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Slovo velitele
Vážení absolventi,
složili jste maturitní zkoušky a opustíte i Moravskou Třebovou. Město, které po čtyři roky bylo vaším
druhým domovem. Získali jste potřebné vědomosti a dovednosti, abyste mohli úspěšně pokračovat ve studiu
na vysokých školách nebo zahájili vojenskou kariéru v AČR. Bez ohledu na to, kde budete v budoucnu pracovat,
budete reprezentovat školu svými výsledky a přispívat k její dobré pověsti. Končí pro vás významná etapa života,
v průběhu které jste si více či méně ujasnili, co chcete ve svém životě dělat.
V této souvislosti je třeba vzpomenout, že téměř osmdesát procent
letošních absolventů se rozhodlo požádat o přijetí do služebního poměru
vojáka z povolání. Zvolili jste nelehkou cestu a budou na Vás kladeny vysoké
nároky. Čeká Vás další vzdělávání v oblasti odborné přípravy a budete muset
prokázat morální i mravní kvality, které jsou nezbytným předpokladem k tomu,
abyste se stali respektovanými příslušníky praporčického nebo důstojnického
sboru ozbrojených sil České republiky.
Jste první absolventi oboru Vojenské lyceum s maturitním
předmětem vojenská profesní příprava a zvládli jste ověření praktických
dovedností. I obor Elektrotechnika se neustále vyvíjí a přizpůsobuje
se potřebám vzdušných sil, proto pracujeme na elektrodílnách a zázemí
pro odbornou praxi. Pro zvýšení fyzické zdatnosti, obratnosti a vytrvalosti
vybudujeme Dráhu NATO, která bude sloužit nejen pro potřeby školy.
Domovy mládeže jsou již v novém kabátě. Rekonstrukce byla dlouhá
a náročná, někteří z vás ji pocítili na vlastní kůži. Nyní ještě probíhají rekonstrukce sociálních zařízení a řeší
se tolik diskutované ledničky. Chceme dokončit úpravu společenského sálu Na Písku a pustit se konečně
do rekonstrukce kinosálu, který chceme přeměnit na reprezentativní aulu školy.
Ve školním roce 2019/2020 by měl být otevřen obor Strojírenství na naší nové pobočce v Sokolově.
Pojetí vzdělávacího procesu bude zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale také na rozvíjení
technicko-logického myšlení a na vytváření dovednosti analyzovat a řešit problémy. Bude také kladen důraz
na rozvoj praktických dovedností.
Teď si myslíte, že vše už umíte a znáte a je Vám vše jasné. Praxe však ukáže, že tomu tak není a čeká
na Vás ještě dlouhá cesta.
A mé přání závěrem? Jestli se i v budoucnu nebudete stydět prohlásit „Jsem absolventem Vojenské
střední školy a VOŠ 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
plukovník. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
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„Škola, kde každý je někdo!“
Primárním úkolem školy je vzdělávání. Jeho nedílnou součástí je také branná, vlastenecká, společenská
a občanská

výchova

mladých

lidí.

Škola

se

proto

podílí

na

tematicky

zaměřených

akcích

Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů.
Žáci každoročně reprezentují školu na veřejnosti při různých společensko-kulturních akcích,
které pořádá Armáda České republiky, jako jsou například 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 jsou 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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Historie školy
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 (SVRRG), 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, která měla 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 pro důstojníky v záloze (všech zbraní).
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.
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.

4

Dne 7. října 2014 schválil ředitel Vojenského historického ústavu úpravu
znaku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. Její znak
tvarově vychází ze znaku Státního vojenského reformního reálného gymnázia,
který byl zaveden v roce 1935. Znak je tvořen štítkem s dominujícími lipovými listy
a gotickým mečem položeným na červenobílém poli. Ornamenty lipových listů jsou
odděleny modrou barvou tak, aby celkové barevné vyznění tvořilo trikolóru.
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VELITELSKÝ A UČITELSKÝ SBOR
Velení školy

Vrchní praporčík školy nadpraporčík Tomáš REIMER, zástupce velitele podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ,
velitel školy plukovník Generálního štábu Ing. Zdeněk MACHÁČEK, náčelník štábu podplukovník Ing. Viliam BEKE

Oddělení vzdělávání

Metodik pro vzdělávání Ing. Lenka LAZAROVÁ, organizační pracovník Ing. Josef LORENZ, organizační pracovnice
Vladislava KNÁPKOVÁ, vedoucí starší důstojník-specialista podplukovník Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK,
Ph. D., pracovník štábu nadrotmistr Radek ŠULC, Mgr. Josef KUČERA

Učební skupina přírodovědná

RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, vedoucí skupiny učební RNDr. Iveta WILNEROVÁ, RNDr. Irena ŠAFÁŘOVÁ, Miroslava
HERELOVÁ, Mgr. Ivana JÍLKOVÁ, RNDr. Hana NEČASOVÁ, Mgr. Andrea PETEROVÁ
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Učební skupina jazyková a humanitní

1. řada: PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, vedoucí skupiny učební Mgr. Klára MOTLOVÁ, Carmen Gabriela BÁRTOVÁ
2. řada: Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, Elena MAZUROVÁ-ZEMÁNKOVÁ, Mgr. Michaela PEŘINOVÁ, Mgr. Josef KUČERA,
Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ, Mgr. Pavlína JANDLOVÁ, Mgr. Hana OYELAKIN-FERLÍKOVÁ, Mgr. Andrea MARTINKOVÁ,
Mgr. Olga JURÁNKOVÁ

Učební skupina základních odborných předmětů

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

Učební skupina managementu a tělovýchovy

Kapitán Mgr. Petr SMUTEK, praporčík Stanislav SMITAL, Ing. Milan MIŠÁK, Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ,
provozář Petr PLISKA, Ladislav DOSTÁL, Ivan MAREČEK, vedoucí učební skupiny kapitán Mgr. Ing. Petr TATALÁK
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Velitelé 1. školní roty

Nadporučice Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ, nadporučík Bc. František ŠKABRAHA, nadporučík Bc. Jan ZAPLATIL,
velitel roty major Ing. Pavel ŠŤASTNÝ, kapitán Mgr. Karel BURIAN, nadporučík Mgr. Bc. Petr VANDUCH

Velitelé 2. školní roty

Major Ing. Pavel RAJJ, nadporučík Bc. Roman BRABEC, nadporučík Bc. Miroslav KLOS, nadporučík Bc. René
HARTIG, výkonný praporčík rotmistr Lukáš DOSTÁL, kapitán Ing. Michal ŠMERÁK, nadporučík Ing. Vojtěch
BYRTUS
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PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU
Opět po roce přichází nováčci
Pondělí 3. září 2018. Na všech školách začíná nový školní rok. Pro 107 našich nováčků to byl první den
v novém neznámém prostředí. Žáci 2., 3. a 4. ročníků se vrátili již v neděli navečer.
Ráno na slavnostním nástupu přivítalo velení školy stávající žáky. Po osmé hodině ranní se před bránou
školy tvořily hloučky budoucích prváků. Každého doprovázel alespoň jeden z rodičů, pro které byla připravena
informační schůzka. Představilo se jim velení školy a náčelník štábu rodičům řekl: „Já jsem zde před 40 lety
také nastupoval a vím, co to je. Vydržel jsem, je to o vůli a mít v tom srdce.“ Zároveň poprosil rodiče,
stejně jako velitel školy, aby byli svým dětem oporou na vybrané cestě, která je náročná. Poté se už rodičů ujali
jednotliví třídní učitelé a velitelé čet.
Na bráně na žáky čekali jejich instruktoři z 3. ročníků,
kteří je provázeli první měsíc jejich pobytu. Nováčci se na ně mohli
obrátit s jakoukoliv prosbou nebo dotazem. Poté se přesunuli
do Domova mládeže, kde odevzdali vyplněné formuláře a vyzvedli
si první výstrojní materiál. Ještě je čekalo ubytování na pokojích
a prohlídka areálu školy. Chlapci nevynechali ani úpravu účesu,
která je v den nástupu jednotná. Všem dvaceti dívkám jejich vlasy
zůstaly, ale mají danou úpravu účesu, kterou musí dodržovat.
Následuje návštěva ošetřovny a výdej dalšího materiálu. Materiál
dostávají

postupně,

začíná

se

sportovním

vybavením,

poté následuje stejnokroj vzor 95, tzv. „maskáče“, a jako poslední
„nafasují“ v průběhu týdne stejnokroj vzor 97.
V prvním týdnu museli stihnout opravdu mnoho a bylo to náročné. Druhý týden následoval adaptační
proces mimo areál školy, kde se upevnily kolektivy jednotlivých čet a došlo k seznámení se a navázání
kamarádství. Po návratu je čekalo učení, osvojování nové látky i nových dovedností. Slavnostní slib proběhl
5. 10. od 10:00 na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové a uzavřel vyslovením „Tak slibuji!“ první měsíc
fungování ve škole.
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Dny NATO
Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě Dny NATO a Dny Vzdušných sil AČR letos probíhaly ve dnech
15. – 16. září. Nesly se v duchu oslav 100. výročí vzniku Československa. Za školu se zúčastnilo 127 žáků
2. a 3. ročníku.
Každý plnil svoji funkci. Někteří zabezpečovali
pořadatelskou službu, další byli vyčleněni do propagačního stanu
školy. Zde se návštěvníci mohli seznámit s informacemi
o přijímacích zkouškách, dnech otevřených dveří a hlavně mohli
diskutovat přímo s žáky o jejich vlastních zkušenostech ze studia
na střední vojenské škole.
Zbylí žáci spolupracovali s ASC Dukla Praha, jejichž stan mimo jiné navštívili úspěšní sportovci klubu,
např. plážová volejbalistka Kristýna Hoidarová Kolocová a účastnice Rallye Dakar v kategorii čtyřkolek Olga
Roučková.
„Počasí letošního ročníku bylo velmi příznivé, což se odrazilo v celkové návštěvnosti, která překročila
dvousettisícovou hranici. V o to těžší situaci se ocitli žáci naší školy, kteří se ovšem se všemi úskalími
pořadatelské služby vypořádali s lehkostí jim vlastní,“ zhodnotil akci major Václav Laurin. Potvrdila to i slova
chvály a uznání, která zazněla od organizátorů akce.

Adaptační proces na Svratouchu
Druhý týden ve škole se všechny čtyři čety prvních ročníků vystřídaly, ve dvou turnusech, v tábořišti
na Svratouchu. Téměř tři dny plné seznamovacích, taktických a především týmových her zažili „prváci“
na Vysočině. Jejich úkolem bylo nastartovat a urychlit proces vzájemného poznání se mezi sebou,
seznámení se s třídním učitelem a velitelem čety. Pracovníci střediska volného času Tramtáryje Svitavy zaměřili
„stmelovák“ na vojenskou tematiku a fyzickou kondici. Při hrách, jako byly Humanitární mise, Žízeň po životě
nebo Operace srdce, žáci zjistili, jak důležitá je v kolektivu komunikace.
Náročné dny zakončilo společné posezení s kytarou u ohně.
První skupina dokázala velmi rychle vytvořit nové vztahy a vzniklé
vazby proměnily skupiny žáků v kolektivy. Druhý turnus ještě čekala
práce na tvorbě správné party.
Pobyt na stanovené základně provázelo letní počasí,
které lákalo i ke koupání. Chladné večery a noci o sobě daly znát hned, jak se setmělo. Bonusem byla „domácí
strava“, o kterou se postarali kuchaři četař L. Kovacs a desátník M. Kaššai z VÚ 4854.
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Prohlubování mezinárodní spolupráce vojenských středních škol
Ve dnech 17. – 21. září 2018 proběhla v pořadí již druhá návštěva žáků VSŠ a VOŠ MO na Vojenské
střední škole Károlyho Kratochvíla v maďarském Debrecínu. Dvacet žáků školy, tři vojáci z povolání a jeden
pedagog tak dostali jedinečnou příležitost zúčastnit se bohatého programu, který pro ně hostitelé připravili.
Už na cestě do Debrecínu se konala první zastávka, a to přímo v hlavním městě Maďarska – Budapešti.
Za doprovodu pana Gábora Berkecze, ředitele maďarské vojenské školy, a pplk. Szabóa z Ministerstva
obrany Maďarské republiky si česká delegace prohlédla honosné interiéry maďarského parlamentu,
v nichž je mj. umístěn i nejvýznamnější symbol maďarské státnosti – svatoštěpánská koruna. Pak následovala
prohlídka historické bitevní říční lodi a plavba po Dunaji na dělovém člunu dunajské flotily. Tento nevšední zážitek
se pro všechny zúčastněné stane bezesporu jedním z těch nezapomenutelných. Návštěvu Budapešti umocnil
už i samotný průjezd městem, který byl výrazně usnadněn díky tomu, že český autobus byl doprovázen vozidlem
maďarské vojenské policie. Unavené účastníky čekala ještě více než tříhodinová cesta do Debrecínu,
kde byli ve večerních hodinách velmi vřele uvítáni.
První ráno v Debrecínu bylo zahájeno společným slavnostním nástupem a vztyčením státních vlajek.
Následovala prohlídka školy, která se protáhla na celé dopoledne. V odpoledních hodinách na to navázala
prohlídka centra Debrecínu, včetně zdejších muzeí a velké protestantské katedrály.
Další den se nesl plně v duchu vojenství. Dopoledne proběhla soutěž ve střelbě mezi týmy českých
a maďarských žáků. Soutěž to byla velmi dramatická. Žáci obou škol podávali velmi vyrovnané výkony,
ale vítězem se nakonec stali čeští střelci. Odpoledne se čeští a maďarští žáci vydali s doprovodem na místní
zrekonstruovaný vojenský hřbitov, na němž je pohřbeno i 120 vojáků české národnosti, kteří v Debrecínu zemřeli
v místních lazaretech během 1. světové války. Pietním aktem zde byla uctěna jejich památka.
Komunikativní dovednosti si pak žáci mohli naplno vyzkoušet ve čtvrtek. V centru města pro ně byla
připravena hra Honba za pokladem. Ve smíšených družstvech plnili různé úkoly, během nichž se nesměli bát
oslovit a do hry zapojit náhodné kolemjdoucí, příslušníky maďarské policie nebo prodavače z obchodů.
Jeden z českých žáků svou zkušenost shrnul do těchto slov: „Žáci maďarské vojenské střední školy byli
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kamarádští a velmi komunikativní. To se projevilo především během společné hry, kde byly týmy sestaveny
z maďarských a českých žáků. Společným jazykem se stala angličtina. Projevily se tak naše schopnosti
dorozumět se i bez užití mateřského jazyka.“
Vrcholem celé návštěvy byl páteční program.
Ráno během ukázek sebeobrany měli žáci možnost
vyzkoušet si tyto dovednosti i s velitelem 5. střelecké
brigády MA brigádním generálem Romuluszem Ruszinem,
přičemž došlo i na lámání latí o pana generála.
Poté v dopoledních hodinách školu navštívil
samotný maďarský prezident János Áder a pro žáky obou
škol měl připravenou velmi poutavou přednášku
o globálních změnách klimatu. Aby ani naši žáci nepřišli
zkrátka, byla pro ně přednáška simultánně překládána
do sluchátek. Vedoucí naší delegace pplk. Viliam Beke
se po skončení přednášky osobně setkal s maďarským
prezidentem a krátce s ním pohovořil. Velmi vstřícným
krokem ze strany pana prezidenta byl jeho souhlas
s pořízením společné fotografie s celou naší delegací.
Spolupráce mezi oběma vojenskými školami je bezesporu ohromným přínosem nejen pro žáky obou
škol, kteří tak získávají příležitost poznávat zvyky a kulturu jiné země a upevňovat své komunikační dovednosti
v cizím jazyce, ale i pro školy jako takové, a to vzájemnou inspirací v inovacích a sdílením zkušeností z výuky
a výcviku žáků a odborné přípravy pedagogů.
A jak se na tuto spolupráci dívají samotní žáci – účastníci?
„Během tohoto krásného pobytu, který byl bohužel krátký, jsem poznal spoustu skvělých lidí. I přesto,
že naše jazyky jsou rozdílné, dokázali jsme najít společné slovo,“ říká jeden z žáků druhého ročníku.
Jeho o rok starší kolega dodává: „Naši maďarští přátelé nás přivítali velice vřele a s otevřenou náručí.
Připravili pro nás bohatý program, a proto jsme se na půdě vojenské střední školy v Debrecíně cítili příjemně.“

Doss Alto
Ve dnech 20. – 26. září 2018 se u příležitosti 100. výročí bojů československých legionářů na Doss Alto
konala národní vzpomínková pouť do Itálie. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Československou obcí
legionářskou a Ministerstvem obrany. Deset vybraných žáků školy mělo možnost zúčastnit se mnoha pietních
a slavnostních akcí v doprovodu zástupců českého velvyslanectví a místních samospráv.
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Program započal v pátek 21. září pietním aktem u pomníku umučeného J. Sobotky v obci Pieve di Bono.
Poté následovala prohlídka bývalé pevnosti a vojenského muzea v Roveretu. Ještě večer téhož dne poutníci uctili
památku obětí první světové války na městském hřbitově v Campi Riva.
Následující den byl zahájen pietním aktem u pomníku Aloise Štorcha
a Leopolda Jeřábka v Rivě. Spolu se členy místního sdružení veteránů italských
horských jednotek alpinů pak poutníci navštívili bojiště na Doss Altu, kde taktéž
uctili památku bojovníků za naši svobodu. Celý den završil nádherný koncert
v podání italských hudebníků, kteří na počest československých legionářů hráli
české symfonické skladby.
Třetí den následoval pietní akt u vojenského památníku Castel Dante v Roveretu, které je největším
pohřebištěm československých legionářů na italském území. Následovalo další uctění památky u nedalekého
Zvonu padlých. Akce se účastnil i ministr obrany Lubomír Metnar. Odpoledne se poutníci vydali na slavnostní mši
v městečku Arco. Následoval slavnostní pochod s prapory k místu, kde proběhlo odhalení a následné vysvěcení
sochy svatého Václava. Program završil pietní akt u pomníku legionářů.
V pondělí 24. září se konal pietní akt na místě zrušeného hřbitova československých domobranců
v Solbiate Olona. Poté byla odhalena a vysvěcena nová socha zdobící pomník a následovala prohlídka kláštera.
K večeru se poutníci přesunuli do Legnana, aby odhalili pamětní desku na tamějším hřbitově a vzdali čest
památce padlých.
Poslední den pouti byl věnován cestě na Milánský válečný hřbitov, kde se konal pietní akt u pomníku
československých důstojníků.
Vzpomínková pouť představuje významnou společenskou a duchovní událost. Poutníci se na své cestě
setkali s mnoha italskými lidmi, kteří jsou znalci našich dějin a přáteli našeho národa. Pouť tak důstojně
připomněla a uctila památku našich předků, kteří před sto lety obětovali své životy za naši svobodu.
Čest jejich památce.
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Nácvik na přehlídku 2018
Nácvik na Slavnostní přehlídku 2018 k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé
republiky probíhal od 17. října 2018 a žáci naší školy na něm samozřejmě nechyběli. Ačkoliv byli nejmladšími
účastníky nácviku a ze strany velitelství pozemních sil zaznívaly obavy ze zvládnutí fyzicky náročného
zaměstnání, tak žáci 2. a 3. ročníku VSŠ a VOŠ MO opět dokázali, že nejsou žádnými „outsidery“ na poli pořadové
přípravy a svou nezlomnou pílí a odhodlaností se dokážou vyrovnat profesionálním vojákům. A těšili se,
až své drilem získané dovednosti předvedou dne 28. října 2018 svým příbuzným a široké veřejnosti na Evropské
třídě v Praze.

Foto: čet. René RÁMIŠ, mjr. Miroslava ŠTENCLOVÁ

Slavnostní přehlídka 2018
Dne 28. října 2018 proběhla v Praze na Evropské třídě vojenská přehlídka armády, vojenských škol
a složek IZS k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Během jedenácti dnů nácviků, drilu a sebezapření si žáci naší školy vysloužili respekt ostatních cvičících
složek. Fyzicky náročné zaměstnání a proměnlivé sychravé podzimní počasí společně přispěly
k tomu, že se žáci 2. a 3. ročníku semkli a chovali se jako tým, kterému není lhostejné, jakým způsobem
se bude prezentovat před vrchním velitelem ozbrojených sil, generalitou, zahraničními hosty, svými příbuznými
a širokou veřejností. Tomu odpovídalo i jejich chování a vystupování v průběhu celé akce, které se shodovalo
se standardem profesionálního vojáka.

Foto: Jakub PLÍHAL

Foto: Jakub PLÍHAL
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Běžecká liga
V nejmladší kategorii rozhodlo až deváté kolo.
Kryštof Vrána zkušeně udržel dvoubodový náskok
a stal se celkovým vítězem v rámci Armády ČR.
Elišce Kohlertové nevyšel závod zcela podle představ
a skončila celkově druhá.

Slavnostní nástup školy ke Dni válečných veteránů
V pátek dne 9. listopadu 2018 v 11:00 hodin se v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
MO v Moravské Třebové uskutečnil slavnostní nástup školy u příležitosti stého výročí Dne válečných veteránů.
Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. světové války a připadá na datum 11. listopadu.
Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve padlých.
Významnost

tohoto

aktu

podtrhla

přítomnost hostů. Bylo nám ctí přivítat nové
vedení města ve složení starosta Tomáš Kolkop,
místostarosta Miloš Mička a místostarostka
Daniela Maixnerová. Při pietním aktu položili
k památníku školy květiny za ČSOL a sdružení
válečných veteránů ČR plukovník ve výslužbě
Alfons Tomášek a za Český svaz bojovníků
za svobodu paní Jitka Gruntová a Eliška
Weissová. Žákyně školy zapálily svíci k uctění památky padlých. Následovalo vyhlášení rozkazu ministra obrany
ke Dni válečných veteránů, kde mimo jiné zaznělo: „Úcta k padlým, rozvíjení našich legionářských a dalších
historických tradic a připomínka hrdinství našich předků i současných vojáků v zahraničních misích není
jen záležitostí vojáků a resortu obrany. To by mělo být samozřejmostí každého občana, stejně jako vlastenectví
a ochota bránit svoji zemi. Naší povinností ale je tento odkaz válečných veteránů udržovat a vštěpovat mladší
generaci a budoucím vojákům.“
Dále byly dle Výnosu ministra obrany předány z rukou zástupce velitele ocenění za službu v ozbrojených
silách ČR – stužka medaile I. stupně, medaile I. stupně a medaile II. stupně.
Oceněn byl i vítěz Běžecké ligy AČR v kategorii muži do 35 let Kryštof Vrána.
Zazněla státní hymna, kterou zazpívala žákyně druhého ročníku Tereza Domesová. Náčelník štábu
ukončil nástup poděkováním všem, kteří se účastnili přehlídky na Evropské třídě. Mimo jiné řekl: „Jsem hrdý
na naše žáky a bylo mi ctí vést celek.“
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Výcvik žáků v přežití v tísni a ve střelecké přípravě
V průběhu měsíce října žáci 2. ročníků absolvovali v prostoru na Srnčí výcvik v přežití. Jednotlivé čety
formou blokové výuky vyzkoušely své teoretické znalosti v praxi. Pod vedením našich instruktorů se žáci přesunuli
do stanoveného cíle, přičemž využili práci s buzolou a mapou. Na místě si postavili přístřešky, kde strávili noc
venku v chladném počasí. Ještě před tím ale rozdělali oheň, připravili nástrahy k obraně prostoru,
uvařili si v polních podmínkách večeři a zajistili další
nezbytné dovednosti. Ráno je opět čekala snídaně
v lese, likvidace přístřešků, úklid prostoru a pěší
přesun zpět do areálu školy. Po návratu následovalo
vyčištění svěřené zbraně a ošetření vojenského
materiálu, až tím pro ně tento blok výuky skončil.
V listopadu následoval výcvik ve střelbě z malorážkové pistole a malorážkové pušky na školní střelnici
v Linharticích. Při zakončení měli všichni možnost vyzkoušet si střelbu ze signální pistole.

Generál Pavel besedoval s žáky
Ve středu 14. listopadu 2018 jsme na naší škole přivítali armádního generála Petra Pavla. Uplynulo
již šest let od jeho poslední návštěvy. Jsme potěšeni, že před ukončením aktivní kariéry v AČR zavítal
mezi naše žáky.
Velení školy v čele s velitelem plukovníkem gšt. Zdeňkem Macháčkem přivítalo generála na půdě školy
a následně proběhla krátká prezentace, kde došlo i na porovnání, co vše se od poslední návštěvy změnilo.
Během hovoru se dostalo na téma uplatnění žáků po ukončení školy a budoucnost vojenského školství. Následně
došlo na prohlídku areálu školy, během které mimo jiné navštívil hodinu angličtiny a zhlédl ukázku systému
sebeobrany a boje zblízka musado.
Během besedy se žáky zodpověděl
generál Pavel několik dotazů, které se mimo
jiné týkaly jeho plánů po ukončení kariéry
v AČR, případné kandidatury na prezidenta
a jeho působení u mezinárodní mírové
jednotky na Balkáně. Na závěr mu předal
velitel pamětní odznak školy.
Jeho návštěvu u nás vystihuje zápis do kroniky: „Krátce před ukončením své dlouhé služby v armádě
mi bylo velkým optimismem a potěšením navštívit školu připravující budoucnost naší armády.“
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Příkladem pro jiné
Náčelník štábu obdržel e-mail v tomto znění :
„Vážený pane podplukovníku, píši Vám s obrovskou
prosbou. Dne 16. 11. 2018 jsem byla svědkem příkladného
projevení ochoty, starostlivosti a zkušenosti. Na ulici
Lanškrounská došlo kolem třinácté hodiny k úrazu starší dámy.
Upadla a nešťastně si tak způsobila úraz hlavy. Zraněné
se udělalo nevolno a ztrácela velké množství krve.
Pohotový přístup několika žáků 1. ročníku dámě nejspíš zachránil život. Usadili ji, ošetřili a ukázkově
s ní komunikovali. Zajistili příjezd sanitky a do poslední chvíle pomáhali i zdravotníkům. Svým jednáním
připomněli dobré jméno školy, připravenost, ochotu a ohleduplnost.“
Příjemné zprávy potěší a žáci Michal Gula, Antonín Kutálek, Martin Karen a René Sunkovský
byli odměněni pamětní mincí školy a pochvalou velitele školy. Děkujeme za to, že dáváte příklad ostatním.

Výcvik před maturitou z vojenské profesní přípravy
Od 19. do 30. listopadu 2018 probíhal ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá komplexní polní výcvik
73. tankového praporu s názvem COVEREX 2018. Výcviku se účastnili mimo jiné i naši žáci ze 4. ročníků.
Žáci oboru Vojenské lyceum v rámci praxe u útvarů AČR absolvují komplexní polní výcvik,
který má za cíl studentům přiblížit reálný život vojáka z povolání na nepřetržitém vojenském výcviku.
K jednotlivým četám byli přiřazeni instruktoři, kteří měli za úkol nejen řídit výcvik po odborné stránce, ale také
předat zkušenosti, které v průběhu kariéry nasbírali. Hlavním tématem výcviku byla vševojsková příprava.
První část se zaměřila na získání a osvojení
teoretických znalostí k dané problematice. Nabyté
znalosti byly průběžně prověřovány v praxi. Žáci
si podobně jako studenti Univerzity obrany prošli ženijní,
taktickou, střeleckou, zdravotní a chemickou přípravou.
Vše

bylo

směřováno

k

úspěšnému

zvládnutí

komplexního polního výcviku, který je čekal v druhé polovině. Pro žáky byl připraven přesun s plnou polní
do prostoru, kde bylo úkolem zaujmout rozmístění mimo boj a připravit se na přečkání noci. Druhý den se vrátili
do tábora, kde pro ně byla připravena bojová hra družstev v podobě devíti stanovišť: CIED, rozebírání a skládání
útočné pušky CZ BREN na čas, ochrana proti zbraním hromadného ničení (OPZHN), bojové drily a úkoly z ženijní,
spojovací, topografické a zdravotní přípravy. Během výcviku se žákům vystřídalo různé počasí , takže zažili bahno,
sníh i mráz. Na závěr bylo vyhodnoceno nejlepší družstvo. Za naši školu to byla četa C4C.
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Klání robotů v Olomouci
Na závěr letošního roku se členové kroužku mechatroniky a robotiky připravili na první účast v soutěži
malých robotů RoboTrip 2018, kterou organizovala SPŠ a SOU Uničov dne 6. prosince 2018. Oproti minulým
letům se tento ročník konal v prostorách spolupořadatele – Katedry technické a informační výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící ze středních škol si mohli vybrat z pěti disciplín – Stopař
s překážkami, MiniSumo, Lego MiniSumo, Lego konstruktér a Čárové bludiště.
Zkušenější členové kroužku se rozhodli prověřit své technické
a programátorské dovednosti v disciplíně Lego konstruktér. Oba dvoučlenné
týmy ILSáci (Šimon Trnka a Adam Forró) a RobotsVSMT (Matěj Papežík
a Vlastimil Burian) byly vybaveny stavebnicemi Lego Mindstorms
EV3 Education. Konstrukční úloha autonomního robota byla vyhlášena
na místě soutěže. Doba pro splnění úkolu byla tři hodiny. Letošní zadání
bylo čistě vánoční: Pomoci Ježíškovi rozvézt dárky různých barev do barevně
shodných míst.
Začínající členové kroužku si vybrali disciplínu Stopař s překážkami. Dvoučlenný tým Ganders (Vít Jaška
a Karel Kubinec) si musel připravit robota ze stavebnice Lego Mindstorms EV3 Education, který dokáže zvládnout
bez cizí pomoci tři různě náročné trasy. První dráha byla různě se klikatící čára, druhá se už i křížila, poslední
obsahovala překážky a přerušené úseky čáry.
Týmu Ganders se povedlo vyjezdit pěkné 9. místo z celkového počtu 21 soutěžících.
Našim konstrukčním týmům se povedlo postavit a naprogramovat roboty a dosáhnout ve své disciplíně
skvělých výsledků. Po vyhodnocení pomoci Ježíškovi s dárky ILSáci obsadili 1. místo a RobotsVSMT 2. místo.

Slavnostní mše svatá pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka
V pátek 7. prosince 2018 se již poněkolikáté v Katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
uskutečnila slavnostní mše svatá věnovaná hnutí
Na vlastních nohou – Stonožka.
Již tradičně se účastnili i naši žáci a opět
pomohli s pořadatelskou činností. Každoročně
předávají zástupci AČR obětní dary ve společnosti
dětí ze škol, které s hnutím Stonožka spolupracují.
V

letošním

roce

předával

i

velitel

školy

plk. gšt. Zdeněk Macháček.
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Po mši svaté měli žáci možnost osobně se setkat s náčelníkem Generálního štábu AČR
generálem Alešem Opatou a třemi bývalými NGŠ Josefem Bečvářem, Petrem Pavlem a Pavlem Štefkou
a také s kardinálem Dominikem Dukou. Jak zmínila žákyně 1. ročníku Vendula Kolaříková: „Byl to pro nás
neuvěřitelný zážitek a budeme na to vzpomínat celou svoji budoucí vojenskou kariéru.“

Zavzpomínat na studium přijel generál Jiří Šedivý
Ve středu 11. prosince 2018 navštívil školu armádní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Jako absolvent
Vojenského gymnázia Jana Žižky v Moravské Třebové se vrátil na začátek svého působení v armádě.
Během návštěvy si prohlédl část areálu školy. Zavzpomínal, jak škola vypadala při jeho působení.
Potěšilo ho, že se areál několikanásobně rozrostl a zmodernizoval. Proběhla beseda se žáky prvních a druhých
ročníků. Nejdříve jim shrnul celé své působení v armádě. Mimo jiné popisoval svá studia v Americe a zdůraznil
i důležitost znalosti angličtiny. Poté odpovídal i na zvídavé dotazy žáků. V průběhu besedy několikrát zdůraznil:
„Studujte, vzdělání je důležité. Neodkládejte
to, teď když jste mladí, je studium
nejjednodušší.“ Při odpovědi na otázku
mimo

jiné

generál

Šedivý

řekl:

„Nebojte se přijímat výzvy a buďte hrdí
na to, že jste vojáci. Třeba mezi vámi sedí
budoucí

náčelník

Generálního

štábu.“

Pro všechny přítomné to bylo velmi
zajímavé. Požádali jsme i o zápis do kroniky
školy.
Na závěr návštěvy byl připraven slavnostní oběd. Pan generál přizval tři žáky, kteří byli aktivní během
besedy, aby s nimi ještě mohl diskutovat. Pro žáky to byl nezapomenutelný zážitek a další motivace ke studiu.

Sbírka ke Dni válečných veteránů
Již počtvrté se naše vojenská škola zapojila do sbírky
ke Dni válečných veteránů pro Vojenský fond solidarity pořádané
ve spolupráci s Charitou České republiky. V naší škole byla vybrána
částka 15 501 Kč. Vybrala se tak o více než 7 000 Kč vyšší částka
než v loňském roce. Výtěžek z této sbírky byl použit na nákup
vánočních dárků pro děti vojáků, kteří zemřeli při plnění služebních
úkolů.
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Škola otevřela své brány
V

pátek

14.

prosince

proběhl

poslední

ze

Dnů

otevřených

dveří.

Celková

bilance

byla asi 1 200 návštěvníků, kteří prošli branou školy. Většinou se jednalo o zájemce s doprovodem.
Největší zájem byl o první den, kdy si školu prohlédlo 520 návštěvníků.
Průběh je již zaběhlý a vyzkoušený praxí.
Začíná prezentací v sále Na Písku, kde zazní základní
informace o nabízených oborech, průběhu školního
roku, zájmových aktivitách a příjímacím řízení.
Náčelník štábu zájemce po prezentaci upozorňuje:
„Každý rok zdůrazňujeme, že nelze mít 0 bodů z běhu
nebo silové disciplíny, a přesto právě zde skončí čtvrtina uchazečů. Prosím trénujte, ať zvýšíte své šance.“
Následuje prohlídka školy v doprovodu žáků třetího ročníku a zde mají všichni prostor na dotazy k běžnému životu
ve škole. Kdo jiný než právě žáci by jim mohl dát odpovědi. Během prohlídky je k vidění vše, co škola nabízí,
od učeben jak klasických, tak odborných, přes tělocvičny, sportoviště a prostory pro volnočasové aktivity,
až po stravovací a ubytovací prostory. Nejvíc atraktivní je ukázka musada MCS v režii žáků. Poslední zastávkou
jsou rekrutační pracoviště Čechy a Morava. Zde si může zájemce rezervovat termín ve vojenské nemocnici
a vyplnit všechny potřebné formuláře. Je to první krok k tomu stát se ve školním roce 2019/20 žákem
buď oboru Vojenské lyceum, Elektrotechnika nebo nově Strojírenství.

Výcvik žáků 3. ročníku ve vojenském plavání
V prvním pololetí školního roku 2018/2019 proběhla první část základního kurzu vojenského plavání pro
žáky 3. ročníku. Kurz byl rozdělen do šesti lekcí. V první lekci se žáci seznámili s dopomocí unavenému plavci.
Následovala záchrana tonoucího s kompletním zásahem. Třetí lekce byla opakovací, kde žáci zdokonalovali
své nabyté dovednosti. Následující dvě lekce byly věnovány plavání pomocí prostředků ABC (ploutve, šnorchl
a brýle). V šesté, závěrečné lekci byli žáci přezkoušeni z jednotlivých témat. Každá hodina začínala rozplaváním
a přezkoušením plavání volným stylem
na 200 metrů. V závěrečném přezkoušení
museli žáci uplavat 20 metrů pod vodou
a vydržet 30 sekund pod hladinou. Plavání
první části probíhalo na bazéně v Mohelnici
v plavkách. Druhá, náročnější část čeká
naše žáky v měsíci červnu, kdy si nabyté
dovednosti vyzkouší ve vojenské ústroji
ve vodní nádrži Lipno.
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Odborný lyžařský výcvik
Součástí výuky druhých ročníků je týdenní odborný lyžařský výcvik v průběhu ledna a února.
I letos proběhl v Deštném v Orlických horách. Díky zaměření oborů se žáci učili nejen sjezd, ale vyzkoušeli i běžky
a přesun na sněžnicích. Výcvik byl proto koncipován ve dvou fázích.
V první fázi (sobota, neděle) žáci absolvovali
přesuny

na

sněžnicích

a

běžkách.

Přesun

na sněžnicích byl zaměřen i na topografii, základy
přežití a pohyb v neznámém horském terénu.
Žáci si tak ověřili své teoretické znalosti v praxi.
Díky

náročnosti

si

někteří

sáhli

na

dno

svých fyzických a psychických sil.
Ve druhé fázi výcviku (pondělí – čtvrtek)
již probíhala výuka technik sjezdového lyžování.
Mezi žáky se našli i tací, kteří si lyžování poprvé vyzkoušeli až na výcviku a tento sport se jim zalíbil.
K velmi dobrému průběhu a vysoké náročnosti výcviku přispěly skvělé sněhové a povětrnostní podmínky
a v neposlední řadě i instruktoři zabezpečující samotný výcvik.

Projekt Edison
Stejně jako v předchozích letech se i letos naše škola zapojila do projektu Edison, který organizuje
společnost AIESEC. Cílem projektu je setkávání a sbližování lidí z různých zemí světa a bourání zažitých
stereotypů a předsudků. V rámci projektu zde působilo v týdnu od 11. do 15. února 2019 sedm lektorů z různých
koutů světa. Konkrétně to byli Aiman z Kyrgyzstánu, Gading z Indonésie, Mehmet z Turecka, Meng-Ting
z Tchaj-wanu, Olga z Ukrajiny, Tanya z Ruska a Xueyu z Číny.
Lektoři se zapojili do výuky anglického jazyka ve všech
ročnících. Olga a Tanya se jako rusky mluvící lektorky ujaly i několika
hodin ruského jazyka. Úkolem lektorů bylo seznámit žáky se zvyky,
tradicemi, památkami, přírodními zajímavostmi, se životem
a současnou situací v zemích, z nichž pocházejí. To vše zvládli žákům
přiblížit prostřednictvím prezentací a krátkých videí. Výuku prokládali
poutavým vyprávěním a popisem.
Pedagogové školy si pro lektory na oplátku připravili pestrý
program na odpoledne a večery. Lektoři navštívili radnici v Moravské
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Třebové, kde byli uvítáni starostou města, prohlédli si místní renesanční zámek a měli možnost se zapojit
do sportovních aktivit žáků školy.
Vrcholem celého týdne bylo uspořádání „mezinárodní vesničky“ v prostorách školní jídelny.
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.

Žáci tak měli příležitost ochutnat turecký
jogurtový

nápoj

ayran,

ukrajinské

vareniky nebo ruské bliny.
I ohlasy mezi žáky byly kladné. Jako příklad uvádíme citaci Jana Čížka, která se v různých obměnách
objevovala nejčastěji. „S letošní skupinou jsem byl velice spokojen. Všichni byli komunikativní a přizpůsobiví
i pro lidi s horší angličtinou. Nejvíc jsem si užil ochutnávání jídel daných zemí.“ Jeho spolužák ještě doplnil:
„Například tento rok mě uchvátil Kyrgyzstán. Jejich příroda, o které nám lektorka vyprávěla a již ukazovala
na fotkách, byla nádherná. Stejné platí i o historii země. Bylo to zajímavé a dalo mi to i tip, kam se v budoucnu
podívat.“

26. reprezentační ples
Poslední únorový páteční večer patřil již tradičně plesu velitele VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové.
Letošní byl již šestadvacátý a jeho barvou byla zelená. Bohatě obložené stoly a výtečný raut patří ke standardům
tohoto plesu, stejně jako slosování místenek o hodnotné ceny.
Úvodního slova se ujala moderátorka Michaela
Dolinová, která přivítala významné hosty v sále a společně
s velitelem školy plk. gšt. Ing. Zdeňkem Macháčkem popřáli
všem krásný večer. Na taneční notu naladila kapela Syrinx,
která provázela celým večerem. Novinkou bylo vystoupení VUS
Ondráš v předsálí, které mělo velký úspěch. Hosté si rádi
zazpívali moravské lidové. Vystoupení skupiny Ready Kirken
zvedlo hosty na parket a zpestřilo program o rockovou část.
Každý si tak našel to svoje.
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Maturita
Složení maturitní zkoušky je pro žáky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové kýženým završením jejich čtyřletého studijního úsilí. První část maturitních zkoušek,
konkrétně praktická maturitní zkouška žáků oboru vzdělání Vojenské lyceum z předmětu vojenská profesní
příprava, proběhla ve dnech 1. – 4. dubna 2019. Písemná práce z českého jazyka a literatury se konala
10. dubna 2019. Následovala písemná práce z cizího jazyka, a to 11. dubna 2019. Žáci oboru
Elektrotechnika-specialista vzdušných sil absolvovali ve dnech 24. a 25. dubna 2019 praktickou maturitní
zkoušku z odborných předmětů a 26. dubna 2019 pak žáci dálkového studia oboru Podnikání.
Písemná část maturitních zkoušek pokračovala
pro všechny obory vzdělání ve dnech 2. a 3. května
2019. V tomto termínu absolvovali žáci didaktické testy
z českého jazyka a literatury, matematiky nebo cizího
jazyka a písemnou práci z cizího jazyka.
Poslední část maturitních zkoušek tvořily ústní
zkoušky, které se konaly pro jednu četu oboru Vojenské
lyceum, jednu četu oboru Elektrotechnika-specialista vzdušných sil a dvě čety oboru Podnikání v týdnu
od 20. do 24. května 2019 a pro dvě čety oboru Vojenské lyceum v týdnu od 27. do 31. května 2019.
Poté čekala na maturanty už jen ta příjemnější část, což byl akt slavnostního vyřazení a předání
maturitních vysvědčení. Tento den připadl na středu 5. června 2019. 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.
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Četa C4A
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Slovo třídního učitele
Uplynulá čtyři léta, strávená na zdejší vojenské střední škole s bohatou historií a specifickým zaměřením,
znamenala pro všechny z nás významný kus života. Pro mé studenty novou, nelehkou životní etapu,
během které si mohli ověřit, zda bylo jejich rozhodnutí pro studium na této škole správné, zda měli dostatek
motivace, odhodlanosti, vytrvalosti i schopností úspěšně zvládnout všechna úskalí tohoto studia.
Nelze si nevzpomenout na velmi těžké začátky, které byly pro několik studentů nepřekonatelné.
Pro mne to zase byly první čtyři roky
třídnictví. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla
podílet na profesní a mnohdy i životní přípravě
studentů mé třídy, velmi oceňuji pozitivní profilaci
tohoto kolektivu během studia a věřím, že všichni
současní studenti třídy C4A úspěšně zvládnou
svou zkoušku

dospělosti. Studium na této škole

bylo určitě dobrou přípravou.
Chci při této příležitosti popřát všem absolventům, aby se jim dařilo i v dalším období
naplňovat své životní plány a představy, aby se jim podařilo dosáhnout svých profesních cílů a samozřejmě
také mnoho pohody, spokojenosti i štěstí v osobním životě.
Také děkuji všem kolegům za dobrou spolupráci během těchto čtyř let.
Elena MAZUROVÁ-ZEMÁNKOVÁ, třídní učitelka

Slovo velitele čety
Měl bych začít hezky postupně. Každá třída je originál. Formování
vaší osobnosti začalo stmelováním v adaptačním období za vedení
nezapomenutelných instruktorů.
Četa nikdy nepatřila mezi elitu naší školy. 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. Za ty čtyři roky jste se změnili nejenom
fyzicky, ale i duševně. Vím, že umíte rozlišit, co je dobré, správné,
poctivé a slušné.
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Můžete být skutečně hrdi na to, čeho jste dosáhli. Věřím, že získáte maturitní vysvědčení, a tak úspěšně
dokončíte čtyřletý maraton a vběhnete do cíle, kde budete vzpomínat na své zážitky ze studia a naše společné
„válčení“. Myslím tím naše slovní potyčky a vykonávání drobných úkonů, které vás měly formovat
v lepšího studenta. Že se nám to povedlo, bylo vidět na závěrečném cvičení na Libavé.
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

O třídním učiteli
Dne 1. září 2015 jsme se rozloučili s našimi domovy a rodinami a nastoupili jsme na Vojenskou
střední školu, kde pro nás bylo mnoho věcí nových a náročných stejně jako pro naši třídní učitelku Elenu
Mazurovou-Zemánkovou, pro kterou jsme byli její úplně první třída.
Zpočátku jsme měli strach, jak nás přijme a jak jí budeme rozumět, protože naše paní učitelka pochází
z Ruska. Tento pocit nás velmi rychle opustil a to již během adaptačního procesu, kde jsme měli možnost ji lépe
poznat. Okamžitě jsme se s ní sblížili jak ve škole, tak i na mimoškolních akcích. Po celou dobu studia pro nás
byla v každé situaci oporou, vždy se za nás postavila
a snažila se každý problém vyřešit. Občas to s námi
neměla

jednoduché,

především

kvůli

našemu

prospěchu a chování. Naštěstí si naše paní učitelka
se vším vždy hravě poradila.
Polovina z nás se s ní setkávala po celé čtyři
roky na hodinách ruského jazyka, ale je nám velmi líto,
že jsme s ní nemohli trávit více času jako celá třída.
Děkujeme za její trpělivost, ochotu, starostlivost a laskavost. Nikdy nezapomeneme na to,
co pro nás udělala a že tu pro nás celé čtyři roky byla. Jsme rádi, že jsme mohli mít za třídní právě paní učitelku
Elenu Mazurovou-Zemánkovou.

O veliteli čety
Pan kapitán Karel Burian vypadal už ze začátku jako velmi příjemný člověk. Po nástupu
do prvního ročníku z nás začal vychovávat vojáky a připravovat nás na první důležitý úkol. Čekal
nás slavnostní slib, který měl proběhnout dokonale. Stejně jako slib, tak i většina týmových zaměstnání,
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při kterých jsme spolupracovali a hráli jeden za všechny a všichni za jednoho, nevyšla vždy podle plánu,
ale pan kapitán u nás měl vždy pozitivní ohlas. Se svým obezřetným
pozorováním nám pouze vytkl chyby, ze kterých jsme se poučili.
Pro mnohé z nás se po čase stal naším třídním tátou,
který za nás musel řešit kdejaké průšvihy, kterých jsme se dopustili.
Svým jedinečným smyslem pro humor vždycky bavil nejen nás, ale také
všechny ostatní. Jak už to tak bývá, všichni jsme si zažili chvíle neštěstí
a smutku, když jsme se mezi sebou nepohodli nebo dokonce pohádali,
ale všem nám odsud v paměti zůstanou jen krásné zážitky s panem
kapitánem.
Děkujeme našemu Burymu za krásné čtyři roky, po které tu
pro nás byl. Nikdy na našeho pana kapitána nezapomeneme, protože
lepšího velitele čety jsme dostat nemohli.
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Maturitní tablo

MAREK NOVOTNÝ

TOMÁŠ PAULÓ

FRANTIŠEK MACOUN

NIKOLA PURKETOVÁ

EDITA BOŽKOVÁ
28

ONDŘEJ HALAMA

JIŘÍ DIVOKÝ

STANISLAV SKOPAL

NATÁLIE VÁŇOVÁ

NELA ZIEMBINSKÁ
29

RICHARD LEITERMANN

JIŘÍ KŮTEK

FILIP KOLAŘÍK

LUDMILA ČERNÁ

ŠÁRKA DOLEŽALOVÁ
30

MAREK TICHÝ

ŠIMON ĽUPTOVSKÝ

ALENA LABONKOVÁ

kpt. Mgr. Karel BURIAN

Elena MAZUROVÁ-ZEMÁNKOVÁ
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Úspěchy žáků
Božková Edita

 stříbrný odznak školy
 absolventka výsadkového kurzu
 držitelka certifikátu ECDL
 účast na pochodech – 50 km, 70 km, 110 km
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Černá Ludmila

 držitelka certifikátu ECDL
 velitelka družstva

Divoký Jiří

 instruktor žáků 1. ročníku
 účast na pochodu – 70 km Chrudim
 držitel certifikátu ECDL
 velitel družstva
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Doležalová Šárka

 STANAG 6001 – 1. stupeň z RJ
 absolventka výsadkového kurzu
 držitelka certifikátu ECDL
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Kolařík Filip

 STANAG 6001 – 1. stupeň z RJ
 instruktor žáků 1. ročníku
 účast na pochodu – 70 km Chrudim
 zástupce velitele čety

Labonková Alena

 instruktorka žáků 1. ročníku

Macoun František

 velitel družstva
 účast na pochodu – 70 km Chrudim

Novotný Marek

 absolvent výsadkového kurzu

32

Pauló Tomáš

 STANAG 6001 – 1. stupeň z RJ
 reprezentace školy v atletice, basketbalu, silovém čtyřboji
 účast na pochodu – 70 km Chrudim

Purkertová Nikola

 držitelka certifikátu ECDL

Skopal Stanislav

 instruktor 4. armádního klubu musado MCS
 absolvent zeleného pásku musado MCS
 speciální tělesná příprava – boj zblízka 1. stupeň

Váňová Natálie

 bronzový odznak školy
 instruktorka žáků 1. ročníku
 držitelka certifikátu ECDL
 reprezentace školy v přespolním běhu, silovém čtyřboji
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Ziembinská Nela

 STANAG 6001 – 1. stupeň z RJ
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Fotostřípky ze života čety
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Četa C4B
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Slovo třídního učitele
Četa C4B začínala před čtyřmi lety v počtu 32 žáků, z toho bylo 23 chlapců a 9 děvčat. Do čtvrtého
ročníku se probojovalo 23 maturantů a je zajímavé, že v průběhu studia odešlo během 1. a 2. ročníku sedm
chlapců, ale dívky zůstaly v plném počtu.
V prospěchu i chování se četa řadí mezi „průměr“, ale průměrní zdaleka nejsou. Za čtyři roky
se z nich stal kolektiv, který ve vypjatých situacích vždy držel při sobě. Ne všichni měli výborné studijní výsledky,
ale na druhou stranu každý z nich svým určitým
způsobem

vynikal.

reprezentovali

ve

Školu

úspěšně

sportovních

soutěžích,

v literární soutěži Slavkovské memento
a dalších jazykových nebo vědomostních
soutěžích. Nebudu jednotlivce a jejich úspěchy
jmenovat,
Vyzdvihnu

byl

by

pouze

to

dlouhý

Ondřeje

seznam.
Havlíčka,

který se svými fotografiemi a videodokumenty
ze života školy po celou dobu studia významně podílí na propagaci školy na veřejnosti.
Během čtyřletého studia jsme spolu zažili neopakovatelné chvíle nejen při hodinách chemie a fyziky,
ale i při jednodenních školních výletech či při společných návštěvách divadelních představení. Skoro každý den
s vámi byl pro mne překvapením. Občas jsem se od vás i já něco naučila.
Zbývá nám už jen zdárně zvládnout maturitní zkoušky. Připomínám, že maturita je o rozvržení sil,
nepodcenění dlouhodobé přípravy. A ještě je potřeba trochu štěstí!
Chtěla bych vám všem popřát do života mnoho štěstí a zdraví, a aby se vám splnily všechny osobní
i profesní cíle. Zároveň však při plnění svých snů nezapomínejte na obyčejnou lidskou slušnost, kterou dnešní
doba příliš neoplývá.
Miroslava HERELOVÁ, třídní učitelka

Slovo velitele čety
npor. Mgr. Pavel Polášek
Tato četa mi byla přidělena v září roku 2015. To, že budu jejím velitelem, mi oznámili
před prázdninami (i když je fakt, že jsem s tím vzhledem k personální obsazenosti na rotě tak nějak počítal).
V té době už jsem přes půl roku působil na naší škole a velel o dva roky starším studentům. Stal jsem se tehdy,
byť jen dočasně, velitelem čet dvou. Na jejich nástup jsem se tedy připravoval hodně předem a taky se na ně
těšil, protože budou první, které povedu od začátku studia. Nechtěl jsem nic podcenit ani přecenit a hlavně
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pokazit, a tak jsem vše pečlivě připravoval
i s jejich instruktory, kteří je v té době
provázeli náročným začátkem.
Po prázdninách se to rozjelo
naplno a mne s instruktory těšilo radostné
nadšení

a

optimistický

přístup

čety

ke všem společně prožívaným událostem.
První rok nám společně ubíhal ve vzájemné
symbióze. V té době jsem však věděl,
že jednu z čet budu muset předat nově nastupující kolegyni, dnes již jejich dlouholeté velitelce.
Měl jsem obrovské dilema, koho opustit. Rozhodnutí zůstalo na nadřízených (což bylo dobře, protože jsem toho
sám nebyl schopen) a tak jsem po krátkém, ale krásném čase předal četu na konci prvního ročníku paní
npor. Mgr. Martině Sofii Halíkové. (Náš předávací a současně poslední společný nástup plný smutných očí mám
stále v živé paměti!)
ALE! Jinak (neoficiálně) jsem byl stále s nimi a dál byl v kontaktu a prožíval jejich další radosti a starosti
všedních školních dnů a rád se dozvěděl vždy něco nového z událostí života mé bývalé čety, se kterou jsem chtěl
prožít více času, než mi bylo dopřáno, protože bylo nádherné strávit kousek života s mladými, krásnými, bystrými
a i jinak výjimečnými lidmi, které vše, co život přináší, teprve čeká.
Snad všichni prominou, že spíš než o nich píši o svých pocitech, prožitcích a vztahu k nim. Ale když
oni byli, jsou a věřím, že i nadále budou úžasní. Věřte mi. Mám je moc rád. Neztratí se. Když bude budoucnost
jako oni, není co řešit. Díky za vás. Za všechny.
S modrou oblohou
npor. Mgr. Pavel POLÁŠEK, bývalý velitel čety

npor. Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ
Zdá se mi, jako by to bylo včera, kdy jsem poprvé stála před nastoupenou četou
C1B. Tehdy na mě koukalo 28 párů zvědavých očí. Role velitelky čety pro mě byla nová
a neznámá oblast. Do té doby jsem měla co do činění jen s profesionálními vojáky. Byl
červen 2016 a já jsem nastupovala do rozjetého vlaku, který přede mnou rukou „pevnou
a spravedlivou“ řídil npor. Mgr. Pavel Polášek, za což mu rozhodně patří můj velký dík.
Četa spěla do finiše prvního ročníku, prázdniny na dohled a před námi školní
výlet. V lanovém centru v Olomouci jsem měla poprvé možnost vidět své svěřence
„v akci“. Od první chvíle mi bylo sympatické, jak byli sehraní a dokázali skvěle
spolupracovat. A to jim zůstalo dodnes.
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I přes vyšší počet dívek v četě jsem vděčná za každou z nich. Nejde totiž o žádné „ukňourané slečinky“,
ale holky, které jsou klukům rovnocennými partnery. A i když má pár z nich pusu trochu
víc „proříznutou“, neměnila bych je. Cením si totiž upřímnosti a mám ráda jednání „na rovinu“. Naše holky
nikdy nefňukaly. Naopak, svým odhodláním občas předčily i některé kluky a vybičovaly je tak k lepším výkonům.
Také jsem ráda, že většina z vás je sportovně založena. Díky tomu jste zvyklí překonávat překážky
a jen tak se něčeho neleknete. Nesčetněkrát jste reprezentovali školu na různých sportovních akcích a většinou
nepřijeli domů s prázdnou, ať šlo o závody jednotlivců nebo družstev. Našimi želízky v ohni byli nejčastěji Kateřina
Obstová, Tereza Hrbáčová, Nikolas Budín, Simona Jeřábková a mnoho dalších.
Zviditelnit naši školu ve „vědomostních“ soutěžích se úspěšně podařilo i Martině Maruškové, Tereze
Kroupové, Kristýně Burešové, Michalu Gottwaldovi. Zmínit musím i našeho filmového dokumentaristu a fotografa
Ondřeje Havlíčka, díky kterému má naše škola spoustu propagačního materiálu a my nespočet fotek a vzpomínek
na život v ní.
Zvláštní dík patří také Dominiku Gančarčíkovi, Aničce
Bílkové a Filipu Wolfovi. Tito tři „stateční“ na sebe vzali nelehký
úkol zástupce velitele čety a byli mi po celou dobu oporou.
I když jsem se neúčastnila všech vašich akcí, zažili
jsme toho spolu hodně. Vzpomínám na školní výlet v Moravské
Třebové, lyžařský výcvik v Deštném, na letní dny strávené
na Libavé v rámci ženijní přípravy. Byly to chvíle radostné
i méně radostné – během nich jsem některé z vás doslova
„proklínala“. Nezapomenutelný ovšem zůstane zdravotnický
kurz v Hradci, kde jsem se mohla přesvědčit o tom,
jak jste někteří z vás zdatní sportovci a jakých jste schopni
akrobatických kousků.
Vždycky jste drželi při sobě jako jeden muž. Každý jste jiný, ale přesto každý z vás má své nenahraditelné
místo v četě. Někdo je šikovný manuálně, jiný pracuje raději hlavou, další rozumí motorům nebo umí dobře střílet,
pro někoho je důležitý pořádek a řád, jiný má talent na jazyky. Nemůže chybět ani „pohodář“, co šíří dobrou
náladu, či „srandista“, díky kterému je svět veselejší. Co osobnost, to originál. Krásně se doplňujete a dohromady
pak tvoříte úžasný celek.
Bylo mi s vámi dobře a často jsem na vás byla hrdá. Co na mě udělalo velký dojem, byly dvě události,
které mi navždy utkví v paměti. Tou první byla vaše ochota podpořit dobrovolnou sbírku pro nákup nových
mladých stromků lip, které nějaký vandal zdevastoval. Nikoho jsem nemusela přemlouvat, prostě jste to brali
jako samozřejmost. Ukázali jste mi tím svou lidskost i to, že vám svět není lhostejný, tak jak se to o mladých
často říká. A podruhé jste mě ohromili, když jste si sami připravili rozloučení s odcházejícím velitelem roty
majorem Medříkem. Tehdy jsem pochopila, že dokážete ocenit druhé a vážit si jejich práce.
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Čas běží jako splašený a místo nesmělých prvňáčků dnes přede mnou stojí mladí lidé,
kteří jsou připravení vykročit do života. Každý půjde svou vlastní cestou, ale jedno budete mít společné,
zůstanete absolventy vojenské střední školy.
Na vaši cestu životem bych vám chtěla popřát hodně štěstí a odvahy. Nebojte se jít do rizika.
Když vám plán vyjde, budete šťastnější, když ne, budete moudřejší. Protože v životě člověk ani nevítězí,
ani neprohrává, jen se stává zkušenějším.
Nakonec se s vámi rozloučím těmito moudrými slovy:
„Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu.“
Henry Ford
„Jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeš dosáhnout, je být sám sebou.“
Dwayne Johnson

Mám z vás všech radost a věřím, že se v životě neztratíte.
npor. Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ, velitelka čety

O třídním učiteli
Není to dávno, co jsme ji ani neznali, zato jsme však slyšeli o její přísnosti a jejím „score“
propadlíků z chemie a fyziky. Báli jsme se, že tyto čtyři roky budou ještě větším utrpením, než jsme původně
dle dojmu z pohledu na bránu areálu mysleli. Musíme se však paní učitelce omluvit, neboť opak je pravdou.
Převzala roli našich maminek, které byly jako mávnutím kouzelného proutku nekonečně daleko,
a převzala ji s takovou laskavostí a ochotou žehlit naše každodenní i nevšední problémy, že se obáváme,
že jsme si to kolikrát ani nezasloužili. Kdykoli někdo něco potřeboval, stačilo se usmát a srdce paní učitelky
roztálo a ona nám vše s ochotou zařídila.
Nebyli

jsme

žáci

poslušní, to opravdu ne! Byli
jsme banda pořádných rošťáků.
Nebylo
špatné

to

s

námi

známky,

lehké,

prospané

hodiny, nedopsané testy, které
se

každý

týden

odkládaly

na ten další. Kolikrát se stalo,
že jsme naši třídní moc rozzlobili
a ona na nás potom byla
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jako pohroma seslaná z pekel. Ale co si budeme nalhávat, stejně jí to nikdy nevydrželo moc dlouho.
Budeme si pamatovat nejspíš do konce dní, jak její naštvaný výraz pozvolna přešel do roztomilého úsměvu,
který se jí rozlil po tváři doprovázen slovy:
„Děcka, vy mě snad jednou přivedete do hrobu.“
Jsme vděčni za možnost mít paní Herelovou jako třídní učitelku. Kromě chemie a fyziky nás naučila hned
několik zásadních věcí. Tak například: nikdy nad ničím nezlomit hůl, být pečlivý při všem, co dělám,
starat se, i když jiní to vzdali, převzít zodpovědnost za slabší jedince a hlavně: být ochotný a pomáhat druhým.
A přesně takové jsou vlastnosti Miroslavy Herelové.
Teď kdybychom slyšeli řeči žáků o obávané chemikářce, nevěřili bychom jim ani za zlaté prasátko.
Opravdu jste se, paní učitelko, na ty čtyři roky stala naší maminkou a zanechala něco svého v našich
srdcích. Jsme upřímně vděční, že jsme mohli potkat ženu, jako jste Vy, silnou, a přesto milou, obětavou,
a přesto vždy upřímnou.
Z celého srdce Vám děkujeme, Vaše četa C4B

O veliteli čety
Na rotě si nás vzal pod křídla známý pohodář nadporučík Pavel Polášek. Pod jeho křídly jsme mnoho
potíží nezažili, s ničím jsme neměli problém a ani jsme nebyli tak rozjívení. Za ten krásný třičtvrtěrok
mu děkujeme. Bez něj bychom neuměli řešit věci s takovým klidem a vyrovnaností, a že se nám to v průběhu
školního studia opravdu hodilo.
Po našem prvním veliteli čety k nám vtrhla jako hurikán
nadporučice Martina Sofie Halíková a ujala se „demokratické“
vlády nad naší skromnou četou. Vřítila se k nám s takovou vervou,
elánem a odhodlaností nás všechny změnit k obrazu lepšímu,
že málokdo z nás chápal, jak se vlastně tady ta paní objevila.
Po několika zvláštních bitvách, nevyhraných ani na jedné straně,
jsme se tak nějak sladili a poté si i padli do noty.
Nevíme, jestli se paní nadporučici povedlo nás plánovaně
změnit, nebo jestli jsme my změnili ji. Co však víme a můžeme
s jistotou říci, je to, že paní Halíková je schopná žena,
na kterou se můžeme obrátit s jakýmkoli problémem a o níž víme,
že ho co nejdříve prodiskutuje a vyřeší. Naučili jsme se moc
si s ní nezahrávat, protože když si něco vezme do hlavy,
udělá to stůj co stůj.
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Paní nadporučice je také velmi komunikativní, někdy k vám vtrhne na pokoj a povídá si s vámi o věcech,
které zajímají jen ji, ale nikdy ji nikdo nechce přerušit, protože mluví s takovou radostí a odhodlaností, že když
skončí, tak zjistíte, že jste vlastně takovýhle rozhovor potřebovali.
V neposlední řadě je to žena schopná změnit nejen nás, ale i sebe sama, a proto si jí velice vážíme.
Myslíme, že nás osud spojil schválně, protože každý z nás potřebuje pracovní nasazení, jako má naše sympatická
velitelka čety.
Děkujeme, paní Halíková, že jste se s takovou energií ujala našich problémů i radostí, a především
děkujeme, že jste se o nás vždy tak pěkně starala.
Vaše vděčná četa C4B
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Maturitní tablo

NIKOLAS BUDÍN

STANISLAV SLUKA

KATEŘINA OBSTOVÁ

ANNA BÍLKOVÁ

ALEŠ ŠIMONOVIČ

JAKUB HRUBÝ
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PETR NEKOLNÝ

DOMINIK ROZA

MARTINA MARUŠKOVÁ

KRISTÝNA BUREŠOVÁ

MICHAL GOTTWALD

MATOUŠ KOVANDA
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DOMINIK GANČARČÍK

MARTIN PLAVECZ

TEREZA KROUPOVÁ

SIMONA JEŘÁBKOVÁ

FILIP WOLF

TOMÁŠ MÁLEK
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ONDŘEJ HAVLÍČEK

ONDŘEJ KOPEC

TEREZA KADLECOVÁ

npor. Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ

Miroslava HERELOVÁ
46

Úspěchy žáků
Bílková Anna

 účast na akci Cihelna
 instruktorka 1. ročníku
 2. místo ve vojenském lezení na Sportovním dni rektora Univerzity obrany
 účast na akcích na Vítkově 2017
 absolventka žlutého pásku musado MCS

Budín Nikolas

 bronzový odznak školy
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 zabezpečení akce Future Forces Forum Praha
 instruktor žáků 1. ročníků
 absolvent zeleného pásku musado MSC
 klubový instruktor musado MCS
 reprezentace školy v přespolním běhu, florbale, atletice
 účast na akci Stonožka
 reprezentace školy na akci RunCzech
 účast na akci Cihelna

Burešová Kristýna

 účast na akci Stonožka
 účast na olympiádě v českém jazyce

Gančarčík Dominik

 reprezentace školy v přespolním běhu

Gottwald Michal

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 zabezpečení akce Future Force Forum Praha
 reprezentace školy na Ukrajině
 STANAG 6001 – 2. stupeň z NJ
 účast na olympiádě v německém jazyce
 stáž na jazykovém institutu Bundesheeru ve Vídni
 účast na akcích na Vítkově 2017
 účast na akci Stonožka
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Havlíček Ondřej

 bronzový odznak školy
 certifikát ECDL
 STANAG 6001 – 1. stupeň z NJ
 propagace školy v rámci zpracování videí a fotografií
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 příprava a zabezpečení Mistrovství světa v letecké akrobacii 2016 –
Moravská Třebová
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 reprezentace školy v přespolním běhu

Hořovská Daniela

 účast na pietních akcích

Hrbáčová Tereza

 reprezentace školy v přespolním běhu
 reprezentace školy na juniorském maratonu

Jeřábková Simona

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 instruktorka žáků 1. ročníku
 příprava a zabezpečení Mistrovství světa v letecké akrobacii 2016 –
Moravská Třebová
 2. místo ve vojenském lezení na Sportovním dni rektora Univerzity obrany
 reprezentace školy ve florbale, přespolním běhu, atletice

Kadlecová Tereza

 reprezentace školy na Dni Armády ČR v Českých Budějovicích

Kovanda Matouš

 účast na akci Stonožka

Kroupová Tereza

 bronzový odznak školy
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 propagace školy na Army dnu 2017
 účast na olympiádě v německém a českém jazyce
 STANAG 6001 – 1. stupeň z NJ
 3. místo v soutěži Slavkovské memento
 účast na akci Stonožka
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Málek Tomáš

 bronzový odznak školy
 zabezpečení akce na Future Force Forum Praha
 účast na slavnostní vojenské přehlídce 2018

Marušková Martina

 stříbrný odznak školy
 čestné uznání v soutěži Slavkovské memento – český jazyk

Nekolný Petr

 účast na slavnostní vojenské přehlídce 2018

Obstová Kateřina

 stříbrný odznak školy
 STANAG 6001 – 1. stupeň z NJ
 reprezentace školy v Černé Hoře
 účast na akcích na Vítkově 2017
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 reprezentace školy v přespolním běhu, florbale, silovém čtyřboji, atletice
 reprezentace školy na akci RunCzech
 účastnice Běžecké ligy AČR

Plavecz Martin

 STANAG 6001 – 2. stupeň z RJ

Roza Dominik

 účast na Matematickém klokanovi

Sluka Stanislav

 účast na akci Stonožka

Šimonovič Aleš

 reprezentace školy ve florbale

Wolf Filip

 stříbrný odznak školy
 instruktor 1. ročníku
 zabezpečení akce na Future Force Forum Praha
 účast na slavnostní vojenské přehlídce 2018
 účast na akcích na Vítkově 2017
 reprezentace školy v přespolním běhu
 účast v soutěži Europa Secura
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Fotostřípky ze života čety
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Četa C4C

52

Slovo třídního učitele
Milí maturanti,
nechce se mi ani věřit, že čtyři roky jsou téměř za námi, a tak mi dovolte pár slov o vás. Již v adaptačním
procesu jsem poznala, že jste týmovými hráči a že většina z vás má dobré charakterové vlastnosti,
které se později ukázaly jako důležitý faktor pro vytváření dobrého klima celé třídy. V rámci čety jste nikdy
nenechali někoho spadnout dolů či v nějaké nouzi, a ani naopak někoho negativně vyčnívat směrem nahoru.
Všichni, kdo se vystřídali ve funkci ZVČ, byli mou pravou rukou a nepostradatelnou oporou a rovněž sami dokázali
držet četu ve správných mantinelech, což velmi usnadnilo práci mně i veliteli čety. Také ze strany kolegů jsem
většinou slyšela na vás samou chválu a neřešili jsme ani žádné závažné kázeňské problémy.
Po celou dobu studia jste šířili dobré jméno čety, ať už v rámci sportovních soutěží, kroužku musada
nebo jiné reprezentace školy, nebo díky poměrně dobrým studijním výsledkům či vstřícnosti a ochotě komukoliv
pomoci. Osvědčili jste se i jako dobře zvolení instruktoři nováčků, kteří do naší školy nastoupili.
Každý rok jsme měli oproti jiným četám možnost účastnit
se školního výletu, a tak se lépe navzájem poznávat mimo prostředí
školy. Vybrali jsme si vždy nějakou sportovní aktivitu (bowling,
motokáry, laser arénu, paintball), u které jsme zažili spoustu
zábavy, mnohdy i nějaký ten adrenalin, zejména já, a zbyla
nám řada krásných vzpomínek, které si určitě s radostí po letech,
až se setkáme, znovu připomeneme.
Věřte mi, že toto vše mi dodávalo neuvěřitelné množství
té správné energie do mé práce a po celé čtyři roky jsem byla hrdá
na to, že jsem třídní učitelkou právě vaší čety. Byly samozřejmě
okamžiky, kdy to mezi námi navzájem skřípalo a měli jsme pocit,
že si nerozumíme, ale naše vzájemné vztahy byly založeny
na důvěře a otevřenosti, proto jsme si vždycky dokázali
vše vysvětlit a vykomunikovat mezi sebou tak, jak to má v mezilidských vztazích být.
Pevně tedy věřím, že studium na naší škole vám všem přineslo nejenom rozšíření vašich znalostí, rozvoj
dovedností a všestranných kompetencí, které využijete ve svém budoucím povolání i v osobním životě,
ale ovlivnilo i vytváření těch správných hodnot, které v lidské společnosti nesmí chybět.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně štěstí a pevné nervy nejenom u maturity, ale i u jakékoliv
další zkoušky, kterou vám život bezpochyby ještě přinese, a hodně úspěchů v osobní i pracovní oblasti.
Mgr. Věra PACLÍKOVÁ, třídní učitelka
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Slovo velitele čety
Četu C4C jsem převzal v lednu 2016 od svého kolegy npor. Michala Šmeráka, který jí velel
v první polovině 1. ročníku.
Během druhého pololetí 1. ročníku jsme se navzájem poznávali a učili se spolu komunikovat,
spolupracovat a důvěřovat si. V následujících ročnících jsme spolu kromě každodenních povinností absolvovali
několik výcviků, výletů a dalších zajímavých zaměstnání.
Ve volném čase se kluci věnovali různým zájmovým
činnostem dle svých zálib. Především to byl kroužek taktiky,
4. armádní klub musado, Klub vojenské historie, Československá obec
legionářská a v neposlední řadě příprava na budoucí dráhu vojenského
profesionála.
Tato

četa

byla,

je

a

bude

čistě

chlapecká,

takže jsme nemuseli řešit žádné dívčí problémy, ale jen chlapské
záležitosti. Někdy nám možná chyběl ženský pohled na věc, ale dokázali
jsme se nad to povznést a problematické situace řešit jako dobrý tým.
Nejlépe to bylo vidět na posledním cvičení ve čtvrtém ročníku,
kde kluci ukázali a potvrdili, že naše četa C4C je nejen po vojenské
stránce ta nejlepší a já na ně můžu být právem hrdý.
Klukům přeji, aby své znalosti a dovednosti zúročili u maturity a také v následujícím profesním
i soukromém životě.
Na tuto četu budu rád vzpomínat nejen proto, že byla má první, ale i proto, že jsem s ní zažil
mnoho krásných chvil a veselých zážitků.
npor. Bc. František ŠKABRAHA, velitel čety

O třídním učiteli
S naší třídní učitelkou Věrou Paclíkovou jsme se poprvé setkali v adaptačním procesu. Jednou z prvních
věcí, co nám řekla, bylo: „…já tady pro vás budu jako vaše máma a budu tu pro vás, když to budete potřebovat.“
To se po celé čtyři roky snažila naplnit a nabídla nám jak pomocnou ruku, tak mnohdy cenné rady při řešení
nejrůznějších situací. Vždy jevila zájem o náš prospěch a v případě neúspěchů se nás snažila podpořit a dovést
ke zdárnému ukončení studia.
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Na druhou stranu nám ale nikdy nic neodpustila, každou
omluvenku či stížnost jiných učitelů pečlivě přezkoumala a nebála se
vyvodit důsledky. Její férový přístup nám zajistil pověst vždy
zodpovědného céčka.
Vždy nám radila opatrnější a rozvážnější cestu, čímž se i sama
řídila, třeba při volbě školních výletů. Ukazovala nám tak druhý úhel
pohledu, který se nám často zdál přehnaně opatrný, každopádně později
jsme vždy pochopili její počínání a poznali, že vše nemusí být tak,
jak se na první pohled zdá.
Celé čtyři roky za námi stála, podporovala i bojovala za nás.
Nyní, na konci naší společné cesty, můžeme potvrdit znění citátu
z našich stužek: „Per aspera ad matura.“ Byla to mnohdy těžká cesta, ale díky pomoci paní učitelky jsme zdolali
její nástrahy a za to jí obrovský dík!

O veliteli čety
Pan nadporučík Škabraha vystřídal našeho prvního npor. Šmeráka v 1. ročníku. Pan npor. Šmerák
si u nás vybudoval přirozený respekt, měli jsme strach z jeho „křížových výprav“, a také kladl přísný důraz na
naše vojenské vystupování. Ale dobře jsme všichni věděli, že to vše činí jen pro naše dobro a pro naši budoucí
kariéru u armády, za což mu jsme vděční.
František už při prvním setkání vzbuzoval dojem hodného tatínka, kterého jsme opravdu ocenili.
Byl a stále je jiný, vše řeší v klidu. Tuhle jeho vlastnost jsme dodnes
nepochopili. Jak si může zachovat vždy tak klidnou hlavu? Na druhou stranu
je stále voják, důraz klade na dodržování pravidel, a i když si zachovává klidnou
hlavu, umí přísně trestat, když je to třeba.
Za poměrně krátkou dobu máme spoustu krásných a vtipných
vzpomínek. Poslední večery na zdravotním kurzu v Hradci Králové,
naše večerní návraty na stáži u chemického pluku v Liberci. Umí se
také královsky bavit, jak nám dokázal na „stužkováku“.
O Františkovi můžeme říct jen jediné: Není to jen velitel čety,
je to náš druhý táta, kterému na nás opravdu záleží a máme ho rádi.
Na závěr můžeme jen poděkovat za vše, co pro nás dělá, popřát mu slibnou kariéru, ale přát mu lepší
četu je opravdu hloupost, protože dobře víme, že takovou už nikdy dostat nemůže.
Díky za vše, tati!
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Maturitní tablo
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Úspěchy žáků
BAŠTA Tomáš

 velitel družstva
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

BERKOVEC David

 bronzový odznak
 zástupce velitele čety
 velitel družstva
 instruktor 1. ročníku
 absolvent výsadkového kurzu
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 reprezentace školy na juniorském maratonu

BROŽEK Karel

 velitel družstva
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 STANAG 6001 – 3. stupeň z AJ

HANZEL Jakub

 bronzový odznak
 STANAG 6001 – 1. stupeň z NJ
 instruktor na Military Camp v Náměšti nad Oslavou
 absolvent černého pásku v taekwondu

HOUŠŤ Radek

 absolvent výsadkového kurzu

CHLÁDEK Jan

 instruktor 1. ročníku
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu

JANČÍK Jan

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

KLÍMA Jakub

 zástupce velitele čety
 vedoucí kroužku taktiky
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KOSEK Daniel

 instruktor 1. ročníku
 vedoucí kroužku taktiky
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu

KUČERA Marek

 velitel družstva
 absolvent výsadkového kurzu
 účast na pietních aktech

LÍŠKA Tomáš

 absolvent výsadkového kurzu
 reprezentace školy v atletice, plavání

MÁŠA Tomáš

 absolvent výsadkového kurzu
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

NEBESKÝ Jan

 stříbrný odznak školy
 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS
 absolvent výsadkového kurzu
 absolvent 1. armádního stupně musado MCS
 reprezentace školy v atletice, přespolním běhu
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu

NOVÁK David

 reprezentace školy v silovém čtyřboji

ONDOK Jakub

 absolvent 1. armádního stupně musado MCS
 instruktor pro 4. armádní klub musado MCS

PETRŽELA Michal

 absolvent výsadkového kurzu
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu

POPELÁŘ Daniel

 zlatý odznak školy
 absolvent výsadkového kurzu
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
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RŮŽIČKA Pavel

 stříbrný odznak školy
 hlavní instruktor pro 4. armádní klub musado MCS
 absolvent 1. armádního stupně musado MCS
 instruktor 1. ročníku
 absolvent výsadkového kurzu
 reprezentace školy v atletice, přespolním běhu
 mimoškolní aktivity – 2. místo v mistrovství ČR v boxu

SRB Daniel

 absolvent výsadkového kurzu
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu

ŠANOVEC Antonín

 stříbrný odznak
 absolvent výsadkového kurzu
 účast na výměnném pobytu v maďarském Debrecínu
 účast na slavnostní vojenské přehlídce 2018

ZACHRLA Jindřich

 vlajkonoš čestného praporu u oslav konce 2. světové války
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Fotostřípky ze života čety
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Četa E4A
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Slovo třídního učitele
Při vzpomínce na ty dětské tvářičky, které k nám nastoupily v září roku 2015, se mi ani nechce věřit,
že jste to byli vy. Třída, která začala psát naši společnou historii po – troufám si říct – čtyři skvělé,
nezopakovatelné a nenahraditelné roky našich životů.
Za tu dobu se toho spoustu událo, a to nejen v kladném slova smyslu. Nicméně jak tomu tak bývá,
to špatné spláchne proud času a my se do budoucna budeme v našich vzpomínkách vracet už jen k tomu
dobrému. Upřímně si myslím, že jste jako kolektiv náctiletých nefungovali vůbec špatně. Hlavně z počátku studia
byla vidět obrovská vůle po sebezdokonalení, odhodlání, prostě touha po tom v životě něco dokázat.
Ta byla postupem času potlačována gradující pohodlností a s ní spojeným laxním přístupem. Nevím,
jestli to bylo náročností studia, změnou režimu, nebo jenom nezvládnutím zodpovědnosti za sebe samotné,
ale v průběhu studia nás musela opustit řada spolužáků, i ti však byli naší součástí a rád na ně vzpomínám.
Vykonávat

funkci

třídního

učitele

pro mě jakožto začínajícího vojenského pedagoga
byla obrovská výzva. Obzvláště poslední rok studia
byl náročný, vy jste bojovali s přípravou k maturitní
zkoušce a já se musel účastnit velkého množství
služebních povinností, které nás často na krátkou
dobu

rozdělily.

Ani

na

chvilku

jsem

však

nepochyboval o tom, že všechno dobře dopadne
a my důstojně zakončíme studium zvládnutím
„zkoušky z dospělosti“.
Nesmíme však zapomenout na naši Olinku,
paní učitelku, která se o naši třídu v dobách
mé nepřítomnosti statečně starala. I té patří
velké poděkování. Poprosil jsem ji proto také o pár slov
do naší ročenky:
Stát se občasnou třídní svérázného (a mnohdy tvrdohlavého) éčka, které jsem sice znala
z pár hodin výuky dějepisu, ale zejména z hor, výletu a úsměvů na chodbách, pro mě byla celkem výzva,
na kterou odpověď NE nebyla odpovědí. Nevím přesně, s jakým očekáváním mi vás pan major svěřoval,
ale já doufám, že jste si ty společné chvíle „bezvládí“ užili. A třeba vám i něco z našich různorodých debat uvízlo
v hlavách… Věřím a přála bych vám, aby vás úsměv, který jsem měla možnost na vašich tvářích vídat,
neopustil nejen u zkoušky z dospělosti, ale po celý život.
Vaše Olinka
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Součástí vašeho pobytu na vojenské střední škole byla řada sportovních, společenských i vojenských
akcí. Za ty jsem opravdu rád, protože nám umožnily se lépe poznat v osobní rovině a doufám, že se mi podařilo
ukázat vám, jak může být život vojáka z povolání krásný. Ať už tedy vaše životní kroky po maturitní zkoušce
povedou kamkoli, doufám, že i nadále na vás budu moci být hrdý a že slavnostním vyřazením z naší školy,
či pro ty talentovanější opravnou maturitní zkouškou, nenapíšeme poslední tečku v našem společném bytí.
mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK, třídní učitel

Slovo velitele čety
V době svého nástupu do funkce velitele čety – vychovatele jsem tehdejší četu E2A přebíral v polovině
školního roku po npor. Výborném a měl jsem značně usnadněnou pozici, neboť zrno již bylo odděleno od plev.
To však jistě neznamenalo, že by nebylo na čem pracovat. Jsem přesvědčen, že postupem času
si obě strany získaly vzájemnou důvěru, a nemusel jsem tak po dobu svého působení řešit žádné rozměrné
problémy. Při spontánních důvěrných rozhovorech s mými svěřenci jsem se nikdy nesnažil za každou cenu
vystupovat jako jejich nadřízený, ale spíše jako jejich dobrý
přítel, taťka či starší brácha nebo kamarád. Respektovali jsme
jeden druhého, což je základem jakékoli přínosné komunikace.
Ze svých pubertálních let, které u mě proběhly dosti
bouřlivě (a dle manželky stále ještě neskončily), vím,
že každý mladý člověk v tomto věku potřebuje osobitý přístup
a řešit problémy pouze autoritativně vede většinou
k oddalování se navzájem. Na základě této mé zkušenosti
v dospívání a protože znám život mladých lidí na vojenské
škole, musím vzdát hold každému úspěšnému absolventu
tohoto zařízení, neboť žít ve vojenském režimu již od 15 let,
nechat se dobrovolně omezovat a bez větších problémů projít
tímto vývojem, by pro mě bylo tenkrát něco nepochopitelného. Právě díky tomuto sebezapření a odříkání,
vyspívají naši studenti mentálně daleko rychleji než jinde.
Pro budoucí vojenskou nebo i civilní kariéru mým mladým přátelům přeji, aby našli onu životní magickou
zlatou střední cestu, vyhnuli se fatálním životním extrémům a mohli se vždy opřít o své svědomí.
Přeji Vám, aby se z toužebného očekávání rozkvetlé budoucnosti nestalo pouhé servilní akceptování
šedé přítomnosti. Aby Vám slovo vlastenectví nepřešlo do citátu „Vlastenectví je mizerná ctnost“,
ale ani do xenofobních laciných výkřiků typu „Čechy Čechům!“. Abyste nikdy nemuseli utíkat pro pravdu
nebo před pravdou ani si tento pojem nezaměňovali s Vaším sebestředným pocitem moci.
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Dále svým mladým přátelům přeji, aby měli štěstí na lidi. Aby na své kariérní dráze potkali co možná
nejméně životních či profesních diletantů, intrikářů, frustrovaných osob nebo lidí, které jejich život
nijak neobohatí. Aby měli všechny smysly aktivované, nasávali vše kolem sebe, ale zůstali sví. Aby poznali,
že nic není jenom černé, nebo bílé, ale že existuje nepřeberné množství odstínů a barev.
V neposlední řadě přeji neústupnost a vytrvalost v životním boji. Milovat život i v momentě,
kdy člověk cítí momentální nespravedlnost či náročnost, neboť po zdolání těchto překážek bude v budoucnu
nad obdobnou situací povznesen se stoickým klidem. Je-li však činěno příkoří, nebát se jednat se vztyčenou
hlavou i za cenu oběti. Zachovávat život, a pokud muset život položit, tak pro lásku, neboť je jednou z mála věcí,
pro které má smysl zemřít.
Budu vždy šťastný, pokud Vás v budoucnu potkám jako své kolegy nebo prostě jako lidi, kteří překypují
životem, a pochlubíte se mi svými úspěchy a spokojeností.
Přátelé, práskejte do koní a hodně štěstí. Mám Vás rád a je mi ctí, že jsem Vás mohl poznat.
npor. Bc. Vlastimil OUZKÝ, velitel čety

O třídním učiteli
Jako by to bylo dnes, když jsme poprvé usedli do lavic naší třídy, plní očekávání a možná i strachu
z toho, jestli to vše zvládneme a dostaneme se úspěšně do čtvrtého ročníku. Začátky pro některé z nás byly
opravdovým oříškem, ale díky našemu třídnímu učiteli mjr. Ing. et Ing. Ondřeji
Kropáčkovi, který nás nikdy nenechal ve štychu a se vším nám ochotně pomohl
a poradil, jsme vše zvládli na jedničku.
Dokonce jsme měli šanci našeho třídního poznat i trošku z jiného pohledu
než jen z lavic, a to konkrétně na lyžařském kurzu ve druhém ročníku.
Zde jsme zjistili, že to není jen člověk, který je ochotný vždy se vším pomoci,
ale že je to také člověk, který rozhodně nepokazí žádnou legraci.
Díky jeho kreativním nápadům máme i společné fotky, při jejichž prohlížení
budeme za pár let rádi vzpomínat na střední školu a na zážitky z ní.
Ale jak to už bývá, čtyři roky utekly jako voda a my teď stojíme před tou možná
nejtěžší zkouškou v našem životě. I když to tak možná vždy nevypadalo
a možná jsme se vždy nechovali nejlépe, tak jsme opravdu vděční, že jsme dostali
jako třídního učitele právě Ondřeje Kropáčka.
Vždy budeme na našeho třídního vzpomínat, ne jako na rázného učitele ve stejnokroji,
ale jako na třídního učitele, který tu pro nás byl, když jsme jej potřebovali.
Děkujeme.
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O veliteli čety
Kámen, drtikol, kamenožrout… Tak zněly první přezdívky našeho nového velitele čety pana nadporučíka
Ouzkého. Byli jsme právě ve druhém ročníku, když přišel k nám do školy a pan nadporučík Výborný mu předal
své koně. Tenkrát ještě nedospělé žáky a žákyně čety E2A.
Nebudu vám lhát, jak pro mě, tak i pro ostatní to byl velký nezvyk.
Pan nadporučík Ouzký nás již od samého začátku svého nového velení
vedl k striktnímu dodržování pravidel a slušnému chování.
Bylo

to

hlavně

i

proto,

že

přišel

z

bojové

jednotky,

kde to ani jinak nejde. Postupem času, když už si nás všechny
zapamatoval a nějaké více oblíbil, odložil svůj bič a hůl.
Pan

nadporučík

je

chlap

na

správném

místě.

Má smysl pro humor a rád se baví. Zároveň ale ví, kde jsou meze
a co už je za hranicemi. Vždy, když nás někde doprovázel,
tak se nám snažil splnit veškerá naše přání a nikdy nás nenechal
zatáhnout do problémů.
Tímto bychom mu chtěli z celého srdce poděkovat za těch dva a půl roku s námi a popřát mu
jen to nejlepší v dalších letech jeho života. Občas to s námi nebylo snadné, ale věříme, že si tu dobu
tady s námi užil. Život je jen jedno velké divadlo…
Díky, Vlasto
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Maturitní tablo

PETR ŠOLC

TOMÁŠ KUBÁT

MICHAEL ČIŽMÁR

JIŘÍ HLAVATÝ

ADAM FORRÓ
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ŠIMON MARCIN

BOHDAN METYŠ

VOJTĚCH HORNÍK

JAN KALÁB

MATĚJ MIČIAN
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ALEXANDRA KUPKOVÁ

ANETA ŠTĚPÁNÍKOVÁ

ŠIMON TRNKA

JAN MARTIKÁN

MAREK BUŠÍK
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ŠTĚPÁN KŘIVKA

LUKÁŠ JÍROVEC

MICHAL ŠTĚPÁNEK

PAVEL VEJDĚLEK

DAVID KRUK
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MARTIN KYTLICA

DENIS KUBALA

MICHAL MAŠÍČEK

npor. Bc. Vlastimil OUZKÝ

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
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Úspěchy žáků
Bušík Marek

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na dálkových pochodech

Čižmár Michael

 reprezentace školy ve florbalu

Forró Adam

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy na robosoutěžích
 prezentace školy ve futsalu
 účast na dálkovém pochodu – Chrudim 70 km
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech

Hlavatý Jiří

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na dálkových pochodech

Horník Vojtěch

 účast na dálkových pochodech

Jírovec Lukáš

 reprezentace školy v crossfitu

Kaláb Jan

 instruktor 1. ročníku

Kruk David

 reprezentace školy v plavání
 účast na dálkových pochodech

Kubala Denis

 reprezentace školy na robosoutěžích

Kubát Tomáš

 reprezentace školy na robosoutěžích

Kupková Alexandra

 reprezentace školy na robosoutěžích

Kytlica Martin

 účast na pochodu – 70 km Chrudim
 reprezentace školy ve florbalu
 zástupce velitele čety

Marcin Šimon

 reprezentace školy na robosoutěžích
 účast na pochodu – 70 km Chrudim
 reprezentace školy v crossfitu
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Martikán Jan

 účast na pochodu – 70 km Chrudim
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 instruktor 1. ročníku

Metyš Bohdan

 reprezentace školy ve florbalu
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na dálkových pochodech

Mičian Matěj

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 instruktor 1. ročníku

Šolc Petr

 instruktor 1. ročníku
 účast na pouti vzniku ČSR

Štěpáníková Aneta

 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 reprezentace školy na robosoutěžích

Trnka Šimon

 bronzový odznak školy
 reprezentace školy ve florbalu
 reprezentace školy na robosoutěžích

Vejdělek Pavel

 reprezentace školy ve florbalu
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Fotostřípky ze života čety
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77

Četa T3A

Četa T3A – třídní učitelka Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ
FELBABA LUKÁŠ
KOVÁCS LADISLAV
FIALA DANIEL
MALÁK JAROSLAV
HAVRLANT KAREL
MANDÁK JAROSLAV
HOSPODÁŘSKÝ JAROSLAV
NEBŘENSKÝ JAKUB
JÁRKA TOMÁŠ
PECHA TOMÁŠ
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PÍCHA PETR
PLODEK JIŘÍ
ŘÍHOŠEK DAVID
SEIDL MARTIN

Četa T3B

Četa T3B – třídní učitelka Mgr. Hana OYELAKIN-FERLÍKOVÁ
BARTOVSKÝ PAVEL
KUCHAŘÍK ROMAN
DOVÍN PETR
LIMPOUCH VOJTĚCH
FABIÁN PETR
PLACHÝ KAREL
FINTA LADISLAV
PONDĚLÍČEK JIŘÍ
GROSMANN ALEŠ
PŘECECHTĚL TOMÁŠ
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SMAZAL RADEK
ŠLAPÁK VILÉM
ŠTANCEL MIROSLAV
VACÍK LIBOR
ZÍKA BOHUMÍR

Četa V3A

Četa V3A – třídní učitelka Ing. Lenka LAZAROVÁ
BEDNÁR MICHAL
KOPECKÝ ADAM
MAHDAL MAREK
PICHL JAN
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SEZNAMY TŘÍD
1. ročník
Četa C1A – třídní učitelka Mgr. Ivana JÍLKOVÁ
velitel čety npor. Ing. Michal ŠMERÁK
BOŘUTA LUKÁŠ
KOMÍNEK VÍT
BURDA JAN FRANTIŠEK
KUČKA JAN
DOLEŽAL JAKUB
MAIRYCHOVÁ SIMONA
FORÉT RICHARD
NEŠPOR LUKÁŠ
HRTUS ROSTISLAV
PAVLŮ LIBOR
KAŠPAROVÁ NATÁLIE
PODMALOVSKÝ PETR
KEROUŠOVÁ ANETA
PUSTĚJOVSKÁ MAGDALÉNA
KOLAŘÍKOVÁ VENDULA
ROUNOVÁ LINDA

ŘÍHOVÁ ADÉLA
STANĚK JAN
STOJKOVÁ VERONIKA
ŠPOK DAVID
ŠTĚPÁNEK JAN
VČULEK PETR
VÍT VOJTĚCH
ŽIŽKOVÁ DOROTA DARINA

Četa C1B – třídní učitelka Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Richard PASÍRBEK
BEDNAŘÍK PETR
LOVĚTINSKÝ PAVEL
BUCHLOVSKÝ ADAM
ONDRA PETR
CSICSÓ PATRIK
POLÁČEK ŠTĚPÁN
FORMANOVÁ KATEŘINA
RUDOLF MAXMILIÁN
HAJSKÝ STANISLAV
SEDLÁK ŠIMON
HEJTMANCOVÁ MARIE
STRNADOVÁ NELA
IVAN MARTIN
SUCHOPÁRKOVÁ ZUZANA

ŠKRABALOVÁ KAROLÍNA
ŠTĚCH PETR
TŮMA DANIEL
VALOUCH VIKTOR
VECEK JAN
VRÁŽEL DANIEL
ZDRAŽILA FILIP

Četa C1C – třídní učitelka RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Bc. Roman BRABEC
ANDREJČÁK MIKULÁŠ
CHMELÍK FILIP
ANTOŇ JAN
KLEC MICHAL
ČERMÁK FILIP
KUTÁLEK ANTONÍN
HEMZA MIROSLAV
LEHKÝ ADAM
HOFMAN MATYÁŠ
LIBRA DAVID
HORÁČEK MARTIN
MATHON JAN
HRNČÍŘ VOJTĚCH
MEZERA LUKÁŠ

Četa E1A – třídní učitel Ing. František FELKL
velitel čety npor. Ing. Vojtěch BYRTUS
ADÁMKOVÁ ANEŽKA
GULA MICHAL
BARTOŠ PATRIK
JANOVSKÝ DOMINIK
BULÍČEK ŠTĚPÁN
JELÉNKOVÁ ADRIANA KAROLÍNA
ČERMÁKOVÁ ZUZANA
KADLČÍKOVÁ NATÁLIE
ČERNOVSKÝ FILIP
KAREN MARTIN
FATĚNA MICHAL
KREJČÍ DOMINIK
FATKA VOJTĚCH
LEUENBERGER NICOLAS
FOGLAR ALBERT
LUDÍN KRYŠTOF
FOJTÍK JOEL
MICHALEC ŠTĚPÁN
GRUNSKÝ FILIP
OLŠA PETR
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MIČKA ADAM
MICHAJLUK ALBERT
PÁNOVEC PETR
PETEREK JAN
PETRÁŠ DAVID

PIŇOS PAVEL
PRCHAL ONDŘEJ
PROCHÁZKA FILIP
RAKAŠ MATĚJ
RICHTEROVÁ NICOLA
SUCHÁNEK NIKOLAJ
SUNKOVSKÝ RENÉ
ŠUBRT ŠTĚPÁN
VALENTA ROBIN
ZELENÝ JIŘÍ

2. ročník

Četa C2A – třídní učitelka PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ
velitel čety npor. Bc. Jan ZAPLATIL
DOMESOVÁ TEREZA
KOLLERTOVÁ NELA
HAUBER JAN
KURÉKOVÁ SARAH
HAVLÍKOVÁ KAROLÍNA
KUROWSKI LUDVÍK
JÄCKELOVÁ VIKTORIE
LEVÍNSKÝ JOSEF
JANÍK MATYÁŠ
NEUMEISTER ADAM
JIRÁSKO SEBASTIAN
NOVÁKOVÁ ANDREA
JUHÁS TADEÁŠ
ONDRUCH BOŘEK
KALVODA LIBOR
PAVLÍČKOVÁ MARKÉTA
KAPRÁL JAN
ROZEHNAL LUKÁŠ

Četa C2B – třídní učitel Ing. Daniel TOMČALA
velitel čety npor. Bc. Marek POSPÍŠIL
BARTOŠ MARTIN
HEILIG JAN
BEDNÁŘOVÁ KAROLÍNA
HRDLIČKA ONDŘEJ
BÖHM PETR
HRDLIČKOVÁ ELIŠKA
DUŠEK JOSEF
KALA MARIÁN
FLÍČEK MICHAL
KAŠPAROVSKÝ ADAM
FRIDRICHOVÁ ŠÁRKA
KOCUREK MICHAL
GRACOVÁ LEONTÝNA
KOLEČKÁŘ JONÁŠ
HAMPLOVÁ JANA
KŘIVOHLÁVEK KRISTIAN

Četa C2C – třídní učitel kpt. Ing. Petr HENDRYCH
velitel čety npor. Mgr. Bc. Petr VANDUCH
ASTR VOJTĚCH
LOUBAL JAKUB
FEIT JAKUB
MANDL PETR
FIALOVÁ IVETA
MĚSÍČEK JAN
GAVANDOVÁ VENDULA
MRLINOVÁ KAROLÍNA
HORÁČEK JAKUB
PECHAN JAKUB
KYSELA MAREK
PILÁT RADEK
LIPECKÝ DAVID
PONČA VÁCLAV

Četa E2A – třídní učitelka Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ
velitel čety npor. Mgr. Bc. Pavel POLÁŠEK
BEDNÁŘ JAN
KLÍMA PETR
BEK DANIEL
KOVÁŘ ONDŘEJ
BURIAN VLASTIMIL
KUBINEC KAREL
CITTA VIKTOR
KŮTEK KAREL
DOSTÁL ROBERT
MAŠEK DANIEL
FIŠEROVÁ MONIKA
MÍČEK JONÁŠ KRYŠTOF
HOUSER ZDENĚK
NOVOTNÝ ŠTĚPÁN
JAŠKA VÍT
PAPEŽÍK MATĚJ
KANTA JOSEF
PÍŠTĚK TOMÁŠ

82

SILLY MAREK
TICHÝ PETR
TUREK MATOUŠ
UJFALUŠI MICHAL
VALENTA TOMÁŠ
ZITA JIŘÍ NICOLAS
ŽÁČEK MICHAEL

MARETHOVÁ MARIE
MUSIL MARTIN
PALIČKA ADAM
PATZÁK MARTIN
PLCH KRYŠTOF
POSTULKOVÁ ANNA
ŠÍPEK SEBASTIÁN JAROSLAV

RŮŽIČKA KAREL
SVOBODA DAVID
URBANČÍK TOMÁŠ
VAŇKOVÁ KRISTINA
VÍCHA DAVID
ZÝKA ERIK

PRŮŠA JAN
ROSENDORFSKÝ DOMINIK
SEMERÁD MATĚJ
SKOPAL RADIM
VANIŠ DAVID
VÁVRA JAN
VRÁNA KRYŠTOF

3. ročník

Četa C3A – třídní učitelka RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
velitel čety npor. Bc. René HARTIG
AMBROŽOVÁ ERIKA
KREJČÍ TOMÁŠ
BLAŽEJOVSKÝ DANIEL
LUDVÍK ANDREJ
ČÍŽEK JAN
MOLNÁROVÁ KATEŘINA
FÁRA ONDŘEJ
MUDROVÁ EMA
FOLTANOVÁ KLÁRA
MUTLOVÁ KAROLÍNA
JILÍK MAXIM
PADRNOSOVÁ ALENA
HOŘAVA FRANTIŠEK
PANOVSKÝ PAVEL
KOTRLA JAN
ŠUTKA JOSEF

Četa C3B – třídní učitelka Mgr. Olga JURÁNKOVÁ
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
BALÁZS DANIEL
HRDLIČKA ONDŘEJ
BARTOŇOVÁ IVA
CHLÁDKOVÁ KAROLÍNA
BLAŽEK MARTIN
JELÍNEK JAROSLAV
BUREŠ MARTIN
JUROVÁ ŽANETA
ČAŇO PETR
KNĚŽOUR JAKUB
DOLEŽALOVÁ ŠTĚPÁNKA
KOHLERTOVÁ ELIŠKA
FEJFAR PETR
KVARDA MIROSLAV
FRÝDOVÁ ELIŠKA
MALINOVÁ ANETA
HOLUB MATĚJ
MICHÁLKOVÁ TEREZA

Četa C3C – třídní učitelka RNDr. Hana NEČASOVÁ
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BALÁŽ VOJTĚCH
HALAVIN JAKUB
BÁR TOMÁŠ
HAMPL PETR
BARÁŠEK MICHAEL
HODINA DOMINIK
ČERVENÝ MICHAL
HUBKA DAVID
DOUPOVEC LUKÁŠ
KALOUSEK ONDŘEJ
FADRNÝ VOJTĚCH
KLÍMEK TOMÁŠ
FRANĚK TOMÁŠ
KOHOUTEK JOSEF

Četa E3A – třídní učitel Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL
velitel čety npor. Bc. Miroslav KLOS
BABOUČEK MICHAL
FOJTÍK RUBEN
BENEŠ LUKÁŠ
GARCÍA CONROY
BERAN THEODOR
KOLÁŘ PETR
ČECHOVÁ ŠTĚPÁNKA
MRÚZ PETR
DOSPĚL DANIEL
NOVOTNÁ PAVLA
FATĚNA MARTIN
PITRO DENIS
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ŠVOMOVÁ VERONIKA
TUREK DAVID
VEJNAROVÁ ADÉLA
VORÁČOVÁ PETRA
VRANOVÁ VALERIE
ZÁMEČNÍK MATĚJ
ZICHOVÁ ANNA
ŽĎÁNSKÁ MARTINA

NETUŠIL NICOLE
PAJUREK TOMÁŠ
SEIFERT MIKULÁŠ
SLAVOTÍNEK KRYŠTOF
TOMANOVÁ TEREZA
VÁLKOVÁ MILENA
ZÁVODNÝ JAKUB

KOVAŘÍK MARIAN
MANDOK TEODOR
PEKKALA JAN
SEMANČÍK RADEK
SKOKAN JAKUB
STRAKOŠ TOMÁŠ
TARAN FRANTIŠEK

POSPÍŠIL DOMINIK
SEMRÁD PETR
SLOVÁČEK ONDŘEJ
SMUTNÝ ROBERT
VOLNÝ ONDŘEJ

4. ročník

Četa C4A – třídní učitelka Elena MAZUROVÁ-ZEMÁNKOVÁ
velitel čety kpt. Mgr. Karel BURIAN
BOŽKOVÁ EDITA
KŮTEK JIŘÍ
ČERNÁ LUDMILA
LABONKOVÁ ALENA
DIVOKÝ JIŘÍ
LEITERMANN RICHARD
DOLEŽALOVÁ ŠÁRKA
ĽUPTOVSKÝ ŠIMON
HALAMA ONDŘEJ
MACOUN FRANTIŠEK
KOLAŘÍK FILIP
NOVOTNÝ MAREK

Četa C4B – třídní učitelka Miroslava HERELOVÁ
velitelka čety npor. Mgr. Martina Sofie HALÍKOVÁ
BÍLKOVÁ ANNA
HRUBÝ JAKUB
BUDÍN NIKOLAS
JEŘÁBKOVÁ SIMONA
BUREŠOVÁ KRISTÝNA
KADLECOVÁ TEREZA
GANČARČÍK DOMINIK
KOPEC ONDŘEJ
GOTTWALD MICHAL
KOVANDA MATOUŠ
HAVLÍČEK ONDŘEJ
KROUPOVÁ TEREZA
HOŘOVSKÁ DANIELA
MÁLEK TOMÁŠ
HRBÁČOVÁ TEREZA
MARUŠKOVÁ MARTINA

Četa C4C – třídní učitelka Mgr. Věra PACLÍKOVÁ
velitel čety npor. Bc. František ŠKABRAHA
BAŠTA TOMÁŠ
KOSEK DANIEL
BERKOVEC DAVID
KUČERA MAREK
BROŽEK KAREL
LÍŠKA TOMÁŠ
HANZEL JAKUB
MÁŠA TOMÁŠ
HOUŠŤ RADEK
NEBESKÝ JAN
CHLÁDEK JAN
NOVÁK DAVID
JANČÍK JAN
ONDOK JAKUB
KLÍMA JAKUB
PETRŽELA MICHAL

Četa E4A – třídní učitel kpt. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
velitel čety npor. Bc. Vlastimil OUZKÝ
BUŠÍK MAREK
KŘIVKA ŠTĚPÁN
ČIŽMÁR MICHAEL
KUBALA DENIS
FORRÓ ADAM
KUBÁT TOMÁŠ
HLAVATÝ JIŘÍ
KUPKOVÁ ALEXANDRA
HORNÍK VOJTĚCH
KYTLICA MARTIN
JÍROVEC LUKÁŠ
MARCIN ŠIMON
KALÁB JAN
MARTIKÁN JAN
KRUK DAVID
MAŠÍČEK MICHAL
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PAULÓ TOMÁŠ
PURKERTOVÁ NIKOLA
SKOPAL STANISLAV
TICHÝ MAREK
VÁŇOVÁ NATÁLIE
ZIEMBINSKÁ NELA

NEKOLNÝ PETR
OBSTOVÁ KATEŘINA
PLAVECZ MARTIN
ROZA DOMINIK
SLUKA STANISLAV
ŠIMONOVIČ ALEŠ
WOLF FILIP

POPELÁŘ DANIEL
RŮŽIČKA PAVEL
SKŘÍŠOVSKÝ JAN
SRB DANIEL
ŠANOVEC ANTONÍN
ZACHRLA JINDŘICH

METYŠ BOHDAN
MIČIAN MATĚJ
ŠOLC PETR
ŠTĚPÁNEK MICHAEL
ŠTĚPÁNÍKOVÁ ANETA
TRNKA ŠIMON
VEJDĚLEK PAVEL

