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Vážení absolventi,
ukončili jste studium a opouštíte Moravskou Třebovou. Věřím tomu, že jste získali potřebné vědomosti
a dovednosti, které využijete ať už při studiu na vysokých školách, nebo v kariéře u Armády České republiky.
Za čtyři roky vašeho studia jsme si společně prošli kus cesty. Rozhodně to nebyla cesta jednoduchá,
ale všichni jsme ji nakonec úspěšně zvládli. Bez ohledu na to, kam budete směřovat, stále si ponesete s sebou
jméno naší školy. Věřím, že svými výsledky přispějete k její dobré pověsti. Končí pro vás významná etapa života,
v průběhu které si většina z vás vytvořila jasnou představu toho, co chce ve svém životě vykonávat. Zvolili
jste si nelehkou cestu a budou na vás kladeny vysoké nároky.
Teď si myslíte, že vše už umíte a vše je vám známé a jasné. Praxe však ukáže, že tomu tak není. Čeká
vás další vzdělávání v oblasti odborné přípravy a budete muset prokázat i vysoké morální kvality,
které jsou nezbytným předpokladem k tomu, abyste se stali respektovanými příslušníky praporčického
nebo důstojnického sboru ozbrojených sil České republiky.
Školní rok 2016/2017 proběhl ve znamení výrazných změn v procesu
vzdělávání. Dále se rozvíjí obor studia vojenské lyceum. Pojetí vzdělávacího
programu bylo 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

povedou

ke zkvalitňování vzdělávání, posílení flexibility a konkurenceschopnosti.
Vyřazením maturantů se život ve škole však nezastaví. Neustále
pracujeme na zlepšování technického zázemí školy. Čeká nás zateplení,
výměna oken a dveří na Domově mládeže „B“, oprava budov skladů. Chceme
dokončit úpravu společenského sálu „Na Písku“ a pustit se do rekonstrukce kinosálu. Opět se nám podařilo
získat peníze z evropských strukturálních fondů. Díky tomu jsme mohli nakoupit vybavení pro zlepšení výuky
fyziky, chemie a vybavení učeben elektro. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále.
Za každodenní práci, která byla v uplynulém školním roce vykonána, je třeba poděkovat všem
pracovníkům školy, studentům a zařízením zabezpečujícím chod života ve škole, jako je AS-PO, VLRZ, VLS aj.
A mé přání závěrem? Jestli se ani v budoucnu nebudete stydět prohlásit, že jste absolvovali Vojenskou
střední školu a Vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové, bude to znamenat, že jsme na správné cestě
a naše práce má smysl.
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 utečeneckého tábora z let první světové války otevřena první česká
menšinová škola v Moravské Třebové (jako součást ruského reálného gymnázia).
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. vojenské jednotky ve městě. Od 1. 9. 1935
v objektu působilo Státní vojenské reformní reálné gymnázium, v té době
byl objekt dobudován péčí vojenské správy. Za tři roky předválečné existence
navštěvovalo školu přes 700 studentů, z nichž řada se 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 oboru 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 na důstojníky v záloze (všech zbraní).
V letech 1939–45 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.

Od roku 1945 do roku 1947 bylo v objektu umístěno velení 1. tankového sboru. Od r. 1947 do roku 1949
11. tanková brigáda. Od podzimu 1949 zde začala působit Vojenská škola Jana Žižky (VŠJŽ), která byla
v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky (VGJŽ), které v areálu působilo do 30. 9. 1996.
V souvislosti s celkovou reorganizací armády ČR byla v roce 1996 v Moravské Třebové 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 škola čestný název
„Škola Čs. obce legionářské" a jako výraz ocenění spolupráce při výchově mladé
generace jí byl předán legionářský prapor.
Se zápisem Střední technické školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové do rejstříku škol
a na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o udělení
akreditace vzdělávacího programu pro Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany
v Moravské Třebové byl dnem 1. června 2006 upraven název Střední technické školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Vojenská střední škola a Vyšší
odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové.
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Dne 7. října 2014 schválil ředitel Vojenského historického ústavu úpravu
znaku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO. Znak VSŠ a VOŠ MO tvarově
vychází

ze

znaku

Státního

vojenského

reformního reálného

gymnázia,

který byl zaveden v roce 1935. Znak je tvořen štítkem s dominujícími lipovými listy
a na červenobílé pole položeným gotickým mečem. Ornamenty lipových listů
jsou odděleny barvou modrou tak, aby celkové barevné vyznění znaku tvořilo trikolóru.
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Zástupce velitele podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ, velitel školy plukovník generálního štábu Ing. Zdeněk
MACHÁČEK, náčelník štábu podplukovník Ing. Viliam BEKE, vrchní praporčík nadpraporčík Tomáš REIMER

Starší důstojník-specialista major Ing. Karel KYSELKA, pracovník štábu praporčík Zdeněk BAŽANT, vedoucí starší
důstojník-specialista podplukovník Ing. Josef LORENZ, organizační pracovnice Vladislava KNÁPKOVÁ, zástupce
vedoucího staršího důstojníka-specialisty Mgr. Josef KUČERA, organizační pracovnice Bc. Pavla JÁNSKÁ,
psycholog Mgr. Hana VAŇKOVÁ

RNDr. Hana NEČASOVÁ, RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, vedoucí skupiny RNDr. Iveta WILNEROVÁ,
RNDr. Irena ŠAFÁŘOVÁ, Miroslava HERELOVÁ, Mgr. Ivana JÍLKOVÁ, Ing. Daniel TOMČALA
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1. řada: Mgr. Josef KUČERA, dočasně pověřený vedoucí skupiny Mgr. Klára MOTLOVÁ, Bc. Ondřej KOMŮRKA
2. řada: PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ, Carmen Gabriela BÁRTOVÁ, Mgr. Olga
JURÁNKOVÁ, Taťjana ILČÍKOVÁ, Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, Mgr. Věra PACLÍKOVÁ, Mgr. Andrea MARTINKOVÁ,
Mgr. Hana OYELAKIN-FERLÍKOVÁ, Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ

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

Nadporučík Mgr. Petr SMUTEK, vedoucí skupiny major Mgr. Marek HEIDINGSFELD, starší instruktor
praporčík Petr Pliska, Ing. Milan MIŠÁK, Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, provozář Petr LIPOVSKÝ,
Ladislav DOSTÁL, Ivan MAREČEK
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Nadporučík Mgr. Pavel POLÁŠEK, výkonný praporčík rotmistr Radek ŠULC, nadporučík Bc. Luboš KUBĚNKA,
kapitán Mgr. Karel BURIAN, nadporučík Bc. František ŠKABRAHA, nadporučík Ing. Michal ŠMERÁK, nadporučík
Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ, velitel roty major Ing. Antonín MEDŘÍK, nadporučík Bc. Vlastimil OUZKÝ

1. řada: kapitán Ing. Pavel RAJJ, nadporučík Bc. Roman BRABEC
2. řada: nadporučík Bc. Vojtěch BYRTUS, nadporučík Bc. Richard PASÍRBEK, nadporučík Bc. Zbyněk PAVLÍČEK,
velitel roty major Ing. Miroslav KOLAŘÍK, nadporučík Bc. Miroslav KLOS, nadporučík Ing. Radek RUBÍN

8

Nástup do 1. ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
MO v Moravské Třebové v roce 2016 netradičně připadl až na 5. září. V tomto
školním roce nastoupilo 115 prváků k dennímu studiu a 29 k dálkovému. Noví žáci
absolvovali nezbytné lékařské prohlídky, byli seznámeni se školními pravidly a řády
a vystrojeni vojenským materiálem. Až do slavnostního slibu, který proběhl
23. září na moravskotřebovském náměstí, procházeli adaptačním procesem, jehož
cílem bylo přivyknutí nováčků na režim školy a pořadovou přípravu, osvojení
důležitých návyků vojenské zdvořilosti a stmelení třídních kolektivů.

Na 15. ročníku branně-bezpečnostní akce Dny NATO a Dny vzdušných sil AČR představovalo 129 žáků
a žákyň naší vojenské střední školy významnou část z asi tisícovky příslušníků AČR. Tradičně byli velmi důležitou
součástí pořadatelské služby, především
Letiště

Leoše

Janáčka

v Ostravě.

Nejčastěji zajišťovali dohled nad diváky
u statických ukázek pozemní i letecké
techniky nebo u pozemních dynamických
ukázek, rovněž vypomáhali při hledání
ztracených dětí. Menší skupinky našich
žáků zabezpečovaly chod prezentačního
stanu školy, kde podávaly základní
informace zájemcům o studium či vypomáhaly při prezentaci resortního sportovního centra DUKLA Praha.

V pondělí 12. září 2016 zahájil studium 1. ročník Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské
Třebové, vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích.
V ranních hodinách proběhlo úvodní zaměstnání, kde všechny nové studenty na učebně VOŠ MO přivítal
starší důstojník-specialista OdVz mjr. Ing. Karel Kyselka. Po několika personálních formalitách a úvodních
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vstupních informacích byli všichni přítomní seznámeni s historií školy, s průběhem a podmínkami
studia,

s ubytováním,

s možnostmi

stravování a volnočasovými aktivitami
ve škole. Po prohlídce areálu školy byla
zahájena výuka předmětem dějiny
vojenství

pod

vedením

lektora

pana Jiřího Mikšovského. Všem novým
studentům přejeme mnoho úspěchů
při studiu, které bude za tři roky
ukončeno získáním titulu diplomovaný specialista (DiS.).

„Tak slibujeme!“ zaznělo na náměstí v Moravské Třebové.
V pátek 23. září 2016 na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové složilo 112 žáků prvního ročníku
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO slavnostní slib. Tento akt svým charakterem připomíná
vojenskou přísahu a po jeho složení se studenti stanou příslušníky školy, která jim bude po další čtyři roky druhým
domovem.
Spolu s rodiči se letošního slavnostního slibu zúčastnila dlouhá řada významných hostů. Pozvání přijali
náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář, Josef Tomek ze Sekce státního tajemníka MO,
prorektor UO pro vnitřní řízení plk. Miloslav Bauer, ředitel Agentury personalistiky plk. Vratislav Beran,
poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Květa Matušovská, hejtman Pardubického kraje Martin
Netolický, starosta města Moravská Třebová Miloš Izák a mnozí další.
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Před samotným zahájením aktu se uskutečnilo setkání generála Bečváře s žáky prvního ročníku.
Ten si jako bývalý student školy rád připomněl dobu svých studií. Zdůraznil, jak je důležité nenechat se odradit
případnými počátečními neúspěchy, a zmínil, že nikdy nelitoval svého rozhodnutí stát se vojákem z povolání.
Slavnostnímu nástupu tradičně předcházelo setkání se členy Československé obce legionářské,
jejíž jméno škola nese. Poté se konal v areálu vojenské školy pietní akt u památníku věnovanému hrdinům druhé
světové války a příslušníkům 1. tankového sboru, kde přítomní hosté položili věnce a kytice.
Následně se veškeré dění přesunulo na náměstí T. G. Masaryka. Školní jednotky napochodovaly za hojné
účasti veřejnosti před tribunu a následovaly projevy jednotlivých hostů, v nichž nejčastěji zazněla slova
jako tradice, čest, zodpovědnost, vlastenectví a hrdost.
„Stál jsem zde v roce 1973, stejně jako tady dnes stojíte vy,“ řekl v úvodu generál Bečvář a pokračoval:
„Vybrali jste si své budoucí povolaní a věřím, že svého rozhodnuti nebudete litovat. Profese vojáka je výjimečná
a rozhodně to není práce pro každého. Dnešní den je pro vás také velkým závazkem. Přeji vám, ať vydrží
vaše odhodlaní stát se vojenským profesionálem a naplníte slib, který jste složili.“
Velitel školy plukovník Zdeněk Macháček jeho slova ve svém vystoupení rozšířil: „Problém slibu tkví
ovšem v tom, že slibující nemůže nikdy s jistotou vědět, zda svůj slib bude moci dodržet. Žáci, jenom
na vás záleží, jestli v této zkoušce obstojíte. Chovejte se vždy čestně, jak se na žáka vojenské školy sluší.“
Studentka prvního ročníku poté přečetla slib a všichni studenti ho jednohlasně potvrdili slovy:
„Tak slibujeme!“
Slavnostní akt byl ukončen státní hymnou, nízkým přeletem bojových vrtulníků spolu s bitevními letouny
a slavnostním pochodem příslušníků této prestižní školy.

V sobotu 1. října 2016 se u příležitosti 60. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou
uskutečnil Den otevřených dveří Letiště Náměšť, na kterém se žáci Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové podíleli zabezpečením pořadatelské služby.

11

Oslavy výročí byly organizovány ve spolupráci s Vojenským leteckým klubem Náměšť nad Oslavou
a městem Náměšť nad Oslavou. V průběhu akce se prezentovaly letecké i pozemní útvary AČR. Vystoupila
zde 7. mechanizovaná brigáda se statickou ukázkou tanku T-72M a vozidla Land Rover Defender 130 Kajman.
Svoji techniku představil rovněž 25. protiletadlový a 15. ženijní pluk. Současně s VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové se zde prezentovala Univerzita obrany Brno a Krajské vojenské velitelství Jihlava.
V doprovodném programu vystoupila např. Ústřední hudba AČR s Čestnou stráží AČR, proběhly ukázky
bojového umění musado a výcviku služebních psů, dále mohli návštěvníci absolvovat vyhlídkové lety vrtulníkem.
Kromě vojenské techniky diváci shlédli historickou vojenskou techniku, kterou představil Veteran Car Club Třebíč,
a také maketu stíhacího letounu Spitfire, kterou vystavil Spitfire Club Jihlava.

Dne 23. září 2016 se zúčastnili vybraní žáci naší školy pietního aktu v obci Dolní Vilímeč na Vysočině,
kde uctili památku padlých vojáků, kteří v roce 1947 nedaleko této obce zahynuli. V rámci aktu byl znovu odhalen
pietní pomník, protože původní byl značně poničen. Díky veřejné sbírce se podařilo příteli obou padlých znovu
jejich činy, které by neměly být zapomenuty, připomenout.
Svobodník Jaroslav Barták a vojín Stanislav Gerneš byli posláni se svým velitelem na průzkum okolí,
ve kterém se měla nacházet skupina
tzv. banderovců. Strhla se přestřelka
a oba vojáci byli zabiti. Přežil pouze
jejich velitel, který se dostal blíže
k protivníkovi a zjistil, že se stala
nenapravitelná chyba, která byla
tvrdě potrestána, a to tím nejhorším
způsobem. Proti sobě totiž stanuli
spojenci československé armády,
kteří

o sobě

a domnívali

se,

vůbec
že

nevěděli

bojují

proti

nepříteli.
Záštitu nad projektem převzal senátor za Kraj Vysočina pan Miloš Vystrčil, po jehož proslovu
byl pomníček posvěcen a rodiny padlých i zástupci naší školy za tónů české a slovenské hymny uctili památku
vojáků květinami.
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V úterý 4. října 2016 navštívili Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové
zástupci vojenské školy z maďarského Debrecínu. Opětovali tak předchozí návštěvu, která proběhla
začátkem dubna roku 2016. Tím se naplnila idea uzavření partnerství mezi školami.
Ředitele Gábora Berkecze (zástupce civilní části), ředitele kpt. Andráse Feketeho (zástupce vojenské
části) a maďarského vojenského přidělence plk. Istvána Taliana přivítali na půdě moravskotřebovské vojenské
školy náčelník štábu pplk. Viliam Beke spolu se zástupcem školy pplk. Josefem Hloupým.
Hosté měli nejprve možnost seznámit se základními údaji, posláním a strukturou školy v Moravské
Třebové. Následně pokračoval náročný celodenní program, který se skládal především z prohlídky školy, návštěv
ve výuce a představení logistického zabezpečení a vybavení školy. Učebny, kabinety, překážkovou dráhu, ukázku
sebeobrany, posádkové zdravotnické zařízení, slaňování, internátní ubytování, školní klub, kinosál i muzeum,
to vše a mnohem více mohli hosté během prohlídky školy spatřit a mnohé si i aktivně vyzkoušeli.
V odpoledních hodinách hosty přijal starosta města JUDr. Miloš Izák. Během společné konverzace
se přítomní shodli na důležitosti vojenského školství a jeho přínosu městu Moravská Třebová. Hosté z Maďarska
dále absolvovali prohlídku města, navštívili například velice poutavou prohlídku místního muzea či se seznámili
s historií města v prostorách místního renesančního zámku. Na závěr dne navštívili lekci tanečních,
kterou vojenská škola pro studenty pořádala ve svém armádním domě.
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Dne 20. října 2016 absolvovali žáci 4. ročníku u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově
nácvik na Překážkové dráze NATO a odpoledne
se seznámili s Dráhou bojovníka na VVP Březina
a prakticky si ji vyzkoušeli. Celý den pršelo.
Tato skutečnost se nakonec ukázala prospěšnou.
Žáci museli absolvovat výcvik na překážkových
drahách za ztížených podmínek. Podobný výcvik
je bude čekat po absolvování naší školy v létě 2017
na kurzu základní přípravy u VeV-VA ve Vyškově.
Na závěr výcviku navštívil naše žáky vrchní praporčík
VeV-VA št. prap. Petr Arvay. Pohovořil s nimi o obsahu kurzu.

V seriálu závodů Běžecké ligy AČR pro rok 2016 dosáhl mimořádného úspěchu žák C4C Radek Výkrutík.
Po jarní části soutěže, kdy obsadil v úvodních kolech postupně druhé, třetí a první místo, potvrdil své medailové
ambice třikrát druhým místem v závěrečných třech závodech v Lipníku nad Bečvou, Přáslavicích a Praze.
Při závěrečném vyhodnocení celé soutěže pak přebíral z rukou brigádního generála Ladislava Košnera pohár
za celkové druhé místo v nejprestižnější a nejkvalitnější kategorii mužů do 30 let. Je to skutečně mimořádný
úspěch našeho běžce, kterého ještě nikdy žák naší školy nedosáhl.
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V pátek dne 11. listopadu 2016 v 11:00 hodin se u příležitosti Dne válečných veteránů v areálu Vojenské
střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy k uctění památky
obětí válečných konfliktů. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení první světové války. V dnešní době
je neodmyslitelným symbolem rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých, kteří ve válečných konfliktech zemřeli
při obraně vlasti.
Přítomné hosty, místostarostu města Moravská Třebová Pavla Brettschneidera, jednatelku oblastního
výboru ČSBS ve Svitavách Marii Bínovou a předsedkyni ZO ČSBS v Moravské Třebové Elišku Weissovou,
přivítal moderátor pan Zbyněk Šmucer.
Náčelník štábu podplukovník Viliam Beke přečetl rozkaz ministra obrany ČR ke Dni válečných veteránů.
V rámci pietního aktu byl také připomenut další významný den – 17. listopad, který je známý ve světě
jako Mezinárodní den studentstva. V České republice se vztahuje ke dvěma historickým milníkům, jež od sebe
dělí půl století – uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a Dnu boje za svobodu a demokracii v roce 1989.
K uctění památky padlých byly nejprve k památníku položeny věnce. Následovala minuta ticha. Velitelem
školy Zdeňkem Macháčkem byla na základě rozkazu ministra obrany předána medaile Za službu v ozbrojených
silách ČR II. stupně npor. Martině Sofii Halíkové. Dále byla předána odměna panu Ladislavu Dostálovi a žáku
Radku Výkrutíkovi za druhé místo v resortním přeboru MO – Běžecké lize 2016.
Slavnostní nástup s pietním aktem byl ukončen státní hymnou, kterou zazpívala žákyně prvního ročníku
Martina Žďánská.
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Poslední listopadový den roku 2016 vystoupil v sále Na Písku Pavel Callta, český zpěvák, který se poprvé
zapsal do povědomí posluchačů díky pořadu Česko-Slovensko má talent
v roce 2011, kde se dostal do semifinále.
V letošním Českém slavíku se umístil na krásném 13. místě, díky svým
fanouškům, kteří ho, jak on sám rád říká, „božsky" milují!
K jeho největším hitům patří Naštěstí, Mami, Zrzka, Terapeut.
Všechny tyto známé písničky zazněly během večera. Zúčastnilo se ho více
než 150 studentů a zaměstnanců školy. Přes prvotní ostych se sál postupně
začal zaplňovat a byla vytvořena vynikající atmosféra, kterou velice kladně
zhodnotil i samotný interpret.
A hodnocení žáků? „Bylo to bezva, super, prostě pecka. Perfektně jsme se odreagovaly,“ zaznělo téměř
jednohlasně z úst studentek prvního ročníku
Martiny Žďánské, Petry Voráčové,Valerie Vranové
a Karolíny Mutlové. Překvapením byl názor žáka
Theodora Berana: „Kdybychom radši měli
češtinu.“ Okamžitě byl přehlušen halasem
ostatních, jak to bylo super. Vystoupení
bylo pořádáno vojenskou školou za podpory
Agentury personalistiky AČR.

Již podruhé se škola zapojila do sbírky pro Vojenský fond solidarity, pořádané ve spolupráci s Charitou
České republiky. V naší škole byla vybrána částka 11 993 Kč.
Je to o 4 180 Kč více než v roce 2015. Výtěžek sbírky bude
použit na vánoční dárky pro děti vojáků, kteří zemřeli při plnění
služebních úkolů.
Poděkování patří žákům vojenské školy, občanským
zaměstnancům a vojákům z povolání, kteří do sbírky přispěli.
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Jako každý rok i ve školním roce 2016/2017 jsme pro naše žáky uspořádali školní kolo olympiády
v českém jazyce. Proběhlo 13. prosince 2016. Studenti projevili velký zájem, školního kola se zúčastnilo 43 žáků.
Žáci museli vyřešit složité jazykové úkoly a napsat slohovou práci na dané téma. Vítězkou se stala Martina
Marušková z čety C2B, druhé a třetí místo obsadili Markéta Valkounová z C4B a Tomáš Sochor z čety C3C.
Dne 2. února 2017 se konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce na Obchodní akademii
ve Svitavách. Vzhledem k tomu, že Martina Marušková v tomto termínu absolvovala povinný lyžařský výcvik,
zúčastnili se okresního kola Markéta Valkounová a Tomáš Sochor. V silné konkurenci studentů gymnázií
a obchodní akademie si vedli skvěle. Markéta Valkounová obsadila 5. místo ze 14. Získala pouze o dva body
méně než vítěz okresního kola. Tomáš Sochor skončil dvanáctý.

Naše škola se v roce 2017, podobně jako před rokem, zapojila do projektu Edison, který organizuje
společnost AIESEC. Jeho hlavním cílem je setkávání a sbližování lidí z různých zemí a bourání zažitých stereotypů
a předsudků. V rámci projektu zde působilo od 6. do 10. 2. 2017 pět lektorů z různých koutů světa. Konkrétně
se jednalo o Claru z Indonésie, Jacka z Taiwanu, Carol z Číny, Narmin z Ázerbájdžánu a Marwana z Egypta.
Všichni lektoři byli zapojeni především do výuky anglického jazyka. Jejich úkolem bylo seznámit žáky
nejen se zvyky, tradicemi, památkami a přírodními zajímavostmi, ale hlavně se životem a současnou situací
v zemích, z nichž pocházejí. Prostřednictvím prezentací a krátkých videí vše žákům přiblížili. Výuku prokládali
poutavým vyprávěním a popisem. Někteří lektoři měli připraveny i další zajímavé aktivity, díky kterým měli žáci
školy možnost vyzkoušet si jeden z mnoha tradičních indonéských tanců, prohlédnout si arabskou abecedu
nebo si obléknout tradiční čínský
kroj.
Pedagogové školy si pro
lektory na oplátku připravili pestrý
program na odpoledne a večery.
Lektoři

navštívili

radnici

v Moravské Třebové, kde byli
uvítáni starostou města, prohlédli
si renesanční zámek v Moravské
Třebové. Měli možnost se zapojit
do sportovních aktivit žáků školy.
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Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách sálu Na Písku.
Zde měl každý z lektorů připraven svůj stánek, v němž představoval zemi, ze které pochází – fotografiemi,
propagačními letáky, charakteristickými drobnými předměty, vlajkou apod. Jedním z největších lákadel
byly pro žáky ochutnávky tradičních pokrmů připravených jednotlivými lektory.
I ohlasy mezi žáky jsou kladné. Jako příklad dva názory, které se v různých obměnách objevovaly
nejčastěji. „Návštěva byla velmi zábavná a přínosná. Naučili jsme se něco o jiných zemích a jejich kultuře,
obyvatelích a zvycích. Každopádně jsem si to užil,“ řekl žák Daniel Dospěl. „Hodina je krátká. Mluvili hlavně oni,
mělo by být víc prostoru i pro žáky, ale užil jsem si to. Někdy mluvili moc rychle,“ doplnil žák Dominik Pospíšil.
Projekt Edison již skončil a my doufáme, že splnil svůj cíl. Děkujeme, že jsme mohli být součástí
takto zajímavého projektu.

Dne 22. února 2017 naši školu navštívili dva zástupci z Norwich University – The Military College
of Vermont v USA – viceprezident univerzity Gregory Matthews a pracovnice oddělení zahraničí spolupráce Emma
Cappello, v doprovodu Zdeňka Svobody z Velvyslanectví USA v Praze. Program návštěvy byl rozdělen na dvě části:
setkání se zástupci velení školy a besedu se žáky.
Během setkání se zástupci školy proběhla prezentace naší školy a poté následovala diskuze
o otázkách a problémech vojenského vzdělávání a případné možné spolupráci obou škol. V odpolední části
návštěvy Emma Cappello prezentovala americkou školu zájemcům z řad žáků naší školy a během besedy
odpovídala na jejich dotazy. Žáci
uvítali možnost setkat se s rodilým
mluvčím. Za přítomné žáky postřeh
Jana

Motky

z čety

C3B:

„Bylo zajímavé dozvědět se něco
o americkém

vojenském

školství

a vidět alespoň na obrázku jinou
vojenskou

školu,

než

je

naše.

Pro příště bych uvítal, aby byl
přítomen nějaký kadet dané školy,
ne pouze civilní zaměstnankyně, která ukáže jenom klady školy.“ Během této doby se Gregory Matthews
seznámil s prostory školy a s aktivitami, které jsou žákům nabízeny.
Celé setkání probíhalo ve velmi přátelském duchu a věříme, že nebylo poslední.
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V pátek 24. února 2017 se uskutečnil v sále Na Písku již 24. reprezentační ples velitele Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Pozvání přijalo mnoho významných hostů.
Slavnostní večer zahájila a celým večerem provázela
reportérka TV Nova Silvie Miklošová. Bohatý kulturní program uvedla
zpěvačka Heidi Janků, která vytvořila výbornou atmosféru
na tanečním parketu. Ta pokračovala v průběhu celého večera díky
hudební skupině Novios. Velkým zpestřením plesu bylo vystoupení
hudební skupiny Brouci Band – The Beatles Revival. Před půlnocí
se hosté dočkali ještě překvapení v podobě Brasil show. Bohaté
občerstvení bylo již tradičně připraveno Vojenským klubem
Vyškov – střediskem Moravská Třebová. Na žádném z plesů nechybělo
slosování místenek všech přítomných hostů, z nichž si 87 šťastlivců
odneslo domů kromě příjemných zážitků i pěkné ceny.
Tímto bychom rádi poděkovali nejen všem organizátorům a sponzorům, ale i všem hostům,
kteří se dokázali postarat o příjemnou atmosféru a prožít tak krásný večer. Velké poděkování patří Agentuře Gong
Olomouc a VLRZ – Vojenskému klubu Vyškov.
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Poslední ze čtyř maturitních plesů proběhl v pátek 17. března 2017. Některé ročníky zvolily
pro tuto slavnostní chvíli prostory jídelny Hedvy, a. s., která nabízí větší kapacitu sálu i zázemí.
Přesto bylo nutné nepodcenit přípravy spojené s výzdobou sálu
a organizačním zajištěním. Slavnostní nástupy, průběh šerpování
i půlnoční překvapení pojaly čety velmi osobitě, různorodě
a zodpovědně. Některé okamžiky navodily úsměv, jiné vyvolaly mrazení
a tlačily slzy do očí rodičům, přátelům, ale i pedagogům.
Všem se podařilo vytvořit krásné prostředí i atmosféru pro chvíle,
na které budou budoucí maturanti, rodiče i hosté vzpomínat.

Složení maturitní zkoušky představuje pro žáky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany v Moravské Třebové kýžené završení jejich čtyřletého studijního úsilí. První část státních
maturitních zkoušek z českého jazyka, písemnou práci, skládali studenti 11. 4. 2017. Žáci oboru elektrotechnika
navázali ve dnech 24. a 25. 4. 2017 složením praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů
a 28. 4. 2017 je v praktické maturitní zkoušce následovali žáci dálkového studia oboru podnikání. Ve dnech
2. a 4. 5. 2017 všichni maturanti skládali druhou část státní zkoušky z českého jazyka (didaktický test),
zkoušku z matematiky nebo anglického jazyka. Ústní část státní maturity (český jazyk, anglický jazyk) a profilová
část maturitní zkoušky se konala pro obory elektrotechnika a podnikání od 22. do 26. 5. 2017 a pro obor
technické lyceum ve dnech 29. 5. do 2. 6. 2017. Poté čekala na maturanty už jen ta příjemnější část, což byl akt
slavnostního vyřazení a předání maturitních vysvědčení. Tento den připadl na čtvrtek 8. 6. 2017. 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

Neodmyslitelnou

součástí

a

plakety.
slavnostního

vyřazení se stalo už tradiční vyhazování
čepic, po němž se maturanti definitivně
se školou rozloučili.
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Poprvé jsem se s nimi setkala na adaptačním procesu na začátku září 2013. Četu tehdy tvořilo 31 žáků
(6 děvčat a 25 chlapců). Nicméně již v době adaptačního procesu si jeden žák uvědomil, že studium
na této škole není pro každého. Do lavic tak v prvním ročníku zasedlo 30 studentů. Do druhého ročníku propluli
úspěšně všichni, ovšem právě druhý ročník se stal pro 7 z nich osudným. Počet žáků v četě se tak zredukoval
na 23 a v tomto počtu nastoupili směle i do 4. ročníku.
Četa nikdy nepatřila mezi studijní elitu naší školy, ba naopak, většinou zaujímala poslední místa v tabulce
„školní akademické ligy“. K prospěchově nejlepším studentům čety patřili po celou dobu studia Helena
Dopiráková a Michal Folberger.
Přestože vzdělávání stojí a vždy bude stát na prvním místě, pravdou zůstává, že pro žáky „život není
jen o učení”, což je heslo, kterým se četa vědomě či podvědomě řídila po celé čtyři roky.
Již v prvním ročníku se ve třídě vyprofilovali hudebníci,
kteří se stali jádrem školní hudební skupiny [D]EFEKT: Olda Kotlán,
Mirek Zemek a Michal Malina, ve sportu třídu úspěšně reprezentovali Pavel
Brabec, Vojta Smolík a Michal Malina. Bavič třídy, Michal Ehl, se osvědčil
jako moderátor Vojenských Vánoc. Četa vynikala zejména svými nápady
a tvořivostí na vánočních večírcích. Nezapomenutelným se stalo vystoupení
„Labutí jezero“ v prosinci 2014.
Co se týče kolektivu, každá třída je originální kombinací jednotlivých
osobností. V této četě studuje řada individualit a výjimečných lidí, z nichž
každý vyniká v něčem jiném. Síla jednotlivých osobností a potřeba
prosadit svůj názor nám však někdy komplikovaly život, protože nebylo
vždy jednoduché se na některých věcech shodnout.
S četou C4A jsem si vyzkoušela roli třídní učitelky poprvé a upřímně řečeno, byla to pro mě velká výzva.
Mí studenti mi vstup do oné role nijak neulehčili, avšak díky nim jsem poznala život na vojenské škole i z té druhé
strany. Byla jsem vděčná za skupinku děvčat, na která jsem se pokaždé mohla spolehnout. Patří do ní Týna
Kněžíčková, Terka Kreinerová a Helča Dopiráková. Na druhou stranu ve třídě existovala i skupinka chlapců,
u kterých jsem se zase mohla spolehnout na to, že se dříve či později dostanou do nějakého „maléru“.
Moje milá třído, na cestě za cílem, který jste si vytyčili, vám přeji hodně odhodlání, sil, vytrvalosti a štěstí.
Zároveň však při plnění svých snů nezapomínejte na obyčejnou lidskou slušnost, kterou dnešní doba příliš
neoplývá.

Mgr. Hana OYELAKIN-FERLÍKOVÁ, třídní učitelka
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Je tradicí, že všichni tvrdí studentům, že bylo, je a bude pouze a výhradně na nich samých, čeho dosáhli,
čím jsou a jak si chtějí zařídit svůj budoucí život. Dovolte mi tedy, abych řekl něco úplně jiného, protože takové
tvrzení je nesmysl. Tedy – nemůžete dosáhnout ničeho, co si usmyslíte. Nemůžete uskutečnit svoje sny.
Nemůžete to totiž udělat sami.
Můžete být skutečně hrdi na to, čeho jste dosáhli, že zajisté
dosáhnete na maturitní diplom a že úspěšně dokončíte čtyřletý maraton
a vběhnete do cíle. Máte právo stát s hrdostí a usilovat o vysoké cíle.
Jenže byste také měli být vděčni. Ano, vykonali jste mnoho, abyste dosáhli
cílové pásky. Ale ani jediný z vás toho nedosáhl sám.
Nejdůležitější věcí ve vašem životě je to, abyste byli vděčni lidem,
okolnostem

a

svému

štěstí,

že

jste

dosáhli

tohoto

milníku

a dosáhnete i těch dalších. Pro většinu z nás je vděčnost
asi

každodenním

problémem.

Je

těžké

projevovat

vděčnost,

když čelíte těžkým situacím a nemůžete si dovolit to, po čem toužíte,
hádáte se s rodiči, ztratili jste drahého člověka nebo svou lásku
nebo trpíte nějakou chorobou. Ale právě všichni ti jmenovaní
vám

poskytli

duchovní

a

hmotnou

podporu

a

také

peníze,

abyste mohli využít svých schopností.
Formování vaší osobnosti započalo stmelováním v adaptačním
období za vedení nezapomenutelnými instruktory. Za ty čtyři roky
jste se změnili nejenom fyzicky, ale i duševně. Vím, že umíte rozlišit,
co je dobré, správné, poctivé a slušné. Nemyslím si, že bych měl psát
o jednotlivcích, protože všichni jste mi přirostli k srdci, a přeji vám úspěšné složení maturitní zkoušky.
Vždy vás rád uvidím a těším se na shledanou s vámi. Hodně štěstí!
kpt. Mgr. Karel BURIAN, velitel čety
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Dne 2. září 2013 při nástupu na střední školu se změnily naše životy. Mnoho věcí pro nás bylo nových
a náročných stejně jak pro naši třídní učitelku Mgr. Hanu Oyelakin Ferlíkovou. Aktivně a ochotně se nás ujala,
snažila se nám po celou dobu našeho studia vždy pomoci a ukázat nám nejlepší cestu. Naštěstí pro nás to paní
učitelce vydrželo až dosud, i když to s námi nebylo vždy tak snadné, jak by si to paní učitelka zasloužila.
Měli jsme možnost poznat „Hanku“ i z jiného pohledu než jen z toho učitelského. Poznali jsme ji jako
blízkou osobu při společně strávených mimoškolních aktivitách, a proto i přes malé neshody, které mezi námi
vznikaly, jsme jí velice vděční a velice si jí vážíme. Její vlídnost nám pomáhala řešit problémy. Díky tomu
jsme si uvědomili, jak velké štěstí jsme měli, když se zrovna ona stala naší třídní učitelkou. Vždy se za nás
postavila a vyšla nám vstříc. Pouze polovina třídy se s ní mohla pravidelně setkávat na hodinách anglického
jazyka, které pokaždé nepochopitelně rychle uběhly. Celá třída měla možnost se s ní vídat od třetího ročníku
na hodinách občanské výchovy. Je nám líto, že jsme s ní nemohli trávit více času jak ve vyučování, tak mimo
školu.
Děkujeme za její trpělivost, starostlivost
a laskavost. Nikdy nezapomeneme na rady,
které nám do života dala.

Náš báječný velitel čety kapitán Karel Burian
s námi prožil čtyři roky. Pro někoho nejhorší, pro jiné
nejlepší. Zažil s námi pár nevydařených chvil a průšvihů, které mu způsobily nejednu vrásku
na tváři, avšak ty se mezi těmi od úsměvu ztratí. „Kája“ je velice veselý chlapík, který nás neustále bavil svými
vtipy a legračními historkami, kterými nám pobyt na internátu zpříjemňoval.
Myslíme si, že i světlé okamžiky strávené společně se najdou. Například naše školní výlety nebo výcvik
v Hradci Králové. Kdykoliv jsme něco potřebovali, věděli jsme, že se na něj můžeme spolehnout, a on dělal
vše pro to, aby nám vyhověl. Pomáhal nám řešit problémy a spolu s námi se snažil jakýchkoli dalších vyvarovat.
Zajímal se o náš prospěch ve škole, a když jeden z nás na tom nebyl nejlépe, přidělil mu samostudium.
Nikdo nebyl za nařízené samostudium v té době vděčný, ale teď s odstupem času na to nahlížíme jinak.
Pomohl nám tím dojít do maturitního ročníku. Obstarával nám čisticí prostředky a díky tomu jsme mohli v pátek
radostně odjíždět domů na zasloužený víkend.
Pan kapitán je velmi hodný a milý člověk se srdcem na pravém místě. Rok od roku jsme se s ním více
sbližovali, až nám přirostl k srdci. Velice rádi na něj budeme vzpomínat.
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ŠKAREK ONDŘEJ

KNĚŽIČKOVÁ KRISTÝNA

BRABEC PAVEL

PANUŠ MARTIN

DOPIRÁKOVÁ HELENA

MALINA MICHAL

VAVERČÁK ONDŘEJ

DRGOVÁ ANNA

EHL MICHAL
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ROJÍČEK JAN

KREINEROVÁ TEREZA

PAUŠÍMA VILÉM

FOLBERGER MICHAL

VIRGALOVÁ MICHAELA

KOTLÁN OLDŘICH

ŠTARK JAN

VYBÍRAL FILIP
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SMOLÍK VOJTĚCH

ČECHÁL ROBERT

MATEJZÍK PATRIK

ZEMEK MIROSLAV

MALÍNEK JIŘÍ

JACKO JAKUB

kpt. Mgr. BURIAN KAREL

Mgr. OYELAKIN-FERLÍKOVÁ
HANA
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 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Brabec Pavel

 reprezentace školy ve florbale
Dopiráková Helena

 bronzový odznak školy
 instruktor 1. ročníku
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Drgová Anna

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
Ehl Michal

 reprezentace školy ve volejbale

Folberger Michal

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Kněžičková Tereza

 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech

Kotlán Oldřich

 instruktor 1. ročníku

 



Kreinerová Tereza

 člen školní kapely [D]EFEKT
 bronzový odznak školy
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Malina Michal

 instruktor 1. ročníku
 



 člen školní kapely [D]EFEKT

 



 absolvent žlutého pásku musado MCS

Malínek Jiří

 bronzový odznak školy

Matejzík Patrik

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

Smolík Vojtěch

 reprezentace školy ve florbale
 reprezentace školy v basketbale
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 reprezentace školy – Bahňák 2015 a 2016

Škarek Ondřej
 



 reprezentace školy – Gladiator race 2016

 



 reprezentace školy na Koloběhu

Štark Jan

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 bronzový odznak školy

Vybíral Filip

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Zemek Miroslav

 člen školní kapely [D]EFEKT
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Poprvé jsem se se žáky třídy C1B potkala na adaptačním kurzu. Trávila jsem s nimi dva dny a velice
mě nadchli – jak zapálením pro hru, tak vytvářením příjemné atmosféry okořeněné občasnými vtípky. Již tehdy
jsem měla tušení, že mám tu čest s bezva třídou. A během studia mě v tomto tušení utvrzovali.
Tato třída je výjimečná tím, že všichni
v ní jsou něčím výjimeční. Jejich studijní výsledky
patřily stále mezi ty nejlepší. Mnoho z nich úspěšně
reprezentovalo školu na sportovních soutěžích.
Kdybych chtěla některé jmenovat, bude to v podstatě
celá třída. Zažila jsem s nimi i několik mimoškolních
akcí. Prvotní obavy se vždy rozplynuly a chvíle
s nimi strávené byly opravdu zábavné. Občas
se vyskytly nějaké menší problémy, ale překvapili
mě tím, že byli schopni se ke všemu postavit
zodpovědně, jak by to ani někteří dospělí nedovedli.
Chtěla

bych

třídě

poděkovat

za

to,

že jsem nemusela po celou dobu studia řešit žádné
závažné prohřešky, že na ně byl spoleh, že se dokázali
domluvit, i když to někdy trochu déle trvalo,
že si dokázali navzájem pomáhat a že tu prostě byli…
Moc bych jim přála, aby zvládli všechny nástrahy, které jsou s nadcházející maturitou spojené,
aby ji úspěšně složili a aby uspěli
v hledání svého budoucího uplatnění.
Přeji jim též, aby jejich profesní
i osobní život naplnil očekávání, která
mají.
A

na

závěr

doufám,

že si občas vzpomenou na léta
prožitá

na

naší

škole

a

budou

se sem rádi vracet.

Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, třídní učitelka
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Četě C4B jsem začal velet v polovině jejího druhého ročníku. V prvním ročníku byla jejich velitelkou
npor. Bc. Jiřina Haroková a v 1. pololetí druhého ročníku jim velel kolega npor. Bc. Luboš Kuběnka.
Po vzájemném počátečním oťukávání jsem zjistil,
jaké různorodé individuality tvoří tento celek, a musel
jsem se částečně svým přístupem vrátit zpět od velení
profesionálním vojákům k velení vojákům základní služby.
Zbytek druháku jsme prožili ve vzájemné symbióze
a četa byla schopna samostatného fungování bez větších
problémů i při mé nepřítomnosti. Ve třeťáku mi k nim přibyla
četa žáků prvního ročníku a někteří z nich tak měli možnost
podílet se pod mým velením na průběhu zářijového
adaptačního procesu. Následně jsme spolu v listopadu
prožili nezapomenutelné chvíle při zabezpečení akcí
na Vítkově, kdy jsem byl opravdu hrdý. Poté jsem svou
pozornost upnul více k prvákům a snažil se o zformování
stejně dobrého kolektivu. Po předání prváků nové
velitelce jsem u čety pocítil svou dočasnou absenci
v uvolnění návyků a morálky z důvodu věnování
mé pozornosti mladším žákům a začalo docházet
ke kolizím a rozporům, které se začaly projevovat už v půlce
třetího ročníku a často končily negativními dopady.
Nyní už se přes veškerá dobra i zla společně protloukáme jejich posledním ročníkem k závěru studia
na naší škole. Pevně doufám, že už z nich nikdo neubude a nikdo to nevzdá.
Mám pocit, že vše uteklo strašně rychle, a ať to bylo, jak chtělo, přece jen to byli moji první
a na ty se nezapomíná, i když jsme spolu neprožili tak moc, aby to uchovalo nezapomenutelné vzpomínky
a mé působení se jim vrylo nesmazatelně pod kůži. Každopádně jsme si však vstoupili do svých životů a vzájemně
si je propletli, což je třeba zhodnotit ve výsledné bilanci o to pečlivěji s jejich blížícím se odchodem
na nová působiště, ale také kvůli dosažení určitého vývojového stupně (Nechci psát věku, protože to je dost
individuální v závislosti na podmínkách prostředí, vrozených nebo získaných dispozicích a vnitřních pocitech,
a navíc oni jsou tak mladí!).
Ať už mne tedy každý z nich vnímal jakkoliv (a je jedno, zda to bylo dle jeho představ, nebo ne),
vždy bylo mou snahou, nebo jsem se o to aspoň pokoušel, přijímat je takové, jací jsou, a hledět na ně především
jako na lidi žijící svým všedním životem s běžnými starostmi. Až na druhém místě jsem se snažil je postřehnout
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ve vojenské profesi a v tom, jakými budou v budoucnu vojenskými kolegy, či kam se uberou v dalším životě.
Je to možná pro mnohé bojovníky nepochopitelný postoj, ale zatím se mi vždy osvědčil a v konečném
dlouhodobějším důsledku byl přínosnější, což je vnímatelné až po delší době, i když tato cesta proti proudu není
vzhledem k filosofii prostředí, v němž působíme, jednoduchá. Jako budoucí kolegy je přijímám a respektuji,
ať už je to v jakékoliv budoucí profesi či odbornosti, a rozhodně k nim budu vzhlížet jako k absolventům
náročného studia na naší škole.
Možná je to poněkud nadsazené nebo nadnesené, ale já osobně jsem tuto četu jako celek vnímal velmi
pozitivně a jako kolektiv, se kterým stojí za to spolupracovat. Také věřím, že se setkáme i v budoucnu a další
naše spolupráce bude úspěšná.
Do dalších let, která je v armádě, doma nebo kdekoliv jinde čekají, jim přeji nutnou dávku tolerance
a schopnosti empatie vůči ostatním (protože oni to nemají také jednoduché), nadhled nad věcí (protože nic není
jen černé, nebo bílé a na vše je potřeba se dívat ze dvou nebo více stran) a především pevné nervy
(protože bez nich to nejde).
Na vysvětlenou:
Ať zůstanou takoví jako dosud, anebo ještě lepší. Pokud bude příležitost, rád se s nimi setkám
nejen pracovně, ale i osobně. Přeju jim, ať se drží a nenechají se zlomit!!!
S modrou oblohou.
npor. Mgr. Pavel POLÁŠEK, velitel čety
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Už jsou tomu čtyři roky, co jsme poprvé prošli branou této školy. Hned jsme poznali, že bez dobrého
vedení a podpory to zde bude těžké. Po týdnu adaptačního procesu jsme se měli seznámit s naší třídní učitelkou
Bedřiškou Schneiderovou. Přišla k nám s úsměvem na tváři a s takovým tím odhodláním, že jsme její třída
a bude za nás bojovat. Hned jsme věděli, že zde máme posilu, na kterou se budeme moct vždy spolehnout. Ano,
přesně taková je naše Béďa pořád. A teď něco málo z té naší společné cesty.
Kromě toho, že byla naší třídní, měla nás také na tělocvik a biologii. Poznali jsme její výbornou fyzickou
kondici. Při běhání se ukázalo, že úsměv jí vydrží opravdu vždy . My jsme byli rádi, že běžíme,
ale ona se dokázala usmívat a ještě nás podporovat. Ano, i tohle bylo pro nás velkou motivací. Na horách
jsme museli poprvé řešit větší problém, ona se za nás postavila a dala nám plnou důvěru, čímž jsme si jí vážili
ještě více.
Biologii jsme měli sice jen ve druhém ročníku, ale i to Bédi stačilo na to, aby rychlostí běhu
probírala látku a psala na tabuli. My jsme se snažili zapisovat, ale moc času na povídání jsme v hodině neměli.
Ve třeťáku, kdy se naše známky začaly zhoršovat, nás upozorňovala, že bez učení to prostě nepůjde.
Na pedagogických radách
musela poslouchat o našem
zhoršení

jak

v

učení,

tak i v chování. Domlouvala
nám a snažila se nás
nasměrovat tím správným
směrem. Na konci třeťáku
jsme čelili asi největšímu
problému našeho studia.
Pro nikoho z nás to nebylo
snadné, ale Béďa s námi
jednala na rovinu, protože
věděla, že jinak to nepůjde. Nakonec jsme to zvládli a byli jsme opět rádi, že Béďu máme.
Jsme ve čtvrťáku, uteklo to strašně rychle a pomalu se blížíme ke konci jedné etapy našeho života. Ještě
nás ale čekají dvě velké zkoušky, první bude maturitní ples a druhou maturita. Domluvit se na organizaci plesu
bude těžké, budeme potřebovat někoho, kdo nás zase sjednotí a posune dál. A maturita? Myslím, že nervy budou
pracovat a slyšet vlídné slovo bude potřebovat každý z nás. Ale těchto dvou zkoušek se nebojím, protože vím,
že podpory a pomoci se nám dostane. Béďa s námi totiž půjde až na konec této cesty.
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V prvním ročníku byla velitelkou naší čety npor. Jiřina Haroková. Ve druhém ročníku
jsme dostali nového velitele čety npor. Pavla Poláška, alias Polise. Museli jsme se znovu seznamovat
a učit se vzájemnému respektu.
Nemohli jsme s ním jet sice na hory, ale to nevadilo, protože Polis nám na konci druhého ročníku
připravil dobrý výlet, na kterém jsme poznali, že je to dobrý velitel. Při výletech na motokáry jsme také zažili
hodně zábavy. Kdykoliv jsme za ním zašli,
uměl nám pomoci. Ať už se jednalo o vojenské
věci,

nebo

prostě

o

radu

v čemkoli.

To se život na internátu hned lépe zvládal,
když už jsme tam také měli člověka,
na

kterého

se

můžeme

spolehnout.

Jak jsme se probojovávali do vyšších ročníků,
měl to s námi těžší a těžší. Musel řešit
vzájemné konflikty a neshody v četě.
Je to člověk, který má rád řád.
A život na internátu prostě obnáší jistá
pravidla, která jsme museli respektovat.
Sice jsme nadávali, ale pořád to byl člověk,
který se nás uměl zastat. Když má člověk splněné své povinnosti, není žádný důvod, aby mu někdo život
na internátu znepříjemňoval. Postupem času se ale naše vzájemné vztahy s Polisem pokazily a už to nebylo stejné
jako ve druhém ročníku.
Náš maturitní ples, to byla taková poslední společná akce. Zvládli jsme se domluvit,
a přestože jsme věděli co dělat, tak nám Polis vždy rád pomohl. Neměl to s námi snadné,
byli jsme zde jeho první zkušeností tady. A obáváme se, že asi ne moc dobrou. Sice to neměl lehké,
ale byli jsme jeho první, tak doufám, že aspoň pár dobrých vzpomínek mu zůstane.
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FOŘT JOSEF

STRACHOTOVÁ ŽANETA

ZOBANÍKOVÁ ELIŠKA

KUDYN ZDENĚK

SOUKUP VOJTĚCH

VALKOUNOVÁ MARKÉTA

FORMÁČKOVÁ BARBORA
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BĚLKA JOSEF

GREPLOVÁ NIKOLA

PODESZVA ONDŘEJ

HUŠÁKOVÁ KAROLÍNA

SUŠÁNKA MARTIN

MELCHEROVÁ ANETA

ČMAKAL RADIM

VÁLEK JAROSLAV
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MITRÍK JIŘÍ

VYŠÍNOVÁ MARKÉTA

HÝBL ŠTĚPÁN

NAVRÁTILOVÁ LENKA

VÍTEK RICHARD

PAUKOVIČOVÁ MONIKA

npor. Mgr. POLÁŠEK PAVEL

Mgr. SCHNEIDEROVÁ
BEDŘIŠKA
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 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Bělka Josef

 účast na pochodech (35 km, 40 km, 75 km)
Greplová Nikola

 zlatý odznak školy
 reprezentace školy v přespolním běhu – republikové kolo
 reprezentace školy ve florbale – krajské kolo
 reprezentace školy v atletice – krajské kolo

Grůza Martin

 reprezentace školy v atletice – krajské kolo

Hušáková Karolína

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 účast na pochodech (35 km, 40 km)

Hýbl Štěpán

 účast na pochodech (25 km, 35 km, 40 km, 70 km, 75 km)

Kudyn Zdeněk

 reprezentace školy v basketbale – krajské kolo
 reprezentace školy ve volejbale – okresní kolo
 vítěz školní futsalové ligy

Melcherová Aneta

 reprezentace školy v přespolním běhu – republikové kolo
 účastník pochodu Military Dead March 2016

Mitrík Jiří

 účast na pochodech (21 km, 28 km, 35 km, 40 km, 70 km, 75 km)

Navrátilová Lenka

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy v silovém čtyřboji – republikové kolo

 



 reprezentace školy – Bahňák

 



 účastník pochodu Military Dead March 2016

Paukovičová Monika  bronzový odznak školy
 



Podeszva Ondřej

 účastník pochodu Military Dead March 2016
 reprezentace školy v atletice – krajské kolo
 vítěz školní futsalové ligy
 účast na pochodech
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Soukup Vojtěch

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 



 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS

 



 absolvent 1. stupně musado MCS

 



 absolvent zeleného pásku musado MCS

Strachotová Žaneta

 bronzový odznak školy

Stýskala Jakub

 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS
 absolvent 1. stupně musado MCS
 vítěz školní futsalové ligy

Sušánka Martin

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy v basketbale – krajské kolo
 vítěz školní futsalové ligy
 reprezentace školy na olympiádě z ruského jazyka – krajské kolo

Válek Jaroslav

 reprezentace školy v atletice – krajské kolo
Valkounová Markéta  zlatý odznak školy
 STANAG 6001 − 1. stupeň z FJ
 



 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

 



 reprezentace školy ve florbale – krajské kolo

 



 reprezentace školy – Gladiator race 2016

Vítek Richard

 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS
 absolvent 1. stupně musado MCS
 absolvent zeleného pásku musado MCS
 vítěz školní futsalové ligy

Vyšínová Markéta

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy v přespolním běhu – republikové kolo
 účast na pochodech (30 km, 35 km, 75 km)
 reprezentace školy – Bahňák (1. místo, 2. místo, 3. místo)
 reprezentace školy v extrémně těžkých překážkových závodech

Zobaníková Eliška

 reprezentace školy v extrémně těžkých překážkových závodech
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Dostala jsem odměnu, stala jsem se třídní učitelkou báječných hochů z čety C4. C. Ptám se, jací byli,
jací jsou a čím budou.
Nevím, jací byli, ale vím, že to jsou šikovní hoši,
a jsem pevně přesvědčena o tom, že si svou profesní cestu
najdou a že čtyři roky strávené na zdejší škole jim budou
k užitku, a věřím, že se nezpronevěří dobrému jménu školy
a v neposlední řadě i rodiče na ně budou pyšní a hrdí.
Prožili zde báječná mladá studentská léta,
teď je čeká pro ně nejdůležitější zkouška, zkouška
dospělosti. Mnohými nástrahami už prošli s větším
či menším úspěchem, seznam úspěchů je, doufám,
delší než neúspěchů. Při reprezentaci školy, na veřejnosti
i v soukromí se vždy snažili být dobří.
Ne vždy šlo vše podle plánu, studijní výsledky
mnohdy byly skoro slabé, ale dokázali se s nimi poprat;
mezi nejlepší studenty patřili Lukáš Mistr a Dominik Filinský
spolu s Lukášem Vaňkem a Matějem Havránkem.
Ve sportu to bylo ale jiné kafe, velkého sportovního úspěchu
dosáhl Radek Výkrutík. Ve vojenské profesní přípravě
byli vždy velmi dobří, snad i nejlepší, ne náhodou Vítězslav
Čaněk společně s Tomášem Mičkou a Davidem Vobořilem vedou kroužek vojenské taktiky a Lukáš Mistr
s Bohdanem Švecem vedou Klub vojenské historie.
Tak takoví jsou. A jací budou? Ú S P Ě Š N Í !!!
Teď už jenom vydržet studijní maturitní maraton a mít trošku štěstíčka.
Já vám, moji milí studenti, přeji hodně zdaru při maturitě, v osobním životě jenom sluníčko
na duši a ve vaší profesi mnoho úspěchů.
Bylo mi ctí být vaší třídní učitelkou.
Mgr. Ivana JÍLKOVÁ, třídní učitelka
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Když přede mne v roce 2013 předstoupilo 30 patnáctiletých kluků, všichni měli v obličeji výraz plný
očekávání, ale zároveň i obav. Mladí hoši z nejrůznějších koutů naší republiky teď 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 céčko 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,
většině začalo na studiu záležet a jejich snaha se odrazila i ve studijních výsledcích.
Již od samého začátku jsme se jim snažili vštěpovat vojenské vystupování, naučit je řádně
se ustrojit a zlepšovat fyzickou kondici. Věřím, že si tyto návyky odnesou do své budoucí praxe
vojáků z povolání.
Jsem rád, že jsem mohl poznat všechny tyto dnes již chlapy a doufám, že se budeme často setkávat
i v budoucnu po jejich zdárném ukončení tohoto náročného studia.

npor. Ing. Michal ŠMERÁK, velitel čety
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Během čtyř let našeho působení na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany
v Moravské Třebové nás měli na starosti celkem tři třídní učitelé. V prvním a druhém ročníku tato povinnost
připadla na paní učitelku Mgr. Elišku Hartmanovou, která se svého úkolu zhostila na výbornou, naneštěstí
po dvou letech přijala místo na jiné škole.
Na začátku třetího ročníku se stal naším třídním
Ing. Milan Mišák. Tento bývalý velitel školního praporu a nyní
učitel vojenské profesní přípravy si brzy získal náš respekt.
Po půlroce vzájemné spolupráce, která fungovala takřka
dokonale, se naší konečnou třídní stala paní učitelka fyziky
Mgr. Ivana Jílková.
Řekněme si tedy pár slov o této naší třídní učitelce,
která nás dovedla až k branám zkoušky dospělosti. Paní magistra
Jílková přišla na naši školu začátkem roku 2015. Po půl roce
práce byla jmenována naší novou třídní učitelkou. Po první
třídnické hodině, ve které jsme se vzájemně poznali
a jasně si stanovili pravidla, mohla začít naše spolupráce.
Velmi brzy jsme přitom poznali kvality, kterými naše nová třídní
disponuje, a proto naše „sehrání“ netrvalo ani tak moc dlouho a obešlo se bez vážnějších problémů.
Naše třídní by se dala popsat jako spravedlivá, vstřícná, obětavá a především nesmírně hodná a laskavá
osoba, se kterou se dá vyřešit i ten nejzávažnější problém. Nikdy se například nestalo, že byste neměli
koho požádat o pomoc s látkou nebo s normálními lidskými problémy a starostmi. V každém případě
si vždy věděla rady a vždy nám pomohla, jak jen to bylo možné. Jinak by se nám zcela určitě nepovedlo zařídit
stužkovací večírek ani maturitní ples.
„Ivanka“ je zkrátka vysněná třídní učitelka, která by se měla platit ve zlatě. Škoda jen,
že naše spolupráce, stejně jako naše středoškolská studia, se chýlí ke konci. Je tedy naší příjemnou povinností
za vše poděkovat a zcela určitě se někdy ještě potkáme a strávíme spolu další skvělý čas.

S panem nadporučíkem Ing. Michalem Šmerákem to táhneme už čtvrtý rok našeho působení
zde na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Jak by se dalo
čekat, už díky své mohutné, téměř dvoumetrové postavě si brzy, vlastně okamžitě získal náš respekt.
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Nejdříve na nás působil jako přísný a nesmlouvavý velitel, po čase ale vyšly najevo i další, pro nás mnohem
pozitivnější vlastnosti. Dalo by se říci, že to z jeho strany byla téměř otcovská péče. Tato péče, abychom měli
vše uklizené a srovnané a byli vždy vzorně ustrojeni, z nás učinila snad nejhygieničtější a nejvyžehlenější bytosti
pod sluncem.
Po krátké době jsme ale začali na našem veliteli obdivovat i jiné věci: nehynoucí obětavost,
snad až nevojenskou laskavost a mimo jiné také nikdy nekončící nápomocnost. Všechny tyto vlastnosti měly
za následek, že s naším velitelem, který toho za svého působení na naší škole zažil už mnoho, byla vždy radost
spolupracovat. Pro spoustu z nás to byl právě on, který ve složité a proměnlivé době zůstal stále stejný
a nikdy se nenechal zaskočit. Vždy zodpovědně plnil svůj úkol, a to samé očekával od nás, v tom je snad největší
„Šmerdovo“ kouzlo.
Říká se, že stejně jako si správce pevnosti nejlépe prověří její odolnost skutečným obléháním,
tak i velitel čety pozná své pravé kvality pouze řešením problémových situací svých svěřenců. K této oblasti
jsme tedy, jak jinak než s odhodláním sobě vlastním, přistoupili nanejvýš svědomitě a tyto situace jsme bez ustání
vytvářeli. Pan nadporučík ze všech těchto zkoušek ale vyšel vítězně a stále zůstal stejný pohodář – to je něco,
co dokáže ocenit jen naše četa.
Až (nebo spíš jestli) odmaturujeme a opustíme naši školu, jistě budeme často na našeho velitele čety
vzpomínat. Protože na cvičení v Pekle během adaptačního procesu, na pořadovou a chemickou přípravu,
vyhodnocování našich studijních (ne)úspěchů, zdravotnický kurz v Hradci Králové, slaňování hromosvodu,
stužkovací večírek a maturitní ples atd. prostě nejde nikdy zapomenout.
Na závěr bychom chtěli našemu „Šmerdovi“ za všechno možné i nemožné, co pro nás během našeho
působení na střední udělal, poděkovat. Mnohdy to sice nebylo jednoduché, vše se ale společnými silami zdárně
překonalo a najednou se naše působení chýlí ke konci. Díky moc a na viděnou, pane nadporučíku!
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DOMES KAREL

SCHÖNFELD JAKUB

MEJSTŘÍK TOMÁŠ

KUPILÍK TOMÁŠ

VAŘEKA ADAM

VOBOŘIL DAVID

MISTR LUKÁŠ
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VOVES TOMÁŠ

ŠKUTA TOM

ŠVEC BOHDAN

FILÍNSKÝ DOMINIK

ČANEK VÍTĚZSLAV

SKLENÁŘ MILAN

VANĚK LUKÁŠ

BYSTŘICKÝ TOMÁŠ
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SVOBODA MATĚJ

VÝKRUTÍK RADEK

HAVRÁNEK MATĚJ

VACULÍK MIROSLAV

ŠIŠKA ANTONÍN

MIČKA TOMÁŠ

KUPKA KAREL

npor. Ing. ŠMERÁK MICHAL

Mgr. JÍLKOVÁ IVANA
52

Bystřický Tomáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech

Čaněk Vítězslav

 instruktor 1. ročníku
 instruktor kroužku taktiky
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech (70 km Chrudim)

Havránek Matěj

 reprezentace školy ve Francii s ČsOL
 kurz Červeného kříže

Kupilík Tomáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Kupka Karel

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 instruktor 1. ročníku
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech (70 km Chrudim)
 reprezentace školy ve Francii s ČsOL

Mistr Lukáš

 bronzový odznak školy
 instruktor 1. ročníku
 instruktor Klubu vojenské historie
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech (70 km Chrudim)
 reprezentace školy ve Francii, Polsku, Slovensku s ČsOL

Mejstřík Tomáš

 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech (70 km Chrudim, Charkov–Sokolovo 50km)

Mička Tomáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 instruktor kroužku taktiky
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
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Schönfeld Jakub

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 speciální tělesná příprava – boj zblízka 1. stupeň
 výsadkový kurz

Sklenář Milan

 účast na Zimních střelbách VÚ 7343 – 1. místo
 účast na Zimních střelbách MV a UOP PČR – 3. místo kategorie
mladší profesionál

Svoboda Matěj

 bronzový odznak školy
 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 dvojnásobný vítěz literární soutěže Slavkovské memento

Škuta Tom

 instruktor 1. ročníku
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech

Švec Bohdan

 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 instruktor Klubu vojenské historie
 reprezentace školy ve Francii, Polsku, Slovensku s ČsOL
 účast na pochodech

Vaculík Miroslav

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech

Vaněk Lukáš

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 účast na pochodech

Vařeka Adam

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 speciální tělesná příprava – boj zblízka, 1. stupeň
 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS
 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech
 účast na pochodech
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 instruktor kroužku taktiky

Vobořil David

 reprezentace školy v plavání
 



 reprezentace školy na vojenské pouti v Lurdech

 



 účast na pochodech
 reprezentace školy – Bahňák (1. místo)

Voves Tomáš






Výkrutík Radek

 účast na pochodech
 bronzový odznak školy
 reprezentace školy v celoarmádní Běžecké lize 2016 – celkové 2. místo
 reprezentace školy v přespolním běhu – republikové kolo (12. místo)
 reprezentace školy v přespolním běhu – krajské kolo (2. místo)
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E4A? Nezapomenutelná třída. Když se ohlédnu zpátky do doby jejího nástupu do školy, vidím patnáctileté
děti z různých koutů republiky, z nichž některé se adaptovaly velmi rychle a pro některé odloučenost od rodiny
a internátní způsob života byly zpočátku problém, ale brzy si zde našly kamarády a zvykly si.
Vzpomínám na září roku 2013. Pročítám si seznam 33 žáků a vidím, že je mezi nimi jedna dívka.
Co to udělá s chlapci? Jaká bude a jak se bude cítit sama mezi nimi? Jdu se podívat na „buzerák“ školy,
kde se četa E1A učí pochodovat, zdravit a získávat základy vojenského chování. Vidím tváře plné nejistoty
a očekávání, ale také z nich čtu odhodlání. A i když pochodování jim zrovna moc nejde, vidím na nich snahu
a úsilí všechna úskalí zvládnout.
Na stmelovacích aktivitách adaptačního procesu jsem odhadl,
že ve třídě vznikne dobrý kolektiv. To se také později po určitých
problémech potvrdilo. Třída to dokázala v nejedné ze sportovních
soutěží.
Po skončení adaptačního období zasedlo 30 žáků do školních
lavic. Ne všichni úspěšně zvládli na ně kladené nároky, a proto někteří
předčasně odešli. V hodinách základů elektrotechniky jsem zjistil,
že bude hodně velká práce vychovat z těchto žáčků odborně vzdělané
techniky. V tom mě utvrzovala i většina mých kolegů, např. vyučující
matematiky, fyziky a další. Problémy se bohužel objevily i v kázni.
Po prvním ročníku zůstalo ve třídě 24 žáků, ve čtvrtém ročníku dvacet.
Z čety se stal kolektiv chlapců, kteří si vzájemně pomáhali
a hezky se k sobě chovali. Ale jako všude jinde, i mezi nimi to občas
zaskřípalo, ale když jim o něco šlo, dokázali se vždy stmelit a všechny
problémy společně překonat.

Musím vyzdvihnout Václava Buriana,

jehož obětavost v práci pro kolektiv pomohla všem žákům překonat
problémy s prospěchem.
Na odborném výcviku v Lanškrouně se mistrům podařilo z nezkušených chlapců vypilovat
elektrotechniky, kteří jsou schopni navrhnout a nastavit lecjaký zesilovač nebo řadu dalších elektronických
obvodů.
Co říci na závěr? Přeji vám všem mnoho štěstí v životě. Ať se vám splní všechny osobní i profesionální
cíle!

Ing. František FELKL, třídní učitel
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Ani se mi nechce věřit, že ty čtyři roky tak rychle uběhly. Připadá mi to jako včera, kdy v září 2013
na chodbě školy stálo nastoupených 33 vystrašených nových žáků, kteří právě opustili základní školu
a jen v hrubých rysech tušili, co je na vojenské škole čeká.
Čas rychle plynul a postupně jste si zvykali na nové velitele, učitele a ostatní zaměstnance školy. Během
studia jste získali spoustu teoretických a praktických znalostí a zkušeností, které budete potřebovat pro budoucí
život vojáka, ale i pro život v tzv. civilu. Většina z vás se během studia aktivně zúčastňovala různých akcí a soutěží
pořádaných školou. Doba, kdy jste měli naivní představy o armádě jen z filmů a vyprávění, je už dávno pryč.
Stali se z vás dospělí lidé, kteří mají vše před sebou. Bude záležet jen na vás, jakou cestou půjdete.
S odstupem času vám v paměti

zůstanou na školu

jen ty hezké vzpomínky, ty ošklivější určitě vymizí. I po letech si určitě
každý z vás rád vzpomene na závěr 1. ročníku, kdy jsme vyrazili
na školní výlet na přehradu Pastviny. Voda sice byla tehdy na koupání
trochu chladnější, ale projížďka na lodích po přehradě a pěší výlety
po okolí se určitě povedly. O spoustu zážitků a znalostí
nás samozřejmě obohatily i odborné kurzy a stáže ve Vyškově,
Hradci Králové, Čeradicích…
Pokud bych hodnotil četu jako celek, tak se z tohoto hodnocení po letech stanou jen obecné
a nic neříkající fráze. Lepší bude, když vás stručně

zhodnotím individuálně a pěkně podle abecedy:

Bidlo P. – dobrý žák a výborný plavec; Burian V. – dobrý a spolehlivý žák, bývalý zástupce VČ, instruktor
1. ročníku, muzikant, člen KVH; Drobný A. – zástupce VČ, výborný běžec, fotbalista a všestranný sportovec;
Felt T. – dobrý žák a výborný elektromechanik; Havelka T. – nadšený hasič, dobrý sportovec
a florbalista; Heger F. – spolehlivý a dobrý sportovec, pokud si jednou najde svůj sport, tak v něm bude hodně
dobrý, instruktor 1. ročníku; Holas D. – spolehlivý a dobrý sportovec, instruktor 1. ročníku; Horký A. – v posilovně
je jako doma, instruktor 1. ročníku; Hyžík J. – univerzální sportovec a výborný fotbalista; Jílek M. – tichý a snaživý
žák, volejbalista; Kozák M. – dobrý a tichý žák, výborný fotbalista; Kubíček R. – rozumný žák, výborný ve fotbale
a v hodu granátem; Novák F. – účastník krajských siláckých soutěží, kde obsazoval „místa na bedně“;
Pazdírek J. – dobrý a tichý žák, vášnivý rybář; Pošta P. – všestranný sportovec, úspěšný v dobývání dívčích srdcí;
Přikryl D. – účastník krajských siláckých soutěží a odborník na počítače; Salay F. – stolní tenista a znalec aut;
Schmidt M. – účastník krajských siláckých soutěží, instruktor 1. ročníku a jednou možná vojenský pilot;
Walter D. – trochu filozof, ale především dobrý historický šermíř; Zelinka P – tichý, ale dobrý a snaživý žák.
Přeji vám zdárné vykonání maturitní zkoušky, ale hlavně úspěšný a plnohodnotný život.

npor. Bc. Luboš KUBĚNKA, velitel čety
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„Jste éčko, elita!“ častokrát zaznívalo z úst pana Ing. Františka Felkla,
našeho třídního učitele, když se nám snažil domlouvat, abychom zlepšili
své chování a prospěch. Svým způsobem jsme nepochybně elita byli,
protože se v naší četě sešli snad ti největší barbaři ze všech koutů republiky.
To zpočátku dávalo nejspíš našemu třídnímu trochu zabrat, ale měl svatou
trpělivost a přes to všechno nad námi, navzdory našemu očekávání,
nezlomil hůl. Za to si nepochybně zaslouží obdiv.
Na naši budoucí specializaci kladl maximální důraz a snažil se nás vést
k tomu, abychom si uvědomili nesčetné výhody našeho budoucího uplatnění,
avšak i náročnost jeho studia. Ti, kteří si rady pana učitele nevzali k srdci včas,
neměli možnost s námi dochodit celé čtyři roky.
Na většinu předmětů zaměřených na elektro nás měl právě pan třídní. Možná proto bral pohled
na nás i na naše kázeňské a studijní výsledky jako pohled na sebe. Jeho přístup k nám byl
vždy oprávněnou reakcí na naše vlastní chování. A ačkoli sám byl nekompromisní při řešení našich přešlapů,
tak pokud se do nás „obul někdo zvenčí“, tvrdě nás hájil. Když se u někoho vyskytl problém, byl vždy ochoten
pomoct, pokud si to dotyčný zasloužil.
Tento přísný, ale spravedlivý přístup byl přesně tím, co na nás platilo. Přes počáteční vzájemné problémy
jsme si nakonec k panu učiteli vytvořili patřičnou úctu a respekt, a tak jsme v závěru spolu přece jen v dobrém
vycházeli. Dokonce by se dalo říct, že jsme jej brali téměř jako svého kamaráda.
Zkrátka lepšího třídního, než byl Ing. František Felkl, jsme coby budoucí elektrikáři snad ani nemohli
dostat. Ale vše jednou končí a s naším panem učitelem se musíme rozloučit. Budeme rádi vzpomínat
na společné výlety, ať už na přehradě Pastviny, u letiště Náměšť nebo na lyžařský kurz. Nezapomenutelné
však určitě budou i nekonečné páteční hodiny elektrotechnologie a elektroniky plné nezáživného,
avšak potřebného učiva.
Co na závěr? Snad jen, že za vše Vám, pane učiteli, patří obrovský dík a doufáme, že na nás budete
v dobrém vzpomínat a budete moct říct, že jste odchoval četu dobrých elektrikářů.
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Hned během prvních dní adaptačního procesu v prvním ročníku jsme poznali našeho budoucího velitele
čety. Byl jím pan nadporučík Luboš Kuběnka, který nás provedl
všemi čtyřmi roky. Od počátku v nás svým vojenským vystupováním
a svými bohatými zkušenostmi vzbuzoval nevídaný respekt.
Někteří z něj možná i měli zprvu trochu strach, za který mohlo
jeho charakteristické nepřeslechnutelné velení, avšak netrvalo dlouho
a všichni jsme poznali, že ve skutečnosti se jedná o velitele velmi
hodného, vstřícného, přátelského a obětavého. Vždy, když jsme
něco vyvedli, snažil se nám po dobrém domluvit a problémy zahladit,
a to i přesto, že to mnohdy za nás sám odnášel.
Náš velitel čety byl vždy velmi skromný. Nejednou se například
rozhodl na Vánoce pro nás vlastnoručně napéct několik set výborných
věnečků, za které nikdy nic nechtěl, a nebylo lehké mu něco na oplátku
vnutit. Pokaždé, když jsme si nevěděli rady, dokázal nám poradit,
a když jsme potřebovali něco zařídit, udělal vše pro to,
aby nám byl schopen pomoct. Snažil se nás stále směřovat
správným směrem a o dění v naší četě se usilovně zajímal.
Žasli jsme nad tím, jakou fyzičku a energii v sobě má.
K tomu všemu měl neuvěřitelné znalosti, které se snažil přede všemi
pomocí svých metod stále skrývat. Ať už jsme se pana nadporučíka
Kuběnky zeptali prakticky na cokoliv, o všem měl velký přehled
a to vedlo často k dlouhým debatám. Ty vždy vznikaly, když obcházel
naše pokoje a vyptával se, jak se nám daří. Naše konverzace končily většinou nezapomenutelnými vtipy, kterých
náš velitel znal opravdu hodně.
Je nutno podotknout, že to s námi „náš“ Luboš neměl vůbec jednoduché a často mezi námi vznikaly
mírné rozbroje. Přesto však na nás nikdy nezanevřel. Na oplátku za to se nám bude ještě dlouhou dobu
zdát o dobře známém zvuku jeho píšťalky, kterou nás vždy
budil.
Za

to

vše

bychom

vám

tedy

chtěli,

pane nadporučíku, moc poděkovat a popřát hodně zdaru
do života, který jste si svým trpělivým a obětavým staráním
se o nás nejspíš dost zkrátil.
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Bidlo Pavel

 reprezentace školy v plavání

Burian Václav

 stříbrný a bronzový odznak školy
 instruktor 1. ročníku

Drobný Aleš

 reprezentace školy v přespolním běhu

Havelka Tomáš

 reprezentace školy ve florbale

Heger Filip

 instruktor 1. ročníku
 reprezentace školy ve florbale
 reprezentace školy v silovém čtyřboji

Horký Aleš

 instruktor 1. ročníku

Novák Filip

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 reprezentace školy v silovém čtyřboji

Přikryl David

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ

Salay Filip

 reprezentace školy ve stolním tenise
 vítěz školního turnaje ve stolním tenise

Schmidt Matěj

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
 bronzový odznak školy
 instruktor 1. ročníku

Walter Dominik

 STANAG 6001 − 2. stupeň z AJ
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Četa T3A – třídní učitel Richard CVRKAL
ANTEL VÁCLAV
DĚDIČ PAVEL
DENEMARKOVÁ ILONA
DLABOLA ZDENĚK
EHLER JOSEF
HIKL PETR
HUSAŘÍK PETR
KASPERKEVIČ RENÉ

KODÝM RADEK
KOLEŠ TOMÁŠ
KOVÁŘ MARTIN
KOVÁŘÍK LEOŠ
KŘEMEN LUKÁŠ
KUBERNÁT JOSEF
MAREK LUKÁŠ
PAVELKA JAROSLAV
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PECHAR MARTIN
PŘIKRYL JAROSLAV
ŘEHULKA TOMÁŠ
SAMEŠ PETR
TICHÝ LUBOŠ
TICHÝ VLADIMÍR

Co napsat o studentech, se kterými jsem se po tři roky vídal 90 minut měsíčně? Ve třídě T3A,
u které jsem třídním učitelem, se sešli lidé, kteří se rozhodli (nebo byli okolnostmi donuceni) obětovat
svůj čas a úsilí, aby pokročili o stupínek výš ve svém vzdělání. Jde o třídu studentů, kteří bývají označování
jako dálkoví. Nevím, jestli je to označení podle vzdálenosti mezi jejich bydlištěm a školou,
nebo podle vzdálenosti, která dělí jejich mysl od látky, kterou se mají naučit.
To, že došli až do třetího ročníku, svědčí
o tom, že vyvinuli značné úsilí a obětovali čas,
který by jinak mohli trávit se svými blízkými
nebo v hospodě. Jistě by se dalo polemizovat,
jak značné úsilí to bylo. Jako argument se mohou
použít známky a na nich dokládat, že bylo malé.
To ale nemusí být vždy spravedlivé. Každý má
jiné vlohy, a co je pro jednoho snadné,
pro jiného může být obtížné. Všichni studenti
T3A dostali své hřivny a jde jen o to je nezakopat,
ale náležitě rozmnožit. Skutečnost, že zvládli
tři roky studia, ukazuje, že se snažili.
Rád

přirovnávám

dálkové

studenty

k pilotům F1 – jeden člověk v kokpitu vozu
(a případně na stupních vítězů), ale za ním velký tým,
který mu to umožnil a podporoval ho. „Dálkař“,
který studuje, je na tom podobně. Potřebuje podporu
svých nejbližších (jak rodiny, tak spolupracovníků),
aby prošel všemi úskalími studia a v cíli uviděl
šachovnicový praporek.
Všem „závodníkům“ z T3A přeji úspěšný
finiš v cílové rovince a aby se v červnu mohli postavit
na stupně vítězů.

Richard CVRKAL, třídní učitel

67

1. ročník
Četa C1A – třídní učitelka RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
velitel čety kpt. Ing. Pavel RAJJ
AMBROŽOVÁ ERIKA
BLAŽEJOVSKÝ DANIEL
ČÍŽEK JAN
FÁRA ONDŘEJ
FOLTANOVÁ KLÁRA
HAVLÍK MAXIM
HERMANNOVÁ TEREZA
HOŘAVA FRANTIŠEK
KOTRLA JAN
KOZOJED MATĚJ

KRÁL MATĚJ
KREJČÍ TOMÁŠ
LUDVÍK ANDREJ
MOLNÁROVÁ KATEŘINA
MUDROVÁ EMA
MUTLOVÁ KAROLÍNA
PADRNOSOVÁ ALENA
PANOVSKÝ PAVEL
PYSKATÝ ZBYNĚK
ŠUTKA JOSEF

ŠVOMOVÁ VERONIKA
TUREK DAVID
VEJNAROVÁ ADÉLA
VORÁČOVÁ PETRA
VRANOVÁ VALERIE
ZÁMEČNÍK MATĚJ
ZICHOVÁ ANNA
ŽĎÁNSKÁ MARTINA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
PÁVEK VOJTĚCH

PECHÁČEK VILÉM

WEISSOVÁ SANDRA

Četa C1B – třídní učitelka Mgr. Olga JURÁNKOVÁ
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
BALÁZS DANIEL
BARTOŇOVÁ IVA
BLAŽEK MARTIN
BUREŠ MARTIN
ČAŇO PETR
DOLEŽALOVÁ ŠTĚPÁNKA
FEJFAR PETR
FRÝDOVÁ ELIŠKA
HOLUB MATĚJ
HRDLIČKA ONDŘEJ

CHLÁDKOVÁ KAROLÍNA
JELÍNEK JAROSLAV
JUROVÁ ŽANETA
KNĚŽOUR JAKUB
KOHLERTOVÁ ELIŠKA
KVARDA MIROSLAV
LUKAVSKÁ KRISTÝNA
MALINOVÁ ANETA
MICHÁLKOVÁ TEREZA
NETUŠIL NICOLE

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HOLOMBA TOMÁŠ

KUBÁT MARTIN

NIŠČÁK VLADIMÍR
PAJUREK TOMÁŠ
PASTYŘÍK MICHAL
SEIFERT MIKULÁŠ
SLAVOTÍNEK KRYŠTOF
STOPPANIOVÁ VIOLA
TOMANOVÁ TEREZA
VÁLKOVÁ MILENA
ZÁVODNÝ JAKUB

Četa C1C – třídní učitel Ladislav DOSTÁL
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BALÁŽ VOJTĚCH
BÁR TOMÁŠ
BARÁŠEK MICHAEL
ČERVENÝ MICHAL
DOPITA DOMINIK
DOUPOVEC LUKÁŠ
FADRNÝ VOJTĚCH
FRANĚK TOMÁŠ
HALAVIN JAKUB

HAMPL PETR
HODINA DOMINIK
HUBKA DAVID
KALOUSEK ONDŘEJ
KLÍMEK TOMÁŠ
KLIMEŠ ZDENĚK
KOHOUTEK JOSEF
KOVAŘÍK MARIAN
MANDOK TEODOR

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BALEJ JAKUB
FOJTÍK ROLAND

KADOCH DAVID
NYKL ADAM
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ONDREJČÁK JURAJ
PEKKALA JAN
SEMANČÍK RADEK
SKOKAN JAKUB
STRAKOŠ TOMÁŠ
ŠUPKA JIŘÍ
TARAN FRANTIŠEK

Četa E1A – třídní učitel Ing. Bc. Miroslav ŠPLÍCHAL
velitel čety npor. Bc. Miroslav KLOS
BABOUČEK MICHAL
BĚLKA PETR
BENEŠ LUKÁŠ
BERAN THEODOR
ČECHOVÁ ŠTĚPÁNKA
DOSPĚL DANIEL
DUSÍK LUKÁŠ
FATĚNA MARTIN
STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
KUKUCZKA MARTIN

FOJTÍK ROLAND
GARCÍA CONROY
HYNL MAREK
KLÍMA MATOUŠ
KOLÁŘ PETR
MRÚZ PETR
NOVOTNÁ PAVLA

PITRO DENIS
POSPÍŠIL DOMINIK
SEMRÁD PETR
SLOVÁČEK ONDŘEJ
SMUTNÝ ROBERT
TĚTHAL MARTIN
VOLNÝ ONDŘEJ

PUŠKÁŠ ATTILA

VECEK FILIP
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2. ročník
Četa C2A – třídní učitel Elena MAZUROVÁ ZEMÁNKOVÁ
velitel čety kpt. Mgr. Karel BURIAN
BOŽKOVÁ EDITA
ČERNÁ LUDMILA
DIVOKÝ JIŘÍ
DOLEŽALOVÁ ŠÁRKA
HALAMA ONDŘEJ
KOLAŘÍK FILIP
KŮTEK JIŘÍ

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

SKOPAL STANISLAV
SVÁTEK MATĚJ
TICHÝ MAREK
VACEK LUKÁŠ
VÁŇOVÁ NATÁLIE
ZIEMBINSKÁ NELA

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HAVLOVÁ DANIELA
HEMERKA VÍT
KRÁTKÝ JAKUB

KOVÁŘ JAN
MEJCHAR VOJTĚCH
NOVOTNÝ FRANTIŠEK

SCHOUPALOVÁ MARTINA
ŠANDA ROBIN

Četa C2B – třídní učitelka Miroslava HERELOVÁ
velitel čety npor. Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ
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
ROZA DOMINIK
SLUKA STANISLAV
ŠIMONOVIČ ALEŠ
VOSÁTKA MICHAL
WOLF FILIP

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
HOLENDA PATRIK
ROLENC VÍT

RYTÍŘ JIŘÍ
SLONKA DAVID

VESELÝ VLADIMÍR

Četa C2C – třídní učitel Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
velitel čety npor. Bc. František ŠKABRAHA
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
RŮŽIČKA PAVEL
SKŘÍŠOVSKÝ JAN
SRB DANIEL
ŠANOVEC ANTONÍN
ZACHRLA JINDŘICH

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BARTEČEK TOMÁŠ
EGNER ONDŘEJ

HERYÁN KAMIL
KUBÁNEK DOMINIK

SCHWANGMEIER JAKUB
VÁVRA TADEÁŠ
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Četa E2A – třídní učitel kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
velitel čety npor. Bc. Karel VÝBORNÝ
velitel čety npor. Bc. Vlastimil OUZKÝ od 1. 1. 2017
BENÍŠEK DAVID
BUŠÍK MAREK
ČIŽMÁR MICHAEL
FORRÓ ADAM
HLAVATÝ JIŘÍ
HORNÍK VOJTĚCH
JÍROVEC LUKÁŠ
KALÁB JAN

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

MAŠÍČEK MICHAL
METYŠ BOHDAN
MIČIAN MATĚJ
ŠOLC PETR
ŠTĚPÁNEK MICHAEL
ŠTĚPANÍKOVÁ ANETA
TRNKA ŠIMON
VEJDĚLEK PAVEL

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
BÁRTA PETR
HOLUB JAKUB
CHMELOVÁ JARMILA

KAISER JAN
MATUŠKOVÁ TEREZA
SROSTLÍK JOSEF

SVOJŠE MICHAL
ZŮBEK TOMÁŠ
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3. ročník
Četa C3A – třídní učitel Mgr. Radek KONEČNÝ
velitel čety kpt. Ing. Pavel RAJJ
BAREŠ ANTONÍN
BENEŠ SVATOPLUK
CÍSAŘ PAVEL
DOUCHA VOJTĚCH
DUFEK MILAN
JONAITIS VALENTÝNA

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

PRACHAŘ DOMINIK
RUSIČ JURAJ
SIŇÁR LUKÁŠ
SLAVÍKOVÁ NIKOLA
ZATLOUKAL JAN

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

HOMOLKA LUKÁŠ
HRBÁČ JAN
HULA ONDŘEJ
KAMÍNEK JOSEF
KÁRNÍKOVÁ ANDREA

LINHOVÁ MICHAELA
LUKÁŠÍK PETR
ROBLÍK DAVID
TOMAŠKO MATĚJ

Četa C3B – třídní učitel Ing. Igor FABIAN
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
velitel čety npor. Bc. Richard PASÍRBEK od 1. 1. 2017
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 C3C – třídní učitelka RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Roman BRABEC
BABÁČEK DANIEL
BILINA MICHAL
BLAŽEK JIŘÍ
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:
BYSTROŇ MATĚJ
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 E3A – třídní učitelka Mgr. Klára MOTLOVÁ
velitel čety npor. Bc. Vojtěch BYRTUS
ADAMEC MARTIN
HRADIL JAN
HRADIL PAVEL
HYNEK MATĚJ
JANEČEK JAKUB
JOUKL ONDŘEJ

LORENC DANIEL
MACH ONDŘEJ
NEJEDLÝ FRANTIŠEK
RUSZ JAKUB
SÍVEK MIROSLAV
SMAŽIL MICHAL

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

STUDIUM PŘEDČASNĚ UKONČILI:
CSÁPAI DANIEL
ČÁSTKOVÁ JANA
ČERVINKOVÁ LUCIE
DANĚK JAN
MACHÁČEK FRANTIŠEK

KONEČNÁ TEREZA
MARTINEK FILIP
SALAY DANIEL
SELINGER FRANTIŠEK
SEJKORA JAN

PASTYŘÍK PETR
VAVRUŠA MARTIN
WEINFURT JAKUB
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4. ročník
Četa C4A – 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 C4B – třídní učitelka Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Mgr. Pavel POLÁŠEK
BĚLKA JOSEF
ČMAKAL RADIM
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:
BOTOS JIŘÍ
BROUNEK LUKÁŠ
DRABINOVÁ VERONIKA

LINKA RADIM
SALAMON LUDVÍK
ŠKOPOVÁ SÁRA

ŠOTOLA ONDŘEJ
VEČEŘA VÍT
VLACH DENIS

Četa C4C – třídní učitelka Mgr. Ivana JÍLKOVÁ
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
BYSTŘICKÝ TOMÁŠ
ČANĚK VÍTĚZSLAV
DOMES KAREL
FILINSKÝ DOMINIK
HAVRÁNEK MATĚJ
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
KAROLA MARTIN
KORČÁK LUKÁŠ
SALAMON JAN

POLÁK MIROSLAV
VASS JAKUB
ŽIŽKA VLADIMÍR
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Četa E4A – 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
JÍLEK MARTIN
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
CHOCHOLA VOJTĚCH
CHLEBÍČEK ROMAN
JUNEK ONDŘEJ
JUROVICH DAVID

KOUŘIL MICHAL
TRMAČ TOMÁŠ
VESELKA ALEŠ
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