým člověkem a v mnoha případech může přetrvat i celý život.
Kdy se pozná, že přátelství je pevné a člověk, kterého za přítele považujeme, opravdu přítelem je? Bývá
to obvykle zřejmé až ve chvíli, kdy potřebujete pomoct v těžké životní situaci. Potom člověk najednou zjistí,
že z mnoha lidí, které považuje někdy i za velmi dobré přátele, vám nabídne svou pomocnou ruku třeba jen jeden
člověk. A někdy to bývá o to větší rozčarování, protože právě od něho byste to nečekali.
Opravdový přítel je však také člověk, který vám pomůže a nečeká žádnou protislužbu nebo vděk. Nedává
vám potom najevo, že jen díky jemu se vám podařilo zdolat onu překážku nebo vyřešit složitou životní situaci.
Právě naopak, kráčí dál životem po vašem boku a je připraven opět, kdykoliv to budete potřebovat, pomoci.
Možná vás napadne, jak najít v životě tak dobrého přítele? Přátele nelze někde najít a ani nerostou
na stromech jako jablka. Každý člověk se musí o tak dobrého přítele zasloužit sám. Svým chováním a svým
přístupem k ostatním. Snad nejlépe by se to dalo vyjádřit příslovím „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“
Každý již určitě prožil situaci, kdy opravdu nutně potřeboval pomoc přítele. A možná právě taková situace
vám pomohla zjistit, kdo je ve vašem životě opravdový přítel a kdo se za něj jen vydává.

Roman Nožka, T3A
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1. ročník
Četa C1A – třídní učitel Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ
velitel čety kpt. Mgr. Karel BURIAN
BOŽKOVÁ EDITA
ČERNÁ LUDMILA
DIVOKÝ JIŘÍ
DOLEŽALOVÁ ŠÁRKA
HALAMA ONDŘEJ
HEMERKA VÍT
KOLAŘÍK FILIP
KRÁTKÝ JAKUB
KŮTEK JIŘÍ

LABONKOVÁ ALENA
LEITERMANN RICHARD
ĽUPTOVSKÝ ŠIMON
MACOUN FRANTIŠEK
MEJCHAR VOJTĚCH
NOVOTNÝ FRANTIŠEK
NOVOTNÝ MAREK
PAULÓ TOMÁŠ
PURKERTOVÁ NIKOLA

SCHOUPALOVÁ MARTINA
SKOPAL STANISLAV
SVÁTEK MATĚJ
ŠANDA ROBIN
TICHÝ MAREK
VACEK LUKÁŠ
VÁŇOVÁ NATÁLIE
ZIEMBINSKÁ NELA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HAVLOVÁ DANIELA

KOVÁŘ JAN

KRÓL LEOŠ

Četa C1B – třídní učitelka Miroslava HERELOVÁ
velitel čety npor. Ing. Pavel POLÁŠEK
BÍLKOVÁ ANNA
BŘEZINA MATĚJ
BUDÍN NIKOLAS
BUREŠOVÁ KRISTÝNA
GANČARČÍK DOMINIK
GOTTWALD MICHAL
HAVLÍČEK ONDŘEJ
HOŘOVSKÁ DANIELA
HRBÁČOVÁ TEREZA
HRUBÝ JAKUB

JEŘÁBKOVÁ SIMONA
KADLECOVÁ TEREZA
KOPEC ONDŘEJ
KOVANDA MATOUŠ
KROUPOVÁ TEREZA
MÁLEK TOMÁŠ
MARUŠKOVÁ MARTINA
NEKOLNÝ PETR
OBSTOVÁ KATEŘINA
PLAVECZ MARTIN

ROLENC VÍT
ROZA DOMINIK
SLONKA DAVID
SLUKA STANISLAV
ŠIMONOVIČ ALEŠ
VESELÝ VLADIMÍR
VOSÁTKA MICHAL
WOLF FILIP

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HOLENDA PATRIK

JÍROVEC LUKÁŠ

RYTÍŘ JIŘÍ

Četa C1C – třídní učitel Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
BAŠTA TOMÁŠ
BERKOVEC DAVID
BROŽEK KAREL
HANZEL JAKUB
HOUŠŤ RADEK
CHLÁDEK JAN
JANČÍK JAN
KLÍMA JAKUB
KOBLÁSA ROMAN

KOSEK DANIEL
KUČERA MAREK
LÍŠKA TOMÁŠ
MÁŠA TOMÁŠ
NEBESKÝ JAN
NOVÁK DAVID
ONDOK JAKUB
PETRŽELA MICHAL
POPELÁŘ DANIEL

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BARTEČEK TOMÁŠ
EGNER ONDŘEJ

HERYÁN KAMIL
KUBÁNEK DOMINIK
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RŮŽIČKA PAVEL
SCHWANGMEIER JAKUB
SKŘÍŠOVSKÝ JAN
SRB DANIEL
ŠANOVEC ANTONÍN
VÁVRA TADEÁŠ
ZACHRLA JINDŘICH

Četa E1A – třídní učitel kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
velitel čety npor. Bc. Karel VÝBORNÝ
BÁRTA PETR
BENÍŠEK DAVID
BUŠÍK MAREK
ČIŽMÁR MICHAEL
FORRÓ ADAM
HLAVATÝ JIŘÍ
HOLUB JAKUB
HORNÍK VOJTĚCH
JÍROVEC LUKÁŠ
KAISER JAN

KALÁB JAN
KRUK DAVID
KŘIVKA ŠTĚPÁN
KUBALA DENIS
KUBÁT TOMÁŠ
KUPKOVÁ ALEXANDRA
KYTLICA MARTIN
MARCIN ŠIMON
MARTIKÁN JAN
MAŠÍČEK MICHAL

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
CHMELOVÁ JARMILA

SROSTLÍK JOSEF
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MATUŠKOVÁ TEREZA
METYŠ BOHDAN
MIČIAN MATĚJ
SVOJŠE MICHAL
ŠOLC PETR
ŠTĚPÁNEK MICHAEL
ŠTĚPANÍKOVÁ ANETA
TRNKA ŠIMON
VEJDĚLEK PAVEL
ZŮBEK TOMÁŠ

2. ročník
Četa C2A – třídní učitel Mgr. Radek KONEČNÝ
velitel čety kpt. Ing. Karel RAJJ
BAREŠ ANTONÍN
BENEŠ SVATOPLUK
CÍSAŘ PAVEL
DOUCHA VOJTĚCH
DUFEK MILAN
HRBÁČ JAN
JONAITIS VALENTÝNA

JUREK MIROSLAV
KOPECKÁ SABRINA
KOTVASOVÁ JANA
KOVÁŘ JAKUB
LINHOVÁ MICHAELA
MACKO LUKÁŠ
NOVÁK MILOŠ

PRACHAŘ DOMINIK
RUSIČ JURAJ
SIŇÁR LUKÁŠ
SLAVÍKOVÁ NIKOLA
TOMAŠKO MATĚJ
ZATLOUKAL JAN

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BUCHCAR TOMÁŠ
DOČEKAL FILIP
DOROCIÁKOVÁ VERONIKA
GENNERT MIROSLAV

GOLA PETR
HOMOLKA LUKÁŠ
HULA ONDŘEJ
KAMÍNEK JOSEF

KÁRNÍKOVÁ ANDREA
LUKÁŠÍK PETR
ROBLÍK DAVID

Četa C2B – třídní učitel Ing. Igor FABIÁN
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
ČÁP DALIBOR
FRÕMEL DAVID
HAVLÍČKOVÁ TEREZA
HETCL ROMAN
CHOVANEČEK ADAM
JANČÍKOVÁ ANNA
JUST PAVEL
KOMÁREK LADISLAV
KOSAŘ TOMÁŠ

KYBEKOVÁ DANIELA
MLÝNEK JAKUB
MOTKA JAN
NEKVINDA VÁCLAV
NĚMEČEK KAREL
NOSEK FILIP
ONDRUCH ROSTISLAV
OROSZOVÁ NIKOLA
PELCOVÁ IVANA

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

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
ALEXA JAKUB
HUŠEK MAREK

JANÍČKOVÁ ZDEŇKA
LIBERDOVÁ ANNA

OLEJÁŘ JIŘÍ
VYMAZAL JAKUB

Četa C2C – třídní učitelka RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Roman BRABEC
BABÁČEK DANIEL
BILINA MICHAL
BLAŽEK JIŘÍ
BYSTROŇ MATĚJ
JORDÁN DAVID
KOTNOUROVÁ ELIŠKA
KUBÁNEK JAROSLAV

MIKEŠ MARTIN
MIKULE PAVEL
PÁTKOVÁ NIKOLA
POSPÍŠIL LUKÁŠ
SOCHOR TOMÁŠ
SUCHÁNKOVÁ NIKOL
ŠUMPÍK JAKUB

TAREŠ MICHAL
TOMÁŠEK VOJTĚCH
TOUŠKOVÁ MONIKA
TRÁVNÍK ZDENĚK
VOJTĚCHOVSKÝ TADEÁŠ
VOLF PETR
VOTAVA MAREK

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
DUŠÁNEK JOHAN
KUMMEROVÁ PAVLÍNA
MAREŠOVÁ KARINA
MARKOVÁ ANDREA

MERGLOVÁ ANEŽKA
OUŠKOVÁ ANDREA
ŘEZNÍČEK JAKUB
ŠEFČÍKOVÁ DAGMAR

ŠINGLÁR PATRIK
ŠVESTKA JAROMÍR
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Četa E2A – třídní učitelka Mgr. Klára MOTLOVÁ
velitel čety npor. Bc. Vojtěch BYRTUS
ADAMEC MARTIN
CSÁPAI DANIEL
DANĚK JAN
HRADIL JAN
HRADIL PAVEL
HYNEK MATĚJ
JANEČEK JAKUB

JOUKL ONDŘEJ
LORENC DANIEL
MACH ONDŘEJ
NEJEDLÝ FRANTIŠEK
RUSZ JAKUB
SELINGER FRANTIŠEK
SÍVEK MIROSLAV

SMAŽIL MICHAL
TONYKA MIROSLAV
TREJTNAR JAN
TUREK MARTIN
VÍTEK JIŘÍ
VYLETA MAREK
ZMĚLÍK ALEŠ

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
ČÁSTKOVÁ JANA
ČERVINKOVÁ LUCIE
MACHÁČEK FRANTIŠEK
KONEČNÁ TEREZA

MARTINEK FILIP
SALAY DANIEL
SEJKORA JAN
PASTYŘÍK PETR

VAVRUŠA MARTIN
WEINFURT JAKUB
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3. ročník
Četa C3A – třídní učitelka 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
ROJÍČEK JAN

SMOLÍK VOJTĚCH
ŠKAREK ONDŘEJ
ŠTARK JAN
VAVERČÁK ONDŘEJ
VIRGALOVÁ MICHAELA
VYBÍRAL FILIP
ZEMEK MIROSLAV

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HOLOUBEK DAVID
POLEHLOVÁ MARTINA
SNOPEK DOMINIK

STRAKA VLASTIMIL
STRAŠÁK JAKUB
ŠTÝS VLADIMÍR

VLASÁK VOJTĚCH
ŽIAK MATĚJ

Četa C3B – třídní učitelka Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Ing. Pavel POLÁŠEK
BĚLKA JOSEF
BOTOS JIŘÍ
ČMAKAL RADIM
DRABINOVÁ VERONIKA
FORMÁČKOVÁ BARBORA
FOŘT JOSEF
GREPLOVÁ NIKOLA
GRŮZA MARTIN
HUŠÁKOVÁ KAROLÍNA

HÝBL ŠTĚPÁN
KUDYN ZDENĚK
MELCHEROVÁ ANETA
MITRÍK JIŘÍ
NAVRÁTILOVÁ LENKA
PAUKOVIČOVÁ MONIKA
PODESZVA ONDŘEJ
SOUKUP VOJTĚCH
STRACHOTOVÁ ŽANETA

STÝSKALA JAKUB
SUŠÁNKA MARTIN
VÁLEK JAROSLAV
VALKOUNOVÁ MARKÉTA
VÍTEK RICHARD
VYŠÍNOVÁ MARKÉTA
ZOBANÍKOVÁ ELIŠKA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BROUNEK LUKÁŠ
LINKA RADIM
SALAMON LUDVÍK

ŠKOPOVÁ SÁRA
ŠOTOLA ONDŘEJ
VEČEŘA VÍT

VLACH DENIS

Četa C3C – třídní učitel Ing. Milan MIŠÁK
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
BYSTŘICKÝ TOMÁŠ
ČANĚK VÍTĚZSLAV
DOMES KAREL
FILINSKÝ DOMINIK
HAVRÁNEK MATĚJ
KAROLA MARTIN
KORČÁK LUKÁŠ
KUPILÍK TOMÁŠ
KUPKA KAREL

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

VACULÍK MIROSLAV
VANĚK LUKÁŠ
VAŘEKA ADAM
VOBOŘIL DAVID
VOVES TOMÁŠ
VÝKRUTÍK RADEK

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
CIESLER DENIS
COHORNA MATĚJ
CHARVÁT JAKUB
CHEN DOMINIK

CHUDÍK TOMÁŠ
LUDAČKA LUKÁŠ
SALAMON JAN
POLÁK MIROSLAV

VASS JAKUB
ŽIŽKA VLADIMÍR
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Četa E3A – třídní učitel Ing. František FELKL
velitel čety npor. Bc. Luboš KUBĚNKA
BIDLO PAVEL
BURIAN VÁCLAV
DROBNÝ ALEŠ
FELT TOMÁŠ
HAVELKA TOMÁŠ
HEGER FILIP
HOLAS DANIEL
HORKÝ ALEŠ

HYŽÍK JAKUB
CHOCHOLA VOJTĚCH
JÍLEK MARTIN
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

HODINA JIŘÍ
HRDLIČKA JAN
CHLEBÍČEK ROMAN
JUNEK ONDŘEJ

KOUŘIL MICHAL
TRMAČ TOMÁŠ
VESELKA ALEŠ
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4. ročník
Četa C4A – 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
KUCHAŘOVÁ MARTINA
KUJÍNKOVÁ JARMILA
PĚRKOVÁ KAROLÍNA
TUROŇOVÁ KRISTÝNA
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
UHRIN RENÉ
VANĚK TOMÁŠ

Četa C4B – 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 C4C – třídní učitel Ivan MAREČEK
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BULÍN DOMINIK
GRATCL MARTIN
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
TRUNEČEK KRISTIÁN
URBÁNEK PATRIK
VOBORNÍK LADISLAV
ZUBÍK JOSEF

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BYSTRÝ RADEK
GREPL PAVEL
HOLEČEK JAKUB
HRDLIČKA ALEŠ
HURDÁLEK MARTIN

KLÍMA DUŠAN
KODEDA MARTIN
KOTT FRANTIŠEK
MACHAL PETR
SEDLÁČEK LUKÁŠ

SMILEK DAVID
TICHÝ ONDŘEJ
TOMEČEK DOMINIK
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