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Slovo velitele
Vážení absolventi,
vykonali jste maturitní zkoušky a opustíte i Moravskou Třebovou – město, které bylo po dobu studia
vaším druhým domovem. Získali jste potřebné vědomosti a dovednosti, abyste mohli úspěšně pokračovat
ve studiu na vysokých školách nebo abyste zahájili vojenskou kariéru v AČR. Bez ohledu na to, kde budete
v budoucnu pracovat, budete reprezentovat školu a svými výsledky přispívat k její pověsti.
Jste již třetí absolventi školy, kteří téměř
dva roky zažili distanční výuku (polovinu druhého
a téměř celý třetí ročník). Většina se naučila větší
zodpovědnosti za své vzdělání. Čtvrtý ročník jste
opět strávili spolu jako kolektiv zde ve škole
a příprava na maturitu probíhala plnohodnotně.
Za dobu vašeho studia dostala škola nový
kabát a dále se pracuje na zlepšování jejího
vybavení. Na internátě jse se dočkali nových
kuchyněk a ledniček. Z kinosálu se stala
reprezentativní aula školy. Můžete k výcviku
využívat dráhu NATO. První ročník oboru
elektrotechnika již nemusí dojíždět na praxi
do Lanškrouna. S budováním a rekonstrukcemi
se bude pokračovat dál a snad se podaří i úprava
společenského sálu „Na Písku“ a zrealizují se další
plány, které jsou se školou spojeny.
Pro další školní roky se chystají i novinky v náplni studijních oborů dle požadavků AČR.
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
školy 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.
V letech 1947 až 1949 pak 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.
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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.
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 Stanislav SMITAL, náčelník štábu podplukovník Ing. Viliam BEKE, velitel školy plukovník Generálního
štábu Ing. Zdeněk MACHÁČEK, zástupce velitele podplukovník Ing. Josef HLOUPÝ

ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nadporučice Mgr. Olga JURÁNKOVÁ, pracovník štábu nadrotmistr Radek ŠULC, vedoucí starší důstojník-specialista
podplukovník Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, Mgr. Josef KUČERA, metodik pro vzdělávání Ing. Lenka LAZAROVÁ,
organizační pracovnice Vladislava KNÁPKOVÁ, Ph.D., psycholožka Mgr. Hana VAŇKOVÁ

UČEBNÍ SKUPINA PŘÍRODOVĚDNÁ

Mgr. Martina ČECHALOVÁ, RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ, Mgr. Eva PROCHÁZKOVÁ, vedoucí učební
RNDr. Iveta WILNEROVÁ, Mgr. Ivana PŠÍKALOVÁ, RNDr. Ludmila ŠÍMÁNKOVÁ
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skupiny

UČEBNÍ SKUPINA JAZYKOVÁ A HUMANITNÍ

1. řada: Mgr. Barbora VACKOVÁ, Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ, Mgr. Jana ZELENDOVÁ, Mgr. Pavlína JANDLOVÁ,
Mgr. Josef KUČERA, Mgr. Andrea MARTINKOVÁ, Mgr. Stanislav SOUKUP, Bc. Sean Frederick McANENY
2. řada: Carmen Gabriela BÁRTOVÁ, nadporučice Mgr. Olga JURÁNKOVÁ, vedoucí učební skupiny
Mgr. Klára MOTLOVÁ, PaedDr. Jana JAKUBCOVÁ, Mgr. Hana OYELAKIN FERLÍKOVÁ, Mgr. Gabriela OŠKEROVÁ,
Mgr. Věra PACLÍKOVÁ

UČEBNÍ SKUPINA ZÁKLADNÍCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

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

VELITELÉ 1. ŠKOLNÍ ROTY

Nadporučík Mgr. Bc. Petr VANDUCH, nadporučík PaedDr. Mgr. Bc. Pavel POLÁŠEK, nadporučík Bc. Jan ZAPLATIL,
major Ing. Pavel ŠŤASTNÝ, nadporučík Mgr. František ŠKABRAHA, nadporučík Mgr. Pavel GEBR, nadrotmistr Roman NOŽKA
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VELITELÉ 2. ŠKOLNÍ ROTY

Výkonný praporčík rotmistr Lukáš DOSTÁL, nadporučík Bc. Miroslav KLOS, major
nadporučík Bc. René HARTIG, kapitán Ing. Michal ŠMERÁK, nadporučík Bc. Richard PASÍRBEK

Ing.

Pavel

RAJJ,

VELITELÉ 3. ŠKOLNÍ ROTY

Nadrotmistr Jan JOHANIDES, praporčík Mgr. Leon STARK, nadporučík Mgr. Daniel CHVAL, četař Miroslav IMMER,
rotmistr Ondřej ALBRECHT, nadporučík Ing. Michal CARBOL
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PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU
Oslavy 100. výročí založení ČsOL
Jelikož naše škola nese čestný název Škola Československé obce legionářské, bylo naší milou povinností
se zúčastnit oslav k výročí sta let od založení této nejstarší legionářské organizace v České republice.
V pátek 3. 9. 2021 proběhla
v Panteonu Národního muzea první
část oslav. Zúčastnila se jí skupina
čtrnácti

žáků

pod

vedením

pplk. Viliama Bekeho. Žáci si oblékli
kromě současných uniforem i repliky
dobových legionářských uniforem,
které vynikly v těchto úchvatných
prostorách,

kde

historie

prýští

z každého kamene. Jako čestní hosté
byli přítomni například předseda vlády
Andrej Babiš, ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata a mnoho
dalších významných osobností. Žáci se účastnili i následného neformálního setkaní, kde jim byl vyjádřen
dík za jejich bezchybnou činnost.
Následující den proběhl ve znamení přípravy k uskutečnění manifestačního sjezdu Československé obce
legionářské, který byl vyvrcholením oslav 100. výročí založení této organizace. Na tuto část oslav dorazila posila
dalších devadesáti žáků a vojáků z povolání. Polovina přítomných byla v dobových uniformách, ostatní se účastnili
průvodu ve slavnostní uniformě. Průvod začínal na Václavském
náměstí a jeho cílem byl Národní památník Vítkov.
Žáci měli unikátní příležitost pochodovat historickou částí Prahy
a

za

potlesku

přihlížejících

si

vychutnat

scenérie,

které před sto lety zhlédli při svém prvním manifestačním
pochodu i prvorepublikoví legionáři.
Celou velkolepost této události podtrhl nástup
u Národního památníku na Vítkově. Součástí památníku
je i hrob Neznámého vojína, kde jsou uloženy mimo jiné i ostatky
jednoho ze zborovských padlých legionářů. Tímto slavnostním
aktem se uzavřel kruh sta let – sta let legionářské tradice,
sta let lásky k vlasti, demokracii, svobodě.
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Poslední rozloučení s naším žákem a spolužákem
Dne 6. září 2021 před polednem se v obřadní síni brněnského
hřbitova sešli žáci bývalé třídy E4A, zástupci školy a důstojníci 1. školní roty,
aby se naposledy rozloučili s náhle zesnulým bývalým žákem školy
Dominikem Rosendorfským a spolu s dalšími smutečními hosty projevili
svou účastí hlubokou soustrast zarmoucené rodině.
Čest jeho památce!

POKOS
Příprava občanů k obraně státu (POKOS) představuje nedílnou součást plánování obrany státu. Zákonná
povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická
a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním
z

předpokladů

vytvoření

potřebných

schopností

k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.
Po delší covidové pauze se i naše škola vrátila
k účasti na akcích v rámci POKOS.
V pátek 10. 9. 2021 odjel vrchní praporčík
nprap. Stanislav Smital s žáky do Základní školy Luká,
kde měli za úkol prezentovat naši školu. Jako již tradičně vzbudila největší zájem ukázka boje zblízka.

První ročník a jejich patron
V úterý 14. 9. 2021 poctila Vojenskou střední školu
a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové vzácná
návštěva – praporčík Lukáš „Hiro“ Hirka, novodobý válečný veterán,
který byl při raketovém útoku v roce 2012 těžce zraněn v Afghánistánu.
Vzhledem k tomu, že se Lukáš pro školní rok 2021/2022 stal patronem
žáků prvního ročníku jak v Moravské Třebové, tak v Sokolově,
bylo

na

místě,

aby

se

spolu

potkali

a

poznali

se

ještě před oficiálním oznámením role patrona na slavnostním slibu
dne 24. 9. 2021. V rámci adaptačního procesu se Lukáš potkal
hlavně se žáky čet C1A, C1B a S1A.
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Dny NATO
Ve dnech 18. a 19. září 2021 se naši žáci po roční pauze opět podíleli na zabezpečení hladkého průběhu
Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil AČR. Jedná se o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Tento 20. ročník
byl poznamenán opatřeními proti covidu. Návštěvníci si museli
vstupenky zakoupit předem a do areálu bylo každý den vpuštěno
pouze 40 000 návštěvníků.
Akce se zúčastnilo 127 žáků 3. a 4. ročníku, z toho tři žáci
byli vyčleněni pro výpomoc ASC Dukla Praha a čtyřem žákům
byl svěřen propagační stan školy, kde se návštěvníci mohli seznámit
s informacemi ohledně přijímacích zkoušek, dnů otevřených dveří,
a hlavně mohli diskutovat přímo se žáky o jejich vlastních
zkušenostech ze studia na vojenské střední škole. Počet návštěvníků
stánku předčil naše očekávání, o čemž vypovídal počet vydaných
propagačních materiálů. Ty byly předávány za předvedenou fyzickou aktivitu, například za dřepy či kliky.
Všechny mile překvapilo, že se návštěvníci nezalekli a cvičili společně s žáky školy.
I
návštěvnost

přes

přijatá

vysoká.

opatření

Nikoho

byla

neodradilo

ani nepříliš přívětivé a chladné počasí,
kvůli kterému došlo ke zrušení některých
ukázek. Žáci se ale vypořádali se všemi
nástrahami zabezpečení pořadatelské služby
a

dalšími

úkoly

na

ně

kladenými,

čímž si opět vysloužili slova chvály a uznání od široké veřejnosti i z řad vojenských profesionálů.
Účast na této akci byla pro žáky přínosná jak z hlediska plnění zadaných úkolů, tak z hlediska seznámení
s ozbrojenými složkami ČR i spojeneckých států napříč celým spektrem bezpečnostních složek.

Slavnostní slib
Po roční odmlce se v pátek 24. září 2021 uskutečnil na
náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové slavnostní slib žáků
prvního ročníku. Na plochu náměstí napochodovali žáci
celé školy včetně pobočky Sokolov, aby byli součástí tradičního
slavnostního aktu. Letos poprvé i se žáky partnerské
Vojenské střední školy Károlyho Kratochvila v Debrecenu. Přítomnost významných hostů podtrhla důležitost dne.

11

Za touto „třešničkou na dortu“ byly skryty čtyři týdny práce instruktorů, velitelů čet a samozřejmě
prváčků, aby zvládli svoji premiéru na výbornou. Den předtím si vše vyzkoušeli na generálním nácviku nanečisto,
aby den D byl dokonalý. Ve školním roce 2021/2022 skládalo slib 150 žáků.
Program svátečního dne začal v areálu školy, kde byla pietním aktem uctěna památka obětí první
a druhé světové války a zahraničních misí. Po skončení
proběhl přesun jednotek v čele s vojenskou hudbou
na ulici Bránskou, kde vyčkaly na povel k napochodování
na náměstí. S úderem desáté hodiny na radničních
hodinách zahájila brigádní generálka Lenka Šmerdová
s velitelem školy přehlídku nastoupených jednotek.
Po představení a proslovech hostů následovalo
předání patronství nad prvním ročníkem. Patronem
nastupujícího ročníku se stal prap. Lukáš Hirka. Vznik této nové tradice podpořil náčelník Generálního štábu AČR
Ing. Aleš Opata a vrchní praporčík AČR Bc. Peter Smik.
Na řadu přišel samotný slib žáků, který z tribuny přečetl žák 1. ročníku Filip Skála. Po jeho dočtení
do hrobového ticha zaburácelo sborové: „Tak slibujeme!“ Po státní hymně následoval slavnostní pochod
s přeletem transportního vrtulníku, který celý program uzavřel.
Hosté v doprovodu velitele školy plk. Zdeňka Macháčka se přesunuli ještě k nově zbudované dráze
NATO, kterou mimo jiné žáci využívají při vojenské profesní přípravě. Velitel společně s kpt. Petrem Smutkem
přestřihli pásku a proběhla ukázka zdolání celé dráhy.
Velitel školy popřál žákům: „Přeji vám, žákům 1. ročníků, abyste se mezi námi cítili dobře
a svými studijními úspěchy postupně převzali štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím
a výsledky studia mohou stát příkladem i vzorem.“

Návštěva z partnerské školy v Debrecenu
Od pondělí 20. do pátku 24. září 2021 hostila škola delegaci z partnerské školy v Debrecenu.
Pro žáky byl připraven bohatý program s cílem prožít co nejvíce zážitků.
Příjezd hostů proběhl v odpoledních hodinách. Navečer si žáci prohlédli krásy města Moravská Třebová.
Hlavní program začal v úterý ráno vztyčením státních vlajek. Poté si žáky převzali učitelé vojenské profesní
přípravy.

Pod

vedením

nrtm.

Daniela

Lípy

absolvovali

výcvik

na

překážkové

dráze

NATO.

Po jejím náročném, ale úspěšném zvládnutí se přesunuli na krytou 25 metrů dlouhou střelnici,
kde proběhla pod vedením prap. Milana Isaiáše ukázka manipulace a samotná střelba z pistole CZ 75 BD.
Po obědě přivítal kpt. Petr Smutek studenty na výcvikovém trenažéru Jakub, kde absolvovali základní
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tříhodinový lezecký výcvik. Jeho náplní bylo lezení po uměle lezecké stěně, lezení balkonů a oken,
jištění lezce a slanění do volného prostoru z výšky osmi metrů.
Ve středu 22. 9. převzaly štafetu učitelky
anglického jazyka, které doprovodily maďarskou delegaci
na prohlídku Prahy. Prvním bodem programu byla
návštěva Pražského hradu, konkrétně prohlídka Starého
královského

paláce

s

Vladislavským

sálem

a Katedrály svatého Víta. Kaplan Hradní stráže
mjr.

Jan

Kupka

kteří

studenty

a

nrtm.

doprovázeli,

jim

Radoslav
umožnili

Sidor,
vejít

také do Václavské kaple a prohlédnout si její výzdobu zblízka. Nepochybně monumentální tečkou
za návštěvou Pražského hradu bylo zhlédnutí slavnostního střídání Hradní stráže na 1. nádvoří.
Po obědě se všichni zúčastnění přesunuli na Maďarské velvyslanectví, kde byli přijati zástupcem
velvyslance Maďarské republiky panem Gáborem Andorem Csitári-Rákóczym a také maďarským vojenským
leteckým přidělencem obrany plk. dr. Zsoltem Annusem a jeho manželkou. Všem se dostalo milého přivítání.
V odpoledních hodinách se konal pietní akt u pomníku
knížete Františka Rákócziho II. a pak prohlídka historického centra
Prahy a rozchod.
Také čtvrteční program svou zajímavostí nijak nezaostával
za středou. Tentokrát cesta vedla

do Vojenského muzea

v Králíkách a následně do dělostřelecké tvrze Hůrka. Kromě
nesčetné vojenské techniky si žáci prohlédli třeba repliku
přenosného šifrovacího stroje Enigma, prošli se podzemím
vojenské pevnosti a vyslechli si zajímavý výklad.
Celý program byl organizován náčelníkem štábu Vojenské
střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
pplk. Ing. Viliamem Bekem.

Transfúzní stanice v obležení vojáků
Dne 1. října 2021 odjeli studenti VSŠ a VOŠ MO na odběry do transfúzní služby v Šumperku,
aby tak pomohli stabilizovat krevní zásoby ve zdravotnických zařízeních. Darovat nejcennější tekutinu se rozhodlo
téměř 40 studentů.
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„Máme radost vždy, když se aktivně přihlásí
tolik studentů. Velmi si ceníme úžasného přístupu
vojenské

střední

školy

a

jejích

zástupců

z řad pedagogů. Studenti jsou nadějí pro další
rozšíření naší velké dárcovské rodiny. Jsou nadějí,
že i v dalších letech budeme mít dostatek transfúzních
přípravků pro ty, co je nejvíce potřebují. Děkujeme!“
vzkázala Ing. Hana Marešová, místopředsedkyně
představenstva AGEL Transfúzní služby.
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové se kromě primární funkce – vzdělávání – zaměřuje i na brannou,
vlasteneckou, společenskou a občanskou výchovu mladých lidí. Škola se proto podílí na tematicky zaměřených
akcích Armády ČR a v rámci regionu spolupracuje s řadou civilních subjektů. Pomoc druhým je tedy naším
krédem. Krásným příkladem se stal student Michal Dudek, který byl jedním z pátečních prvodárců,
a to pouhé dva dny po svých 18. narozeninách. „Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a zároveň pomoci druhým,“
odpověděl na dotaz, proč se k hromadnému odběru připojil.

IDET
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové ve dnech 7. a 8. října 2021 zorganizovala pro některé své žáky
druhého a třetího ročníku návštěvu brněnského výstaviště, kde se konal mezinárodní veletrh obranné
a bezpečnostní techniky IDET 2021. Nejen nejnovější technika a technologie, ale i osobní kontakt s příslušníky
ozbrojených složek České republiky byly hlavním benefitem této návštěvy.
Návštěvníky na výstavišti čekaly tři oblasti:
stacionární ukázka techniky, stánky jednotlivých firem
prezentující jejich činnost, výrobky či služby a divácky velmi
atraktivní dynamické ukázky techniky a speciálních činností
v IDET aréně. Tady měli naši žáci ucházející se o studium
na Univerzitě obrany v Brně možnost potkat se s činností
skupiny Commandos Univerzity obrany, která za použití vojenské techniky, cvičné munice a imitace předvedla
provedení léčky. S humorem sobě vlastním ukázku komentoval doc. Ing. Zdeněk Flasar, CSc., a naši žáci se
s ním nakonec věnovali jeho oblíbené disciplíně – klikům.
Souběžně s veletrhem IDET se tradičně konaly i Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS
a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET, které návštěvníkům umožnily seznámení se
s nejnovější požární a bezpečnostní technikou, ale i s její historií.
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Komplexní výcvik žáků 4. ročníku
Od 4. do 15. října 2021 absolvovali žáci čtvrtých ročníků vojenského lycea výcvik ve vojenském
výcvikovém prostoru Libavá, kde si prakticky procvičili znalosti a dovednosti získané v předcházejících letech
studia.
Vše začalo samotnou výstavbou stanového tábora dle hesla „Jak si voják ustele, tak si lehne“.
Následující dny byly věnovány opakování studijních dovedností jednotlivce. Spoustu úsilí a času věnovali
instruktoři ukázkám a manipulaci se zbraněmi,
topografické, zdravotní, chemické a hlavně
taktické přípravě. Po celý výcvik panovalo
typické podzimní počasí, které neodpouštělo
žádnou chybu. Takže když si někdo zapomněl
pláštěnku či goretex, podruhé to neudělal.
První

víkend

na

Libavé

začal

příjemným zaměstnáním s bojovými vozidly
pěchoty od 72. mechanizovaného praporu.
Žáci se seznámili s takticko-technickými daty vozidel, bylo jim umožněno je blíže prozkoumat
a nakonec měli možnost účastnit se jízdy v roji.
Celá příprava našich čtvrťáků směřovala k dvoudennímu
vyvedení do taktického směru Slepičí vrch, kde bylo úkolem čet
zaujmout obranné postavení a reagovat na činnost protivníka.
OPFOR (opposition force) velice kvalitně imitovala skupina žáků
třetího ročníku pod velením mjr. Petra Tataláka. Tito záškodníci
v průběhu následujících dnů podnikli několik přepadů a čety
v obraně drilovaly reakce a postupy, jejichž úkolem bylo
protivníka potlačit nebo se přeskupit a stáhnout do výhodnějších pozic.
Třešničkou na dortu byl nástup jednotky a vyhodnocení nejlepších žáků a ocenění práce příslušníků
72. mechanizovaného praporu za jejich profesionální přístup k našemu výcviku a také za jeho nadstandardní
zabezpečení. Všem děkujeme! „Libavá 2021 je mrtvá, ať žije Libavá 2022.“

Darování má smysl
V

sobotu

16.

října

2021

se

uskutečnila

závěrečná,

třetí část celostátního oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Zlatými kříži ČČK I. třídy.
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V rámci této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže udělované
dárcům, kteří darovali krev či její složku 160krát, 228 dárců ze střední
a severní Moravy. Tito se tak zařadili k 4 144 nositelům tohoto ocenění
v ČR od jeho vzniku.
Mezi oceněnými byl i náš voják pan nadporučík Škabraha. Část
našich žáků již s darováním započala. Doufáme, že vytrváte a také
se dostanete k této úctyhodné hranici a převezmete si své ocenění.

Den otevřených dveří
Na pátek 5. listopadu 2021 připadl Den otevřených dveří na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové. I přes
zvýšená epidemiologická opatření prošlo branou školy přes 550 návštěvníků.
I když má škola zájem na tom, aby návštěvníci
co nejvíce viděli prostory a areál školy a dozvěděli se všechny
potřebné informace, bylo zapotřebí dodržet nařízení
Ministerstva zdravotnictví ČR a hlavní hygieničky AČR.
Z těchto důvodů byl Den otevřených dveří pojat trochu jinak.
Před

vstupem do

areálu

proběhla

kontrola

bezinfekčnosti. Poté se vytvořily skupinky 20 návštěvníků
a ke každé byl přidělen žák třetího ročníku jako průvodce po areálu. Provádějící žáci také odpovídali na zvídavé
dotazy uchazečů během celé prohlídky. Základní důležité informace podal pplk. Břetislav Štěpánek, který také
všechny uvítal. V pětiminutových rozestupech pak skupinky chodily po areálu jak ve venkovních, tak ve vnitřních
prostorech školy. Celá trasa zabrala zhruba hodinu a zájemce viděl opravdu vše, co škola nabízí. Jak prozradila
jedna z žákyň: „Nejčastěji chtějí vědět, jaký je režim, a zajímají je střelby a přežití, prostě ta vojenská část.“
Součástí byla i ukázka bojového umění musado a zdolání dráhy NATO v režii žáků.
Pro školní rok 2022/2023 si uchazeči mohli vybírat ze tří oborů, a to vojenské lyceum a elektrotechnika
v Moravské Třebové a strojírenství v pobočce Sokolov. Nejvíce dotazů bylo směřováno na příjímací řízení
a úspěšnost. Specifikem na vojenské škole je test tělesné připravenosti. Chlapci i dívky absolvují běh
na 1 000 metrů a podle pohlaví shyby nebo šplh na tyči.
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové připravila pro uchazeče ještě další dva termíny dnů otevřených dveří,
a to 10. prosince 2021 a 7. ledna 2022.
I na pobočce Sokolov se konal Den otevřených dveří, a to 13. ledna 2022. Jak probíhá studium na
vojenské škole, zde zájemcům přiblížili vybraní žáci druhého ročníku.
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Den válečných veteránů
Vy buďte ti, kdo v boj se dají,
když z rukou našich upadají
pochodně; zas zdvihněte je výš
zradíte-li, pak neuhlídá kříž
náš klid,
ač máky rozkvétají
na polích flanderských.
(John McCrae – Na flanderských polích)

Již tradičně proběhl dne 11. 11. v 11:00 hodin nástup školy ke Dni válečných veteránů.
Po úvodním slovu, které připomnělo význam a důležitost tohoto dne, přečetl vrchní praporčík
nprap. Stanislav Smital rozkaz ministra obrany, který vzpomněl na misi v Afghánistánu a na Sinaji a Balkáně.
Dále vyzdvihl ty, kteří bojovali za naši vlast v první i druhé světové válce, ale také v boji za demokracii.
Závěrem rozkazu podotkl, že člověk a jeho život stojí vždy na prvním místě, což je hlavním poselstvím
Dne válečných veteránů.

Vojenský pochod žáků
Ve státní svátek 17. listopadu (Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva)
se čtyři vojáci a třicet devět žáků z 1. roty a pět vojáků a sto a šedesát žáků z 2. roty zúčastnili vojenského
pochodu pod velením náčelníka štábu pplk. Viliama Bekeho. Záměrem této akce bylo založení tradice vojenských
pochodů (memoriálů) organizovaných VSŠ a VOŠ MO ve spolupráci s ČsOL
především pro žáky a příslušníky stálého stavu školy. Tento pochod měl
připomenout více než 350kilometrový pochod příslušníků 1. čs. samostatného
polního praporu v SSSR z prostoru obce Valujki do Charkova a posléze
do prostoru jejich prvního bojového nasazení u Sokolova.
Každá rota měla stanovenou vlastní trasu pochodu, která byla vytyčená
s průchozím bodem kolem Partyzánského památníku u obce Přední Arnoštov.
Zde byli žáci seznámeni s osudem výsadku Gustava Schneidera.
Během krátkého pietního aktu také položili věnec.
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Pro dobrou věc – sbírka pro Leonku
Z iniciativy nrtm. Daniela Lípy se se svolením velitele školy uskutečnila na VSŠ a VOŠ MO sbírka
pro Leonku, patnáctiletou dívku, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, je na vozíčku, sama nechodí,
ani nedokáže stát sama bez pomoci, navíc má problémy s uchopováním a pohybem levé ruky.
Nrtm. Daniel Lípa se také rozhodl dělat
ve svém městě Mikuláše a spolu s dalšími vytvořil tři týmy.
Výtěžek z tohoto počínání směřoval na rehabilitaci
a celkovou péči pro rodiče Leonky, kteří jsou oba neslyšící.
Zaměstnanci a žáci školy přispěli částkou
3 000 Kč. Celkově se vybralo 27 174 Kč. Leonka byla
návštěvou tolika Mikulášů, andělů i čertů překvapená,
o to více její rodiče celkovou darovanou částkou.
Na otázku, co si přeje k Vánocům, odpověděla: „Dárky ne. Máme příbuzné v Brně a chtěla bych být
s rodinou.“

Rozdáváme radost
Před Vánoci byli štědří i žáci a vojáci v Sokolově, pobočce Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
MO v Moravské Třebové. Rozhodli se udělat
radost dětem v Nemocnici Sokolov na dětském
a

novorozeneckém

lůžkovém

oddělení.

Žáci spolu s vojáky z povolání donesli dětem
spoustu sladkostí a hraček, aby je potěšili
v jejich nelehké situaci a vykouzlili jim alespoň
na chvíli úsměv na tváři.

Generál Opata ocenil mincí za záchranu života čtyři vojáky
V pondělí 17. ledna 2022 ocenil náčelník Generálního štábu
Armády ČR armádní generál Aleš Opata mincí za záchranu života
a certifikátem Laudi Memorabilis čtyři vojáky. Slavnostního
ceremoniálu se zúčastnil velitel Vojenské střední školy a Vyšší odborné
školy MO v Moravské Třebové plukovník gšt. Zdeněk Macháček.
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„Jsem rád, když jsou naši vojáci ve správný čas na správném místě a dokážou ve vypjatých situacích
jednat rychle a s chladnou hlavou. Svým jednáním zachránili lidské životy a za to jim patří velké poděkování,“
zdůraznil armádní generál Aleš Opata.

Pro žáky jsou vzorem
Dramatický okamžik se naskytl nadporučíku Danielu Chvalovi a praporčíku Leonu Starkovi,
kteří jsou pedagogickými pracovníky sokolovské pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO
v Moravské Třebové. Když byli se svými žáky v nemocnici v Sokolově, v mezipatře mezi gynekologickým
a dětským oddělením upadl starší pán. Vojáci neváhali a ihned poskytli zraněnému muži první pomoc.
Resuscitace vážně raněného trvala více než hodinu a musel se do ní zapojit také zdravotnický personál
gynekologického oddělení.
Nejen odborné schopnosti a dovednosti
obou učitelů, ale také chování, které je pro studenty
vzorem, ocenil primář sokolovské nemocnice
v děkovném dopise. „Bylo příkladné, jak naprosto
klidně a profesionálně celou tuto dramatickou
událost

Vaši

vojáci

řešili

a

následně

se ve skromnosti rozloučili a vrátili ke svým žákům,“
uvedl lékař v dopise. Daniel a Leon jsou zkušenými profesionály, mají za sebou několik zahraničních operací
a i v těch nejtěžších chvílích je na ně spolehnutí.
text: podplukovnice Vlastimila Cyprisová, foto: major Jakub Šimíček

Lyžařské kurzy 2022
Po dvouletém přerušení lyžařských kurzů
2. ročníků kvůli pandemii covidu studenti opět vyrazili
na hory. Čekalo je sedm dnů intenzivního
výcviku v horském centru Deštné v Orlických horách.
Lyžařský

kurz

byl

rozdělen

do

tří

částí.

Výcvik byl zaměřen na běžecké lyžování a přesuny
na sněžnicích v horském terénu a samozřejmě
se nezapomnělo ani na sjezdové lyžování.
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Prvního kurzu se účastnila četa C2A v termínu 21. – 28. ledna 2022. V pátek po vyučování žáky čekal
odjezd do horského centra. V sobotu a v neděli proběhla naplánovaná zaměstnání. Na běžkách žáci absolvovali
dvacetikilometrový okruh kolem Deštného v Orlických horách. Běžecký okruh byl zahájen výjezdem sedačkové
lanovky Marta 1 a dále směřoval do Luisina údolí, vrcholy Velké Deštné a Malé Deštné, na Masarykovu chatu,
Šerlich, Bunkrovku a stadion Deštné. Druhá polovina vyrážela na sněžnicích horským terénem, údolími a kopci
na Velkou Deštnou a potom zpět do Deštného. Jejich trasa měřila zhruba 9 km. Druhý den se skupiny vyměnily.
Od pondělí do čtvrtka probíhal lyžařský výcvik na sjezdovkách. Četa byla rozdělena do tří družstev.
Ve čtvrtek proběhlo přezkoušení z lyžařských dovedností. V rámci volnočasových aktivit proběhla teoretická
přednáška a potom praktická část práce s lavinovými sety a nácvik záchrany. Žáci byli během celého lyžařského
kurzu vysoce motivovaní a podávali maximální výkony.
Dalšího kurzu se zúčastnila četa C2B od 28. ledna do 1. února 2022, která pobyt na horách předčasně
ukončila, protože jeden z účastníků onemocněl covidem. Od 11. února do 18. února 2022 jela na hory četa C2C
a jako poslední se lyžařského výcviku zúčastnili žáci E2A, a to v termínu 18. února až 25. února 2022.

Silový trojboj
Dne 21. února 2022 se konal 1. ročník pohárové soutěže v silovém trojboji pro žáky Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. O soutěž v silovém trojboji, kterou pořádal
npor. Pavel Gebr, byl velký zájem a zúčastnilo se mnoho silově
vybavených žáků.
Soutěžilo se v disciplínách: dřep, bench-press, mrtvý tah.
První
váha

86

kg

místo
s

obsadil

výkony:

Jan

dřep

180

Štěpánek,
kg,

tělesná

bench-press

130 kg a mrtvý tah 210 kg a součtem Wilksových bodů: 408,62.
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Druhé místo obsadil Vojtěch Hrnčíř, tělesná váha 100 kg, výkonem: dřep 170 kg,
bench-press 130 kg a mrtvý tah 230 kg a součtem Wilksových bodů: 386,56, který zároveň vyhrál vloženou
soutěž v mrtvém tahu s neuvěřitelným výsledkem 230 kg.
Třetí místo obsadil Daniel Tůma, tělesná váha 76 kg, výkonem: dřep 175 kg, bench-press 115 kg
a mrtvý tah 165 kg a součtem Wilksových bodů: 384,66.

Vzpomínkové setkání
Dne 4. března 2022 dopoledne se v hlavním sále Ministerstva obrany České republiky Na Valech
uskutečnilo tradiční vzpomínkové setkání vojenské veřejnosti s válečnými veterány a představiteli spolků
a ozbrojených sil u příležitosti bojů o Sokolovo z roku 1943.
Mezi účastníky byli i zástupci naší školy včetně žáků, kteří se i v době jarních prázdnin rozhodli
reprezentovat školu.
I v této nelehké době navázala Československá obec legionářská spojení se zaměstnanci sokolovského
válečného muzea na Ukrajině, kteří zúčastněným popsali současné dění.

Výcvik
Žáci třetího ročníku absolvovali nepřetržitý výcvik s vedením
rádiového provozu. Jejich úkolem bylo hlášení kontaktu, předávání zprav
a signálu, posílání flash zpráv, a to vše v taktickém módu.
Žáci museli prakticky předvést získané znalosti o předbojové
a bojové sestavě, patrolování, zajištění, zaujetí obrany, pohotovosti
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palebného systému, reakci na kontakty nebo ústup od silného protivníka.
Překvapením pro žáky byl nečekaný výstřel v podobě dýmovnice, na který
museli okamžitě reagovat.
Mimo to byl kladen důraz na střeleckou přípravu – manipulaci
se zbraní a odstraňování závad.
Při tomto výcviku se žáci zaměřovali i na topografickou přípravu,
zejména práci s mapou, určení vlastního stanoviště, azimut a vzdálenosti.
Za pomoc s výcvikem a předávání zkušeností patří velký dík
71. mechanizovanému praporu „Sibiřskému“.

Dárcovství krve
Čtyřicet jedna žáků společně s mjr. Ondřejem Kropáčkem odjelo dne 8. března 2022 darovat
tuto nejcennější tekutinu do AGEL Transfúzní služby v Šumperku.
„Máme obrovskou radost, že již podruhé můžeme u nás v Transfúzní službě v Šumperku přivítat studenty
vojenské střední školy a jejich zástupce z řad pedagogů na hromadném odběru krve. Pro většinu to byl
již druhý odběr, přibyli nám ale i noví dárci. To, že se studenti k odběru aktivně hlásí, vypovídá o silné motivaci,
skvělé morálce a společenské odpovědnosti mladých lidí. Jsou tak ideálními nástupci stárnoucí dárcovské
základny. Velmi vám všem děkujeme,“ vzkázal MUDr. Radan Volnohradský, vedoucí lékař AGEL Transfúzní služby
Šumperk.
Darování provázely jen menší komplikace v podobě nevolnosti převážně u nových dárců. Na transfúzní
stanici byli jako vždy na tyto situace připraveni a o žáky bylo výborně postaráno. Na závěr poděkoval
mjr. Ondřej Kropáček všem zúčastněným žákům za jejich ochotu a dále dodal: „Jsem na své studenty
velice hrdý, jsou to borci!“
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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 čtyřletého studijního, v případě dálkového studia tříletého, úsilí.
Příprava letošních maturantů byla poměrně dost zkomplikována několikerým přerušením výuky
v souvislosti s pandemií Covid-19, ke kterým opakovaně docházelo od 11. března 2020. Letošní maturanti měli
společnou část maturitní zkoušky pouze ve formě didaktických testů – a to z českého jazyka
a cizího jazyka nebo matematiky, které proběhly v období 2. a 3. května 2022. Písemné práce
z českého a cizího jazyka byly nově překlopeny do profilové části maturitních zkoušek, jež se konaly
21. a 22. dubna 2022. Praktické zkoušky profilové části maturitních zkoušek absolvovali žáci všech tří studijních
oborů v období 25. – 29. dubna 2022. Poslední část zkoušek, která je ústní, probíhala ve dvou týdnech,
a to od 16. do 20. května pro třídy C4A, C4C, E4A a T3B a od 23. do 27. května pro C4B a T3A.
Tradiční slavnostní vyřazení letos proběhlo 1. června 2022.
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Četa C4A
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Slovo třídního učitele
Dostala jsem odměnu,
stala jsem se třídní učitelkou báječných dívek a hochů čety C4A.
Ptám se sama sebe, jací byli, jací jsou a čím budou.
Nevím, jací byli, ale vím, že to jsou šikovní žáci, a jsem pevně přesvědčena o tom, že si svou profesní cestu
najdou a že čtyři roky strávené na zdejší škole jim budou k užitku, a věřím, že se nezpronevěří dobrému jménu
školy a v neposlední řadě na ně mohou být pyšní a hrdí i jejich rodiče.
„Prožili

jste

zde

báječná

studentská

léta,

teď

vás

čeká

nejdůležitější

zkouška,

zkouška dospělosti. Přes spoustu nástrah, se kterými jste se museli potýkat, jste vždy vyšli jako vítězové.
A dnes, po čtyřech letech, stojíte před zkouškou dospělosti. Jsem přesvědčena, že tuto zkoušku
zvládnete. Nevím, jestli je mezi vámi budoucí generál, ale vím,
že už dnes jste v mých i očích rodičů minimálně majoři.“
Tak takoví jsou.
A jací budou?
Ú S P Ě Š N Í !!!
Teď už jenom vydržet maturitní maraton a mít trošku
studentského štěstíčka.
Já vám, moji milí studenti, přeji hodně zdaru u maturity,
v osobním životě jenom sluníčko na duši a ve vaší profesi mnoho
úspěchů.
Bylo mi ctí být Vaší třídní učitelkou.
Mgr. Ivana PŠÍKALOVÁ, třídní učitelka

Slovo velitele čety
Měl bych začít hezky postupně. Každá třída je originál. Formování vaší osobnosti započalo stmelováním
v adaptačním období za vedení nezapomenutelných instruktorů a vašeho velitele čety kpt. Ing. Michala Šmeráka.
Po dvou letech v těžkém covidovém období jste přešli pod mé výchovné působení. Co se týče kolektivu,
každá třída je svébytnou 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.
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Za ty čtyři roky jste se změnili nejenom fyzicky, ale i duševně. Vím, že umíte
rozlišit, co je dobré, správné, poctivé a slušné.
Můžete
že

zajisté

být

skutečně

hrdi

získáte

maturitní

diplom

na

to,

a

že

čeho

jste

úspěšně

dosáhli,
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 všem vám přeji 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
Při našich prvních krocích na vojenské škole nás doprovázela paní učitelka Ivana Jílková, dnes Pšíkalová.
Už od prvního setkání jsme věděli, že to bude naše sluníčko a někdo, na koho se budeme moci kdykoliv
a s čímkoliv obrátit.
S paní učitelkou jsme se potkávali převážně na hodinách fyziky, kde jsme většinu času řešili třídnické
záležitosti, ale i naše průšvihy – nebyla s námi jen legrace! Vždy stála na naší straně a snažila se nám pomoci,
jak jen to šlo (samozřejmě po řádném pokárání).
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Už od první zmínky o maturitě nám paní učitelka řekla, že nám zakazuje maturovat z fyziky.
Celé čtyři roky nás vedla k našim nejlepším osobním, ale i kolektivním výkonům, bohužel ne vždy
jsme naplnili její očekávání. Přesto to s námi nevzdala.
Ze všech zážitků, které spolu máme, se nám asi nejvíce vryl do paměti
náš školní výlet v prvním ročníku, který jsme strávili na Pastvinách.
Užili jsme si plno zábavy u vody a nejvíce při přespávání ve stanech. Paní učitelka
nám opět byla nápomocná tím, že nám vzala všechny těžké věci do svého auta
a my mohli jít jenom s malým batůžkem. I cesta zpět na vlak byla plná zážitků
a nikdo určitě nezapomene na cestu v „Batrflajce“ – autě paní učitelky.
Tímto bychom chtěli naší paní učitelce poděkovat za její přístup,
pevné nervy, ochotu, laskavost, vstřícnost a hlavně pozitivismus. Jsme hrdí na to,
že jsme mohli být její áčko!

O veliteli čety
Když jsme nastoupili do prvního ročníku, dostal nás na starost pan kapitán, dnes již major, Pavel Rajj.
Neměli jsme moc možnost se s ním poznat, protože měl spoustu svých povinností, a proto se o nás v rámci
adaptačního procesu převážně starali naši instruktoři. I přes to jsme k němu měli velký respekt a děkujeme mu,
že nás přiměl k těm nejlepším výkonům, jež vyplynuly z našeho slavnostního slibu.
Po jeho povýšení na majora nás převzal pan kapitán Michal Šmerák, který nás vždy dostal na lopatky
svými sarkastickými poznámkami, na které jsme mu pak už neměli co říct. Taky jsme měli v oblibě jeho častou
kontrolu pokojů a házení maskáčů pod postel. Mělo to ovšem i své plus – už nikdy jsme neměli pod postelí žádný
prach! Naučil nás řádu nebo jak si opravit například dveře, postel, ale i jak vyčistit sprchový kout.
Snažil

se

nám

pomoci

a

vyhovět,

a

to

vždy

s

úsměvem.

které s námi strávil a za pevné nervy, které s námi měl.
Při přestupu na první rotu se nás ujal pan kapitán Karel Burian. Velkým
plus pro nás bylo to, že to je bratr naší třídní paní učitelky, takže jsme byli jedna
velká rodina. Už od prvního setkání jsme věděli, že s panem kapitánem
bude velká legrace a rozhodně se s ním nebudeme nudit. I když mu občas
lezeme dost na nervy, tak pro nás dělá první poslední a snaží se nám
vždy pomoct. Škoda že jsme neměli možnost se s ním kvůli distanční výuce
více poznat. Děkujeme mu za jeho trpělivost s námi, oporu, péči a pozitivní
náladu, kterou do naší čety vždy přinesl.
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Děkujeme

mu

za

chvíle,

Maturitní tablo

JAN FRANTIŠEK BURDA

LUKÁŠ NEŠPOR

LIBOR PAVLŮ

VÍT KOMÍNEK

ANETA KEROUŠOVÁ
28

JAN KUČKA

ROSTISLAV HRTUS

SIMONA MAIRYCHOVÁ

JAN STANĚK

DOROTA DARINA ŽIŽKOVÁ
29

DAVID ŠPOK

JAKUB DOLEŽAL

PETR PODMALOVSKÝ

VOJTA VÍT

VERONIKA STOJKOVÁ
30

NATÁLIE KAŠPAROVÁ

ADÉLA ŘÍHOVÁ

LINDA ROUNOVÁ

VENDULA KOLAŘÍKOVÁ

JAN ŠTĚPÁNEK
31

Fotostřípky ze života čety
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Četa C4B
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Slovo třídního učitele
Třída C4B...???
Když jsem s nimi trávila první dny na adaptačním kurzu, říkala jsem si, jak asi na tuto třídu budu
v budoucnu vzpomínat, čím bude výjimečná, co bude první, co se mi vybaví…
Bohužel, výjimečnost a to, co tu ještě nikdy nebylo, byla distanční
výuka a covid. Kvůli tomu se skoro rok a půl neviděli a přišli o rok a půl
společných zážitků. Ale i z toho zbytku společných chvil si vzpomínám
na výlet na Bozeňov, kdy několik odvážlivců se mnou absolvovalo cestu
na kole. Pro mě to byly moc pěkně prožité chvíle. Další společnou akcí
byl lyžařský kurz. Zažili jsme krásný, slunečný, celodenní výlet na běžkách,
ale i deštivou pěší túru a dny strávené na sjezdovkách. Počasí k nám nebylo
po většinu dní milostivé, ale všichni si nakonec, s menšími či většími
problémy, kurz užili.
Ke studiu do prvního ročníku nastoupilo 25 žáků, ale ve čtvrtém
jich zbylo už jen 17. Každý z nich je osobnost, každý je něčím výjimečný. Od výborných studentů přes šašky,
vynikající sportovce až po flegmatiky. Na každého budu vzpomínat, každý z nich svým způsobem obohatil
můj život.
Chtěla bych jim popřát hodně štěstí k úspěšnému zvládnutí maturity a hlavně, aby další život směrovali
podle svých představ. Aby se jim dařilo v profesním i soukromém životě a všechny problémy zvládali s rozvahou,
klidem a nadhledem.
Doufám, že si někdy na naši školu vzpomenou a vzpomínky to budou příjemné.
Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ, třídní učitelka

Slovo velitele čety
Četu C4B jsem převzal krátce po mém nástupu do funkce velitele čety. Kéž by se dalo říct, že po celou
dobu studia jsme se vzájemně poznávali a zažívali spolu to všechno co třídy v předchozích letech.
Můžeme si oprávněně říci, že jsme byli o spoustu zážitků doslova okradeni nemocí, co nám tak zákeřně vstoupila
do našich životů a na delší dobu zpřetrhala sotva vzniklé vazby.
A tak se největší možností, jak nahlédnout do študákovy duše, stala až říjnová Libavá 2021.
Možná až tam si díky instruktorům ze 72. mpr z Přáslavic někteří uvědomili, co znamená stát se profesionálním
vojákem. Někteří ztratili na pár hodin řeč a tytam byly srandičky a průpovídky, na které už prostě nezbývalo
psychických sil.
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Pokud bych měl četu C4B pojmenovat
pouze jedním slovem, bylo by to „průměrná“.
Ne snad že by byla plná průměrných žáků,
ale jako celek, ve kterém se projevují charaktery
z

obou

spekter

lidské

osobnosti,

dokáže utvořit kompaktní a bezproblémově
fungující organismus, ve kterém má každý
své nezastupitelné místo a funkci.
npor. Mgr. Radek LÁNSKÝ, velitel čety

O třídním učiteli
Když jsme se poprvé setkali s naší třídní učitelkou Bedřiškou Schneiderovou, bylo nám jasné,
že je to žena se srdcem na pravém místě. A doba s ní strávená nás v tom utvrdila.
Bohužel jsme s ní nestrávili tolik času, jak bychom chtěli, jelikož společný předmět, biologii,
jsme měli jen dva roky a z půlky distančně, takže nám zbyly jen hodiny tělocviku, kde nám paní učitelka dávala
pěkně do těla (bedýnky, core, aerobiky). Nejvíce nás mrzí,
že jsme spoustu času strávili doma a nemohli jsme si užít školní výlety
a další akce, které by nás stmelily jako kolektiv a více sblížily
s naší učitelkou, ale myslím, že budou všichni souhlasit,
že na náš cyklovýlet v prváku nikdy nezapomeneme.
Pravda je taková, že když jsme potřebovali podpořit,
byla tu pro nás, ale byla tu, i když jsme potřebovali vyčinit,
což by správná třídní měla. Hned v prvním týdnu ve škole jsme
ji

otestovali

rozsedlou

katedrou

a

utrženým

umyvadlem.

Dostalo se nám vyvážené odměny – napomenutí – a pomoci.
Dodnes občasně válčíme kvůli zvedání židlí, plnění povinností služby,
zalévání

květin

či

lenosti

na

hodinách

tělesné

výchovy.

Všechny její mateřské výtky se však shledávají s pochopením a bereme je s lehkostí. Navíc pro nás vždy měla
pochopení a nezkazila žádnou legraci. A za to všechno jí patří naše velká vděčnost.
Tímto vám, paní učitelko, děkujeme za vaši práci a za neskutečnou trpělivost, když jste nás vedla
cestou k úspěšnému zvládnutí střední školy a k zářivým výšinám naší budoucí kariéry.
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O veliteli čety
Pan nadporučík Lánský s námi založil novou etapu
na 1. školní rotě. Velmi si zakládá na dodržování kázně,
řádném úklidu a dodržování vojenských povinností. To nás připravilo
na naši budoucí kariéru v armádě i mimo ni. Na rozkazech vydává
vždy jasné a úderné povely. Kvůli distanční výuce jsme se neměli
šanci moc poznat, a tak nám pan nadporučík stále zůstává z části
mysteriózním tajemstvím a hádankou. Za ten jeden rok jsme rozluštili
jen velmi málo, ale největší část dobrosrdečné duše našeho
velitele známe z velkého vojenského cvičení na Libavé,
kde jsme společně v krutých, nelidských podmínkách zažívali útrapy
vojenského života a kde bychom bez jeho pomoci nejspíš nepřežili.
Pan nadporučík zde ukázal opravdový vůdčí charakter a velice nám
během výcviku pomáhal. Tímto bychom mu chtěli poděkovat,
že to s námi dotáhl až k maturitě.
Pan nadporučík Lánský nás převzal z rukou nadporučíka Pasírbeka. Pasír byl tím, kdo stál
na naší startovní čáře studia a po první dva roky naších prvních krůčků na škole. Zprvu se zdál přísný.
Později jsme zjistili, jak vlídný, vstřícný a společenský je, a označili jsme ho za našeho „Taťku Šmoulu“
podle velké hlavy plné znalostí. Úžasné na něm bylo to, že náš kolektiv dokázal výborně stmelit.
Postupně se na našich společných zaměstnáních, kdy se nám nikomu do práce dvakrát nechtělo, a na výletech
otevřel a rozzářil jako odraz holého temene na slunci. Dodnes, když jdeme ve škole okolo něho,
prohodí s námi pár vřelých slov, zajímá se, jak to jde, a poradí s každodenními těžkostmi.
Našemu panu nadporučíkovi děkujeme, že nás naučil jednat fér a pracovat jako tým.
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Maturitní tablo

ŠIMON SEDLÁK

KAROLÍNA ŠKRABALOVÁ

DANIEL VRÁŽEL

NELA STRNADOVÁ

PATRIK CSICSÓ

STANISLAV HAJSKÝ
38

PETR ŠTĚCH

ŠTĚPÁN POLÁČEK

VIKTOR VALOUCH

ZUZANA SUCHOPÁRKOVÁ

DANIEL TŮMA
39

MARTIN IVAN

MARIE HEJTMANCOVÁ

KATEŘINA FORMANOVÁ

PETR ONDRA

PETR BEDNAŘÍK

JAN VECEK

npor. Bc. Richard PASÍRBEK

Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ

npor. Mgr. Radek LÁNSKÝ
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Úspěchy žáků
Bednařík Petr

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka

Csicsó Patrik

 pamětní mince vojenské střední školy







Hajský Stanislav

 instruktor kroužku taktiky
 účast a vítězství v projektu Astro Pi – programování softwaru pro ESA (European
Space Agency) na počítače umístěné na ISS (International Space Station)
 STANAG 6001–2 z anglického jazyka

Poláček Štěpán

 instruktor žáků 1. ročníku
Suchopárková Zuzana  bronzový odznak školy
 instruktor 4. armádního klubu Musado MCS
 speciální tělesná příprava – boj zblízka 1. stupeň
 absolvent výsadkového kurzu
 reprezentace školy v silovém čtyřboji
 reprezentace International Cadet Cup 2021, Maďarsko
 instruktorka žáků 1. ročníku
Škrabalová Karolína

 bronzový odznak školy
 reprezentace International Cadet Cup 2021, Maďarsko
 instruktorka žáků 1. ročníku
 STANAG 6001–2 z německého jazyka

Štěch Petr

 účast na dálkovém pochodu – 70 km
Tůma Daniel

 zástupce velitele čety

Valouch Viktor

 reprezentace školy v silovém čtyřboji

Vrážel Daniel

 stříbrný odznak školy


 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 účast na dálkovém pochodu – 70 km

41

Fotostřípky ze života čety
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Foto: Mgr. Václav KOSTELNÍK
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Četa C4C
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Slovo třídního učitele
Tak po čtyřech letech bude moje třída maturovat. V září 2018 nastoupilo 28 chlapců do rozjetého vlaku,
řešili jsme školní i mimoškolní problémy. V průběhu studia osm studentů z našeho vlaku vystoupilo,
ať již z důvodů studijních nebo osobních.
Nikoho z nás by nenapadlo, že náš vlak zabrzdí covid,
a tak v březnu 2019 jsme nastoupili na distanční výuku.
Pro všechny to byla nová zkušenost, se kterou jsme se museli
poprat, jak studenti, tak učitelé. V září jsme s optimismem
nastoupili do třetího ročníku k prezenční výuce, ale stoupající čísla
nakažených nás opět vyhnala v říjnu ze školy a zase jsme se prali
s distanční výukou a především my vyučující s „mlčícími
počítači“. Návrat do školy nastal v červnu 2021 po osmi měsících.
Po studijní stránce třída nepatřila k nejlepším
na škole, ale jako kolektiv byli, jsou, a věřím, že budou skvělí.
Dokázali táhnout za jeden provaz, navzájem si pomáhali,
když bylo třeba.
Věřím, že vám čtyři roky strávené na naší vojenské škole
něco daly, že kromě vzdělání si budete odnášet i pěkné vzpomínky
na roky prožité zde v Moravské Třebové.
Závěrem bych vám chtěla popřát štěstí nejen u maturity, ale i v dalším profesním i osobním životě.
Vaše třídní
RNDr. Iveta WILNEROVÁ, třídní učitelka

Slovo velitele čety
Četu C4C jsem převzal začátkem září roku 2020 od svého kolegy z 2. školní roty npor. Romana Brabce,
který jí velel od 1. ročníku.
Na první schůzce čety, která proběhla po prázdninách, jsme se navzájem seznámili a četa si volila
nového zástupce velitele čety a nové vedoucí družstev, dále jsme se domluvili na naší vzájemné spolupráci tak,
abychom se bez zbytečných problémů dostali k cíli studia na této škole – k maturitě. Bohužel jsme spolu moc
času nestrávili, kvůli pandemii byly opět uzavřeny školy. Chlapci tak většinu třetího ročníku strávili na distanční
výuce a komunikovali jsme spolu hlavně přes sociální sítě a média. Kvůli pandemii chlapci neabsolvovali
ani tradiční výcvik na vodě,který se konává na konci třetího ročníku.

45

Čtvrtý ročník jsme započali radostným návratem k normální výuce. Opět jsme provedli volbu
nového vedení čety se zaměřením na naše stěžejní zaměstnání konané v říjnu – čtrnáctidenní nepřetržitý výcvik
ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Toto cvičení bylo vyvrcholením vojenské profesní přípravy.
Chlapci plnili úkoly z topografické, taktické, střelecké, chemické, zdravotní a logistické přípravy.
Musím chlapce pochválit, neboť zde bez problémů fungovali
jako jeden tým. Na závěrečném vyhodnocení byli na prvních
místech žáci z naší čety.
Mezi naše další společné akce patřil ke konci roku
stužkovací večírek a na začátku nového roku maturitní ples.
Myslím, že se obě akce vydařily a všichni zúčastnění na ně budou
mít dobré vzpomínky.
Tato četa je plná silných osobností. Myslím si,
že nyní na konci studia se jedná o připravené profesionály,
kteří se ať už ve vojenském, či civilním životě neztratí. Všem přeji,
ať se jim daří nejen u maturit, ale i v budoucím profesním
a soukromém životě.
Na chlapce budu rád vzpomínat.
npor. Mgr. František ŠKABRAHA, velitel čety
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O třídním učiteli
Psal se rok 2018 a my jsme prvního září stáli jako ustrašení prváčci před branou školy,
která se měla stát na další čtyři roky naším novým domovem.
Po adaptačním procesu jsme zamířili do lavic, kde se nás měla
ujmout paní učitelka Iveta Wilnerová. Během adapťáku jsme toho o ní slyšeli
dost na to, abychom plni očekávání a nervozity čekali, až se otevřou dveře
a vejde naše třídní, matikářka, informatikářka a na rok také fyzikářka.
Po vzájemném oťukávání jsme se vrhli do vod matematiky,
kde se víceméně topíme až do dnešních dní. Paní učitelka byla nesmlouvavá
a

nic

nám

nedala

zadarmo.

Její

trpělivost

s

některými

z nás byla až neuvěřitelná. Kolik nocí jsme jen probděli, abychom dosáhli
alespoň na kýženou trojku nebo čtyřku. A přitom by stačilo učit se průběžně
z hodiny na hodinu.
Jedním z prvních zážitků, kdy jsme měli příležitost poznat naši třídní
i „za plotem“, bylo divadelní představení, na které nás vzala
do Pardubic. Rádi jsme s ní něco takového zažili, a to i proto, že paní učitelka
nezkazí žádnou srandu.
Na závěr zbývá už jen poděkovat za celé čtyři roky, které s námi paní
učitelka strávila, ať už prezenčně, nebo distančně, poděkovat za to,
že

si

nás

vzala

pod

křídla,

za

nezapomenutelné

okamžiky,

kterých si každý odnášíme víc než dost.
Dovolíme si parafrázovat oblíbenou hlášku naší paní učitelky: „Tady končí učivo čtvrtého ročníku střední
školy a začíná učivo prvního ročníku školy vysoké.“
Ať se Vám daří, Wilčo!
Vaše C4C

O veliteli čety
npor. Bc. Roman BRABEC
Jednoho krásného dne roku 2018 jsme nastoupili na adaptační proces vojenské střední školy. Ten den
nebyl moc vhodný k seznamování, nebyl vhodný k ničemu, bylo sychravo a zima, prostě takové normální pondělí
v Moravské. Ve chvíli,

kdy jsme poznali našeho „Brábu“, se vše změnilo. Mladý sympatický chlapík,

říkali jsme si. Nebyla to náhoda, naše domněnky byly pravdivé. „Brába“ je prostě náš velitel. Vysoký chlapík,
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který nám byl spíše než velitelem a vychovatelem
pomyslným „strejdou“. Avšak chtěl po nás nějaké
minimum

vojenského

vystupování,

úklid

pokojů

a v neposlední řadě kapku slušného chování.
Když to fungovalo z naší strany, věděli jsme, že máme
takřka vyhráno. Občas jsme ho jako adolescentní
pubescenti zlobili nejapnými vtípky. To už taková
pohádka nebyla, ukázal nám, že je především vojákem.
Fyzické tresty – kliky, dřepy, nebo snad páteční
hospodářský úklid – na nás, mladé bojovníky, moc
neplatily. Bylo třeba vymyslet důmyslnější trest.
Smrtonosné běsnění ale brzy skončilo, protože „Brába“ je prostě dobrák od kosti.

npor. Mgr. František ŠKABRAHA
Jednoho ještě hezčího dne jsme nastoupili na 1. rotu v domnění, že to bude „pohoda, klídek a leháro“.
Zdání klame. To jsme poznali na vojenské profesní přípravě, kdy jsme se „Škábrou“ byli takřka poprvé v bližším
kontaktu. Jak je zvykem „mladých hejsků“, provokovali jsme ho celou cestu ze střelnice až do školy.
Přišel zvrat, při kterém si většina z nás uvědomila, že se „Škábrou“ není radno si zahrávat. Ukázal nám,
kdo byl před lety na útvaru právem chemickým instruktorem. Ten den bylo ukrutné teplo, takže si všichni
dovedete představit, jak je v teplý den ve fóliovém skleníku. Naše společné chvíle nebyly vždy takto krušné.
„Škábra“

je

dalším

„strejdou“.

Na cvičení v loňském roce na Libavé
nám ukázal, jak tuhý má kořínek.
Dokázal, že je velitelem čety právem,
zvláště

u

takových

dravců,

jako jsme my.
S veliteli čet jsme to vždy
skvěle vychytali.
Děkujeme, jste borci!
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Maturitní tablo

JAN PETEREK

FILIP CHMELÍK

MICHAL KLEC

ALBERT MICHAJLUK

JAN ANTOŇ

DAVID PETRÁŠ
49

ADAM LEHKÝ

ANTONÍN KUTÁLEK

DAVID LIBRA

VOJTĚCH HRNČÍŘ

LUKÁŠ MEZERA

MIROSLAV HEMZA

MIKULÁŠ ANDREJČÁK
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MATYÁŠ HOFMAN

PETR PÁNOVEC

MARTIN HORÁČEK

npor. Bc. Roman BRABEC

RNDr. Iveta WILNEROVÁ

npor. Mgr. František ŠKABRAHA
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Úspěchy žáků
Andrejčák Mikuláš

 stříbrný odznak školy
 STANAG 6001–1 z německého jazyka
 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 instruktor žáků 1. ročníku

Antoň Jan

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 absolvent žlutého pásku Musado MCS
 reprezentace školy v ledním hokeji

Hemza Miroslav

 bronzový odznak školy
 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 zástupce velitele čety
 instruktor žáků 1. ročníku

Hofman Matyáš

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 instruktor kroužku taktiky
 instruktor žáků 1. ročníku

Hrnčíř Vojtěch

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 instruktor žáků 1. ročníku

Chmelík Filip

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 zástupce velitele čety

Klec Michal

 bronzový odznak školy
 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 zástupce velitele čety
 speciální tělesná příprava – boj zblízka 1. stupeň
 absolvent zeleného pásku Musado MCS
 instruktor kroužku taktiky
 reprezentace International Cadet Cup 2021, Maďarsko

Kutálek Antonín

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka

Libra David

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
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Mezera Lukáš

 stříbrný odznak školy
 STANAG 6001–1 z německého jazyka

Michajluk Albert

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
 instruktor kroužku taktiky

Pánovec Petr

 zástupce velitele čety
 absolvent žlutého pásku Musado MCS

Peterek Jan

 speciální tělesná příprava – boj zblízka 1. stupeň
 absolvent žlutého pásku Musado MCS
 reprezentace školy v atletice, basketbalu

Petráš David

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
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Fotostřípky ze života čety
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Četa E4A
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Slovo třídního učitele
Jsou tomu již bezmála čtyři roky, co jste poprvé zasedli do našich lavic a vydali se na dlouhou cestu
poznání vojenské elektrotechniky. Nikdo z nás tenkrát ani zdaleka nemohl tušit, jak strastiplné chvíle nás čekají.
Pouze první ročník proběhl standardně a vy jste se mohli plně a nerušeně věnovat svým studijním
povinnostem, stejně tak jako výcviku a stáži u vojenského útvaru. Hned na začátku druhého ročníku
nás všechny překvapily zdravotní překážky, kvůli kterým od vás musel náhle odejít třídní učitel
pan Ing. František Felkl. Tomu bych touto formou rád poděkoval za jeho práci a popřál mu pevné zdraví.
Když jsem si vás jako třídu tenkrát dočasně přebíral, ani ve snu by mě nenapadlo, že vás dovedu až k maturitě.
Jako

by

toho

nebylo

dost…

O pár měsíců později jsme jako společnost
spadli do „covidu“ a my všichni jsme tak
z minuty na minutu museli přejít na distanční
výuku, která se po původních 14 dnech
nakonec prodloužila až do konce druhého
ročníku – a prakticky nás provázela
i

v

Díky

průběhu
této

celého

doposud

třetího

ročníku.

nevídané

události

se rapidně změnila výuka a výrazně pak
musela být redukována vojenská část
odborného vzdělávání. Za to se vám
omlouvám, ale nebylo v mých silách ani možnostech s tím cokoliv udělat.
Rád bych vás ale pochválil za vzorný přístup k plnění povinností v průběhu čtvrtého ročníku.
Začátek byl sice trochu vlažnější (no, spíše hodně vlažný :-D), ale pevně doufám, že se vám vaše práce
a narůstající studijní zápal u maturity kladně zúročí a zvládnutí „zkoušky z dospělosti“ pro vás bude po zbytek
života jen příjemnou vzpomínkou.
Nebudu se také tajit tím, že mi právě komplikovanost a nepředvídatelnost celé této doby umožnila bližší
poznání vás a díky tomu jste mi přirostli k srdci více, než je ve vztahu učitel–třída běžné. Za sebe bych vám
pak rád popřál mnoho osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví. Nezapomeňte si v životě jít za svým
a respektujte sebe i své okolí. Vzpomínejte na nás a naši školu jen v dobrém, a když budete mít možnost,
rád vás znovu uvidím.
mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK, třídní učitel
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Slovo velitele čety
kpt. Ing. Bc. Vojtěch BYRTUS
Měl jsem možnost vést tuto četu první dva ročníky a pak finální a nejdůležitější půlrok v jejich
středoškolském životě.
Po prvních pár týdnech jsem mohl
konstatovat, že pochodování jejich silnou stránkou
nebude.

Ale

postupem

času

mě

přesvědčili,

že i tuto dovednost si osvojí. V průběhu prvního ročníku
nás opustilo pár jedinců, kteří se neztotožnili
s náročností studia. Ale i díky tomu se do finálního
ročníku dostalo pouze „tvrdé“ jádro, které jen tak něco
nepřekvapí.

Na

začátku

mě

ani

nenapadlo,

že se všech pět dívek dostane do 4. ročníku.
A za to jim tedy skládám pochvalu. Ale ta nejdůležitější
zkouška je teprve čeká.
Díky problematické době se spousta věcí
nekonala.

Bohužel

jsme

společně

nenavštívili

každoroční stáže u útvarů (Čáslav, Strakonice, Kbely).
Jedinou výjimkou byla 22. základna vrtulníkového
letectva v Náměšti nad Oslavou, kde jsme si to užili
jak po odborné stránce, tak i po té osobní.
Četa E4A nebyla ve studiu v popředí, ale jako tým fungovali na dobré úrovni. Heslo,
které jsem jim říkal celé čtyři roky, splnili na jedničku. JAKÝ VELITEL – TAKOVÁ ČETA.
Doufám, že můj přístup a osobní příklad vám něco daly, a přeji vám mnoho úspěchů v civilním
i vojenském životě.
kpt. Ing. Bc. Vojtěch BYRTUS, bývalý velitel čety

npor. Bc. Jan ZAPLATIL
Často přemýšlím nad tím, co si studenti této školy odnáší z let, která zde strávili. Zda čas nebyl marný
a nevyužitý, zda se naplnila jejich očekávání, sny a přání. My všichni, poslední roky zmítaní covidovým údělem,
možná lámeme hůl a častěji hovoříme o tom, že není a nebylo možné v těchto nejistých časech předat to,
co by snad mohlo být k užitku. A přesto, každé setkání, každý hovor se studentem, každá situace formuje,
utváří a vtiskává pečeť do těchto mladých lidí, kteří se snad rozhodnou pro těžké povolání vojáka. Povolání,
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které upřednostní v krajním případě druhého před sebou, celek před individualitou, vlastní nežití
před životem druhého. To všechno jsou velmi závažné a nesmírně těžké věci. Lze se na ně připravit?
Odpověď by možná mohla znít ano i ne. Nikoli z důvodu obezřetnosti a vyhýbavé odpovědi, avšak pro to,
že každá mezní situace vyvolá reakci člověka, který je jí vystaven. A v těchto chvílích pak charakter
a to, kým daný člověk skutečně je, utvoří jeho následné jednání. Pak tedy nezbývá než říci,
že nikdy není dost dialogu, vemlouvání, upozorňování a vedení svěřených, pokud síly stačí.
Četu E4A jsem zdědil na krátký čas jako pohrobky
po npor. Vlastimilu Ouzkém, který z této školy odešel.
Bohužel jsem neměl možnost svěřené studenty poznat
a až na některé výjimky navázat hluboká přátelství. Četa složená
z velkého množství individualit ve mně nezanechala kompaktní
dojem, ve který jsem zprvu doufal. Avšak přesto v některých
studentech vidím velký potenciál k vedení lidských zdrojů,
které jim budou časem svěřeny.
Dovolte, abych toto ne příliš osobní hodnocení ukončil
velmi osobní vzpomínkou ze svého dětství. Když jsem v páté třídě
základní školy přišel domů po hodině dějepisu a začal vyprávět
mamince, co jsem se ten den dozvěděl o srpnu roku 1968
a co vše nám soudružka učitelka k této době řekla,
maminka mě zarazila se slovy: „Tak se podívej, Jeníčku, teď ti já řeknu svoji verzi příběhu.“
A začala vyprávět, jak pracovala v brněnské Chiraně, jak ji Rusové v noci obsadili, všechny pod hrozbou střelby
vyhnali ven a ona musela, s velkým strachem, utíkat domů. Vzpomínám si, že jsem se jako malý kluk
na ni zahleděl a řekl jí: „Tak tohle se ti, maminko, už nikdy nestane.“ Možná někde tam vyklíčilo moje rozhodnutí
pracovat v organizaci, ve které se teď nacházím.
Přál bych všem studentům, aby prožili toto rozhodnutí stejně intenzivně, jako jsem je prožil já sám.
Člověk je homo symbolicus – člověk symbolický, a jestliže mu chybí tento ukazatel cesty,
pak ji může ve svém životě minout.
npor. Bc. Jan ZAPLATIL, velitel čety
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O třídním učiteli
Ing. František FELKL
Do lavic nás v roce 2018 usadil usměvavý a vždy ochotný muž
se zájmem procvičit si pořadovou přípravu se slovy: „Pozor, pohov.“
Pan učitel nám vždy pomohl vyřešit problémy v četě a vždy stál při nás.
Ačkoli jsme neměli celé čtyři roky na to se vzájemně poznat, dokázali jsme si
mezi sebou vybudovat důvěru a krásné vzpomínky.
Děkujeme

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
Ve druhém ročníku nás přivítal vysoký muž, kterého jsme znali pouze z lavic. Stejně jako velitel čety,
tak i on měl velmi vysoké nároky při studiu. Nějaký čas jsme si zvykali, než se nám povedlo sladit
naše myšlenkové pochody a přizpůsobit se novému režimu. Pan major je velmi usměvavý, ochotný a nápomocný,
a proto jsme si k němu během studia chodili pro rady. Nikdo nezapomene na jeho motivační proslovy,
promlouvání do duše a seznamování se s realitou. Věříme, že u většiny z nás, jakožto u akvarijních rybiček,
to zůstane na paměti po dlouhou škálu let
(akvarijní rybičky mají dle výzkumu schopnost
zapamatovat si informaci až po dobu 10 vteřin).
Bohužel ale doba covidová nás omezila
jak v osobním životě, tak i na rotě a ve škole.
Pár jedinců ztratilo motivaci, kterou jim
pan major rychle navrátil. Po celé tři roky
nám byl velkou oporou a lpěl na tom, abychom
se společně setkali u nejtěžší zkoušky dospělosti,
u maturity.
Rádi bychom mu poděkovali za jeho snahu, motivaci a pomoc během studia, které bylo náročné
pro každého.
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O veliteli čety
kpt. Ing. Bc. Vojtěch BYRTUS
Od první chvíle na této škole byl při nás pan nadporučík Byrtus. Na škole byl známý jako přísný
a spravedlivý a osobně jsme se o tom přesvědčili. Časté zvyšování hlasu u vytírání „kamenky“, požárních
poplachů a večerního posilování, než jsme pochopili, co se od nás požaduje. Byl to správný velitel čety.
Stál za námi v dobách sporů i klidu, a kdykoliv nás něco trápilo, věděli jsme, že je s námi.
První dva roky na 2. školní rotě jsme strávili společně
a poté ve 4. ročníku se k nám vrátil jako už pan kapitán.
Po dobu distanční výuky jsme dostali příležitost poznat
pana nadporučíka Ouzkého. Jak se říká, tak první rok byl
největším sítem pro všechny. Bylo těžké adaptovat se na vojenské
prostředí a hlavně školu. Společně jsme se pravidelně scházeli
a konzultovali naše studijní výsledky. Pokud jsme studium
nezvládali, zavřel nás na klubovně s učebnicí, a dokud
jsme se nenaučili, nemohli jsme odejít. Jeho požadavky
na nás byly vysoké, ale zpětně to vidíme pozitivně.
Jelikož nás covid hodně omezil, tak společně stráveného
času, kdy bychom se více poznali, bylo málo, ale rádi vzpomínáme
na výlet na Pastviny, stáž na vojenském letišti v Náměšti nad
Oslavou, lyžák a všemi oblíbené opékání špekáčků.
Závěrem bychom rádi poděkovali za snahu a výdrž pana kapitána z nás udělat „chlapy a ženy“,
kteří budou prospěšní ve studiu i v budoucím povolání.
Díky, šéfe!!!
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npor. Bc. Jan ZAPLATIL
Dalším velitelem čety, který nás provázel v prvním pololetí ve 4. ročníku, byl pan nadporučík Zaplatil,
známý také jako Padre.
Měli jsme šanci poznat ho už dříve, než se stal naším
velitelem čety, takže zpráva o jeho přidělení k nám byla
pro všechny potěšující. Je to milý, hodný, spravedlivý
a nápomocný člověk s dobrým srdcem a stále pozitivní myslí.
Nikdy jsme se s ním nedostali do křížku, kdy by musel zvýšit
hlas nebo rozdávat tresty.
Osobně si myslíme, že by byl ochotný za nás dát ruku
do ohně, ale musíme přiznat, že občas by se těžce spálil.
Za pět měsíců jeho velení jsme neměli žádnou akci,
kde bychom se více poznali. Přesto za námi často chodil
a ptal se na naše úspěchy i neúspěchy.
Tímto bychom mu rádi poděkovali za jeho čas a úsilí,
které do nás investoval v tak krátkém období.
Závěrem bychom chtěli poděkovat oběma najednou, neboť každý ví, že mít „éčko“ není jako práce s buzolou.
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Maturitní tablo

PATRIK BARTOŠ

RENÉ SUNKOVSKÝ

MICHAL FATĚNA

ADRIANA KAROLÍNA JELÉNKOVÁ

FILIP ČERNOVSKÝ

ANEŽKA ADÁMKOVÁ

JOEL FOJTÍK

ROBIN VALENTA

ONDŘEJ PRCHAL
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MARTIN KAREN

VOJTĚCH FATKA

ZUZANA ČERMÁKOVÁ

KRYŠTOF LUDÍN

PETR OLŠA

NATÁLIE KADLČÍKOVÁ

DOMINIK JANOVSKÝ
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ŠTĚPÁN MICHALEC

FILIP PROCHÁZKA

JIŘÍ ZELENÝ

DOMINIK KREJČÍ

ALBERT FOGLAR

NICOLA RICHTEROVÁ

FILIP GRUNSKÝ

kpt. Ing. Bc. Vojtěch BYRTUS

mjr. Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
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Úspěchy žáků
Adámková Anežka

 zástupce velitele čety
 účast na pietním aktu při příležitosti připomenutí osvobození Ostravy

Bartoš Patrik

 výcvik ve zvládání davu „CRC“
 účast na dálkových pochodech

Černovský Filip

 reprezentace školy v robotice

Fatěna Michal

 reprezentace školy v robotice
 reprezentace školy v malé kopané
 účast na dálkových pochodech

Fatka Vojtěch

 zástupce velitele čety
 instruktor kroužku taktiky
 instruktor žáků 1. ročníku

Foglar Albert

 zástupce velitele čety
 reprezentace školy v robotice

Fojtík Joel

 zástupce velitele čety
 výcvik ve zvládání davu „CRC“

Janovský Dominik

 reprezentace školy ve florbale
 účast na akci Cihelna 2019

Jelénková Adriana Karolína

 instruktorka žáků 1. ročníku
 účast na dálkových pochodech – 30 km, 40 km

Kadlčíková Natálie

 reprezentace školy v basketbalu
 účast na pietním aktu při příležitosti připomenutí osvobození Ostravy

Karen Martin

 reprezentace školy ve florbale

Krejčí Dominik

 reprezentace školy v badmintonu
 účast na akci Cihelna 2019

Ludín Kryštof

 zástupce velitele čety
 účast na dálkových pochodech
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Olša Petr

 reprezentace školy v robotice
 účast na pietním aktu při příležitosti připomenutí osvobození Ostravy
 člen ČsOL

Prchal Ondřej

 instruktor žáků 1. ročníku

Richterová Nicola

 instruktor žáků 1. ročníku

Sunkovský René

 zástupce velitele čety
 instruktor žáků 1. ročníku
 instruktor kroužku vojenské historie
 reprezentace školy v atletice
 účast na mezinárodní vojenské pouti v Lurdech
 účast na akci Cihelna 2019

Zelený Jiří

 STANAG 6001–2 z anglického jazyka
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Fotostřípky ze života čety
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Četa T3A

Četa T3A – třídní učitelka RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ
BORDOVSKÝ PETR
ČERVENÝ MIROSLAV
ČTVRTLÍK FRANTIŠEK
DOČEKAL MILOSLAV
CHYTIL TOMÁŠ

KŘÍŽ KAREL
KUBÍK JAROSLAV
KURYVIÁL ANTONÍN
POCHYLÝ DUŠAN
RÁLIŠ JIŘÍ
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RUBÁK JAN
SOTOLÁŘ ROMAN
TICHÝ IVO
TOMAN MARTIN
VYTÁSEK RADEK

Slovo třídního učitele
Být třídní učitelkou u tříd dálkového studia je specifická pozice. V lavicích před tabulí sedí dospělí lidé,
kteří řeší ve svém životě již pracovní i rodinné povinnosti a k tomu se pouští do studia střední školy. Svůj učební
obor ukončili většinou před deseti a více lety a nyní usedli opět do školních lavic a museli se začít znovu učit.
Nebylo to vůbec jednoduché…
Četu T3A uvedla do studia v roli třídní učitelky
moje kolegyně Libuše Kořínková, která se studenty pracovala
během celého 1. ročníku. Druhé pololetí 1. ročníku poznamenala
pandemie Covid-19 a výuka pak probíhala distanční formou.
Následně přišla ve škole organizační opatření, která způsobila
změny, mezi kterými byly i změny třídnictví. To se dotklo
i čety T3A. V 2. ročníku se tedy četa seznámila se mnou
jako novou třídní učitelkou. Osobně jsme se měli možnost vidět
ve výuce pouze v září, protože přišla druhá vlna pandemie
a s ní opět distanční výuka, tentokrát na celý školní rok.
Po celé studium jsem byla třídní učitelkou i pro četu T3B.
V

1.

ročníku

jsme

spolu

strávili

studium

ve

škole

pouze v 1. pololetí, pak přišla pandemie a stejně jako u ostatních
tříd probíhala výuka distančně a pokračovala tak ještě celý 2. ročník.
Dálkové studium není nikdy pro studenty jednoduché, ale učit se polovinu studia distanční formou výuky
je obzvlášť obtížné. Navíc v případě, kdy jsou studenty vojáci z povolání a jejich služební povinnosti
jsou nadřazeny studijním. Takže mimořádná situace vzniklá pandemií do studia obou čet podstatně zasáhla.
Mnozí byli nasazeni do nemocnic, na státní hranici atd., prostě všude tam, kde armáda mohla pomoci.
3. ročník sdílí čety T3A i T3B již ve školních lavicích, čehož si velmi cení studenti i my, učitelé. Nastalo
velmi náročné období, kdy se všichni s vypětím sil snaží pojmout učivo 3. ročníku a zároveň doplnit a opakovat
učivo z předchozích let, které se v distanční výuce, kvůli mimořádným pracovním povinnostem, nepodařilo
některým dostatečně vstřebat.
Moc všem „mým studentům“ držím palce, ať se vám podaří po této nelehké studijní cestě dosáhnout
cíle úspěšným zakončením studia maturitní zkouškou. Zasloužíte si to vy i vaši blízcí, kteří jsou vám jistě velkou
oporou.
Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla potkat a sdílet společně radosti i starosti, které nám všem život
přináší. Přeji vám štěstí, zdraví a hodně dalších osobních i pracovních úspěchů.
RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, třídní učitelka
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O třídním učiteli
V září 2019 jsme nastoupili na dálkové studium a pomyslný vlak se s námi rozjel. Absolutně jsme neměli
tušení, co nás ve tříletém studiu čeká.
Pro tento školní rok se nás ujala paní učitelka Mgr. Libuše Kořínková. Zjistili jsme, že její dlouholetá
učitelská praxe a nekonečný přehled o českém jazyce a literatuře budou
pro nás výhodou při získávání drahocenných znalostí, které můžeme
zúročit u maturitní zkoušky. Od onoho prvního ročníku nám věnovala
i svůj volný čas při nultých hodinách, za který jsme jí neskonale vděční.
„Rozjetý vlak“ zpomalila a téměř zastavila pandemie a museli
jsme se naučit komunikovat a plnit zadané úkoly distančně přes internet.
Paní učitelka Kořínková byla naše třídní pouze pro první rok
našeho studia, ale i nadále nás nepřestávala připravovat k maturitě
z českého jazyka a literatury. Děkujeme, paní učitelko!
Ve druhém ročníku se nám představila vstřícná, dobrosrdečná, spravedlivá a hlavně zkušená
třídní učitelka paní RNDr. Dagmar Štěpánková, která nás provázela dva dlouhé a nelehké roky matematikou.
Celý druhák jsme kvůli pandemii, kterou způsobil Covid-19, byli nuceni pracovat z domova,
nebo z vojenského nasazení při pomoci pracovníkům IZS v nemocnicích a Policie České republiky a na státní
hranici.
Paní

Štěpánková

je

opravdu

skvělá

učitelka,

a když se nám něco nepovedlo, dala nám vždy další šanci k opravě.
Připomínala nám naše zapomenuté úkoly, abychom nedostali špatnou
známku. Dva roky nás povzbuzovala a trpělivě a usilovně vedla
k

těm

nejlepším

možným

výkonům

v

matematice.

Nejen za to jí patří náš obrovský obdiv a dík. Shodneme se všichni
na tom, že učit bandu dospělých chlapů není vůbec jednoduché. Nikdy
nezapochybovala a nezlomila nad námi hůl.
Nemohli jsme dostat lepší učitelky, než jsou paní Kořínková a paní Štěpánková.
Vážené paní učitelky, tímto Vám z celých srdcí děkujeme za Vaši trpělivost, obětavost, za pohodu
a vstřícnost ve vašich vyučovacích hodinách. Přejeme Vám mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů,
klidu a důležitého zdraví a doufáme, že na nás nikdy nezapomenete, stejně jako my na Vás.
Děkujeme, paní učitelko Kořínková!
Děkujeme, paní učitelko Štěpánková!
Vaši dálkaři, T3A
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Četa T3B

Četa T3B – třídní učitelka RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ
BÁRTA MIROSLAV
GEBAUER JIŘÍ
HLÁVKA JAKUB
KLOS MAREK
KUBÍČEK LUKÁŠ

LÉNART PETR
MOZOLA MILAN
PRACHAŘ MARIÁN
RYGAL MARTIN
SCHUSTER MIROSLAV
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SOUKOP PAVEL
SUCHÁČEK ADAM
ŠERÁNEK ADAM
ŠIMONÍK MAREK

O třídním učiteli
Tři roky dálkového studia na této škole uplynuly rychleji, než bychom všichni chtěli. Mnozí z nás usedli
do školních lavic po více než deseti letech a nebylo to pro nás vůbec lehké. Museli jsme skloubit školu
jak s profesním, tak osobním životem. Začátky byly pro většinu těžké, ale my vojáci umíme bojovat.
Naštěstí si nás pod svá křídla vzala naše třídní učitelka RNDr. Dagmar Štěpánková, která nás učila matematiku
a některé z nás trénovala i v práci na počítači.
Je

nejen

výbornou

učitelkou, ale také tolerantním
a

chápavým

který

se

člověkem,

dokáže

vcítit

do problémů dospělých dálkových
studentů.
Nemohu nezmínit, že naše
studium bylo složitější i kvůli
distanční výuce od druhé poloviny
prvního

ročníku,

která

trvala

bezmála půldruhého roku. Nebylo to snadné ani pro nás, ani pro učitele.
Jak se říká: „Problémy byly, jsou a budou, ale je důležité nezaleknout se jich a postavit se jim čelem.“
Tohoto motta jsme se všichni drželi a díky tomu jsme tam, kde jsme, tedy již v posledním
ročníku svého studia.
Moc bychom chtěli poděkovat všem vyučujícím, ale hlavně naší třídní učitelce paní Štěpánkové
za velikou podporu, trpělivost a ochotu pomáhat a věřím, že to snad všichni zvládneme dotáhnout
až do zdárného konce.
Děkujeme, paní učitelko
Vaše T3B
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Četa V3A

Četa V3A – třídní učitelka Ing. Lenka LAZAROVÁ
Č* V*
BC. KRATOCHVÍL JAKUB
MANDÁK JAROSLAV

NEBŘENSKÝ JAKUB
PLODEK JIŘÍ
SEJKOROVÁ NIKOLA
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S* J*
ŠVANCARA MARTIN
ING. MGR. TUMPACH MARTIN

Slovo třídního učitele
Milí studenti,
všechny vás touto cestou moc zdravím. Čas plyne jako voda a já si živě vzpomínám na okamžik,
kdy jsem vás viděla poprvé, jako by to bylo teprve včera. Od té chvíle uplynuly již téměř tři roky a za tu dobu
jsme toho společně zažili skutečně hodně.
Nejen ve škole, ale také v rámci jednotlivých praktických
zaměstnání mimo areál školy a v neposlední řadě také během
neformálních setkání jsem měla možnost poznat jak každého
z vás osobně, tak i kolektiv jako celek. V prvém ročníku vás začalo
studovat devět a i po třech letech je vás stále devět,
takže pokud bych nadneseně řekla, že každý z vás tvoří jeden střípek
skládačky, pak ve vašem případě je skládačka kompletní
a kompaktní. Jste dospělí lidé, se svými rodinnými i profesními
problémy, a přesto jste to vydrželi a nevzdali. Z mého pohledu
je to úctyhodné, neboť sama z vlastní zkušenosti vím,
jak těžké je studovat při zaměstnání a navíc když má člověk doma
rodinu, což je případem řady z vás. Takže co dodat? No snad jen „klobouk dolů“.
Zbývá už jen popřát a doporučit, abyste neusnuli na vavřínech. Sice jste na cestě za vytouženým
vzděláním ušli již značný kus cesty, avšak ta nejtěžší část, jakási pomyslná cílová rovinka v podobě absolutoria,
na vás teprve ještě čeká. Já pevně věřím, že každý z vás úspěšně studium dokončí, a upřímně a z celého srdce
vám všem přeji hodně štěstí a úspěchů nejen v profesním, ale hlavně v osobním životě.
Moc ráda jsem vás poznala.
Ing. Bc. Lenka LAZAROVÁ, třídní učitelka

O třídním učiteli
Bezvadně se o nás stará třídní učitelka Ing. Lenka Lazarová. Její nadšení pro VOŠ je až nakažlivé.
Dokáže vynaložit spoustu energie do organizace smysluplné výuky a shánění kvalitních vyučujících, což rozhodně
není snadné. S ohledem na naši kombinovanou formu studia nám Ing. Lazarová v rámci možností vychází vstříc
v kombinaci vzdělávání se a nutností plnit služební povinnosti. Třeba tím, že se můžeme spolehnout
na její připomenutí všech důležitých studijních informací a termínů, které někdy v běžné pracovní agendě
„zapadnou“. Myslím, že můžeme všichni říct, že jsme rádi nejen za její profesní, ale především lidský přístup.
S Lenkou Lazarovou se rádi uvidíme i po absolutoriu, třeba na některém z třídních srazů.
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O studiu na VOŠ z pohledu studentů
Při studiu na VOŠ v Moravské Třebové se nám líbí moderní areál školy umístěný v příjemné lokalitě.
V rámci vzdělávacího programu Ochrany vojsk a obyvatelstva máme se spolužáky cennou možnost
„setkávat se“ s mnoha odborníky z praxe a často vidět konkrétní provozy „za běhu“ i s kvalifikovaným
komentářem.
V životě i ve výuce platí, že vlastní zkušenost je nepřenosná. Škola nás tak připravuje na řešení široké
škály úkolů, se kterými se můžeme v budoucnu reálně setkat.
Největším benefitem je ale kolektiv fajn lidí, především skvělá parta spolužáků, kde si rozumíme
a vzájemně se podporujeme i přes významné věkové rozdíly, životní zkušenosti a pracovní zařazení. Být členem
takového kolektivu považuji v mnoha ohledech za obohacující. Naše třída je jasným důkazem, že studium může
být nejen dřina, ale někdy také legrace. Už teď víme, že ty týdny strávené v Moravské Třebové budou
nezapomenutelné.
Při studiu oboru Ochrany vojsk a obyvatelstva jsme se připravovali pro výkon činností ve státní správě
v oblasti ochrany a při řešení krizových situací. Během studia jsme získali teoretické znalosti a praktické
dovednosti na vysoké úrovni. Výuka teoretických předmětů, jako byly například Základy krizového řízení,
Živelní pohromy, Terorismus nebo Ochrana vojsk a obyvatelstva, byla na škole vedena zkušenými odborníky,
kteří v oboru buď pracovali nebo stále pracují. Dále předměty Havarijní plánování a Analýza rizik byly zase vedeny
samostatně katedrou Univerzity obrany.
Na studiu jsme pak především ocenili velmi přínosnou praktickou část výuky, kterou jsem zároveň
považoval za důležitou pro pochopení samotného oboru. Větší množství exkurzí do krizových pracovišť,
při kterých jsme se fyzicky dostali na místa, kde se krizové situace přímo řeší, byly zajímavou a občas i zábavnou
formou vzdělávání. Exkurze probíhaly například u vodohospodářského dispečinku Povodí Labe nebo v nemocnici
Těchonín.
Dotace školního programu obsahuje také 120 hodin praxe, která se domlouvá individuálně,
takže každý měl šanci oslovit odborníka v oboru, který shledává atraktivním. Někteří se vydali na praxi
k jednotkám požární ochrany, jiní si zase vyzkoušeli práci na odboru krizového řízení v lokalitě, kterou si vybrali.
Ačkoliv naše studium zasáhla v jeho polovině pandemie Covid-19, výuka pokračovala i nadále velice
efektivně distanční formou. Zachování vysoké kvality úrovně výuky potvrzuje i úspěšné absolvování předmětů
všemi studenty. Velký dík patří naší paní třídní učitelce, která se se situací skvěle vypořádala. Dokázala zajistit
zajímavé exkurze v souladu s pandemickými opatřeními a zároveň dokázala dobře informovat
o rychle se měnících podmínkách tak, aby nikoho nezaskočily.
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Pro výkon mého zaměstnání vojáka z povolání bylo studium VOŠ v Moravské Třebové obohacující.
Speciálně v rámci posledního roku a půl bych zmínil vzdělávání v součinnosti Armády ČR s integrovaným
záchranným systémem, ke kterému prakticky docházelo ve velké míře právě v průběhu pandemie.
student V3A

Jsem studentka vyšší odborné školy vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva.
Pro mne osobně je to velmi zajímavý obor. Během studia jsme měli hodně zajímavých předmětů, jako ochrana
obyvatelstva, který je pro mne jedním z nejzajímavějších předmětů, ať už kvůli tomu, že je nepostradatelný
pro tento obor, tak pro jeho rozmanitost a důležitost. Krizové řízení, metody a nástroje řešení krizových situací,
při němž jsme v programu mohli simulovat úniky nebezpečných látek i to, jak tento únik ohrozí okolí,
a nebo předmět psychologie, který nám poskytl zkušenost, jak se člověk může zachovat při krizové situaci a jak
takovou situaci zvládnout.
Kdybych se měla znovu rozhodovat, určitě bych znovu šla studovat tento obor na VOŠ. Přístup profesorů,
kteří nám přednášeli, byl velmi osobitý a vstřícný. Díky menší skupině ve třídě jsme měli
mnoho možností se ptát a dozvědět se tak více. S jakýmkoliv problémem jsme se mohli kdykoliv
obrátit na vedení VOŠ.
V rámci studia jsme se zúčastnili letního soustředění na řece Moravě, navštívíli jsme středisko
povodí

Labe

Hradec Králové

nebo

pracoviště

CASRI

v

Praze,

kde

jsme

si

mohli

zkusit

s panem Miloslavem Stehlíkem, CSc., různé psychotesty nebo fyzické vyšetření v laboratoři
Sportovního výzkumného ústavu českých ozbrojených sil. Tento obor mohu doporučit i ženám.
Jsem jediná žena v mém ročníku a díky skvělému kolektivu pro mě tato škola byla příjemnou zkušeností.
studentka V3A
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SEZNAMY TŘÍD
1. ročník
Četa C1A – třídní učitelka npor. Mgr. Radka ZAVŘELOVÁ
velitel čety npor. Bc. René HARTIG
BERAN ONDŘEJ
GOTTFRIEDOVÁ ELIŠKA
JUSTAN JÁCHYM
KAČER TOMÁŠ
KOBLIHOVÁ MICHAELA
KOHOUT ALEX
KOPULETÝ JAN
KRUŠKA JAKUB
KRUŠKA JAN
KUČKA DAVID

LUFÍNEK TOMÁŠ
LYSONĚK FILIP
LYŽIČÁR MICHAL
NESNÍDAL OTAKAR
OPELÍKOVÁ VERONIKA
PAVELKA PETR
PETŘÍK MIROSLAV
PROCHÁZKA JAKUB
PROVAZNÍK TIMON
RAJMOVÁ ELEN

RIGOULETOVÁ IVA
SEDLÁČEK ADAM
SKÁLA FILIP
SLÁMA MATĚJ
SOLAROVÁ ANEŽKA
STRNADOVÁ NATÁLIE
SVAČINKOVÁ NATÁLIE
ŠKRABALOVÁ LUCIE
ŠTERCL JAKUB
TROJANOVÁ ALICE

Četa C1B – třídní učitelka Elena ZEMÁNKOVÁ MAZUROVÁ
velitel čety npor. Ing. Radek RUBÍN
BARTOŠ MAREK
BÍLEK TOMÁŠ
BRADNA JAN
DUŠKOVÁ ELIŠKA
FIALA VÁCLAV
HORKÁ LUCIE
JANATKA DAVID
JENIŠTA JOSEF
KLAPALOVÁ DENISA

KOBYLKA MARTIN
KOLÁŘ JAKUB
NOVOTNÁ LEA
OBRUČA TOBIÁŠ
PANTOFLÍČKOVÁ HANA
POKORNÁ ALEXANDRA
POLÁK MATĚJ
SMOLKA ŠIMON PETR
ŠKULA FRANTIŠEK

VAŇUKOV DAVID
VESELÁ KRISTINA
VITÁSEK ONDŘEJ
ZACHARIÁŠ OLIVER
ZDRAŽIL DANIEL
ZOUBKOVÁ TEREZA
ŽEMLOVÁ PAVLÍNA

Četa C1C – třídní učitelka Mgr. Lenka SONTÁKOVÁ
velitel čety npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK
BRUŠTÍK VÁCLAV
DANĚK VÍT
DOHNÁLE JAROSLAV
FOŘT ADAM
FOUKAL DAVID
FOUKAL PETR
FREIPORTOVÁ DANIELA
GEŤKO ANTONÍN
HAMPL VOJTĚCH
HOLAKOVSKÝ MATĚJ

IVÁNKOVÁ BARBORA
JAROŠOVÁ ELENA
JEŽ JOSEF
KSENIČ ŠIMON
MALÁROVÁ TEREZA
MAREK ANDREJ OTAKAR
MAZANCOVÁ HANA
MEDUNOVÁ SYLVA
MIZEROVÁ ADÉLA
POŠVECOVÁ PATRICIE ANNA
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PROVAZNÍK JAN
PRŮŠOVÁ ALEXANDRA
SÁVOVÁ SILVIE
SCHWARZ FILIP
SKÁLA MICHAL
SKALICKÝ TOMÁŠ
SVOBODA VRATISLAV
ŠIMKOVÁ SANDRA
VORKA JONÁŠ

Četa E1A – třídní učitel Mgr. Stanislav SOUKUP
velitel čety npor. Bc. Miroslav KLOS
BARTOŠÁKOVÁ ADRIANA
BAŽANT PETR
BEROUN DOBROSLAV
BRODSKÝ KRISTIAN
CERULA DANIEL
DENK DANIEL
DLABAJA ERIK
DLOUHÝ MILAN
DRÁPELA ALEŠ
GALAMBOŠ DOMINIK

GOMOLA JOSEF
KOPECKÁ ANNA
KORNEL JAN
LIŠKA JAKUB
MAREŠ VÁCLAV
MIKMEK TOMÁŠ
MIŠKOLCI TOMÁŠ
PÁLA RADEK
PETRÁK JAN
PUKL MATĚJ

RAJSNER FILIP
SALAMON FERDINAND
SIKORA DANIEL
SMAŽIL JOSEF
SOUČEK FILIP
ŠPITÁLSKÝ FILIP
TUREK ANTONÍN
URBAN JAN
VACENOVSKÝ STANISLAV
ZDRAŽIL JAN

Četa S1A – třídní učitel npor. Bc. Ladislav ČERNÝ
velitel čety npor. Ing. Michal CARBOL
BARTŮNĚK DAVID
DOUŠA JAKUB
HEJHAL PETR
HORÁK JAKUB
JEŽEK ALEŠ
JEŽKOVÁ NICOL
JOBBÁGY GABRIEL

KREJBICH MARTIN
MAŠEK ADAM
MELSKI ŠTĚPÁN
MIZERA VÁCLAV
PETROŠ VÍT
RIDZIK MARTIN
SEIFERTOVÁ LUCIE
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SCHVEINER SEBASTIAN
SUREMKA VÁCLAV
ŠÁNDOR PETR
ŠRÁMEK MARTIN
TAVALI NIKOLA
VAŇKÁT MATĚJ
VOHNOUT ŠTĚPÁN

2. ročník
Četa C2A – třídní učitelka RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ
velitel čety kpt. Ing. Michal ŠMERÁK
ABRAHAM ONDŘEJ
BENDOVÁ ELIŠKA
FOUSEK JAKUB
HÁJOVSKÝ JOSEF
HÖCHSMANN FILIP
HOŘÍNEK RADIM
KAŠČÁK MICHAL
KUBÍČEK JAKUB

MEZLÍKOVÁ KLÁRA
MUSIOL FILIP
NOVÁKOVÁ ADÉLA
PERUNOVÁ KATEŘINA
PETŘÍČEK TOMÁŠ
POPELKA LUKÁŠ
PRAUZEK DANIEL
REPÁŇ DUŠAN

RUNŠTUKOVÁ PATRICIE
SLÍVOVÁ EVA
STEHLÍK VILÉM
ŠKRABAL KAREL
VOSYKA BENJAMÍN ŠTĚPÁN
ZEMANOVÁ ANNEMARIE TEREZA
ZVONKOVÁ GABRIELA

Četa C2B – třídní učitelka Ing. Eva PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
velitel čety npor. Bc. Richard PASÍRBEK
BRYŠKA MARTIN
ČAPKOVÁ VANDA
ČERNÁ KATEŘINA
DUBOVÁ ALEXANDRA
DUFEK JAKUB COLIN
DVOŘÁKOVÁ ŠARLOTA
FIEDLER MAREK
GÖTZOVÁ BÁRA
GRÉGR ADAM

HALUZOVÁ NIKOLA
HANUSOVÁ KAROLÍNA
HLÁVKA TOMÁŠ
JAEGER VOJTĚCH
JISKROVÁ BERENIKA
JOBÁNEK MATĚJ
JUST JAN
KOUTNÝ ADAM
KOVACSOVÁ VĚRA

MILFAIT TOMÁŠ
NESPALA ŠTĚPÁN
POMAHAČ JAN
RICHTEROVÁ MICHAELA
SEDLÁČEK VÍT
SOBOLOVÁ KATEŘINA
VENDOLSKÁ KAROLÍNA
VESELÝ JONÁŠ
VYSTYDOVÁ KLÁRA

Četa C2C – třídní učitelka Mgr. Jana ZELENDOVÁ
velitel čety npor. Bc. Roman BRABEC
AUBUS JAKUB
BENDA TOMÁŠ
BLAHUTOVÁ KAROLÍNA
BUDÍNOVÁ ANNA
BUI JOHN
BYRTUS ONDŘEJ
DUHAJSKÁ VERONIKA
FIKEJSOVÁ VERONIKA
GEPRTOVÁ SÁRA
HOHN MATĚJ

HORNA JAN
JÁNA FRANTIŠEK
JAVORKOVÁ MICHAELA
JURÁŠEK TOMÁŠ
KOYŠ DOMINIK MICHAEL
KUBÁNEK BRONISLAV
MÁTÉ RICHARD
RÁLIŠ TOMÁŠ
ROSENDORFOVÁ PAVLÍNA
ROUN NIKOLAS
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SEDLÁČKOVÁ LENKA
STEINOCHEROVÁ KATEŘINA
TICHÝ ADAM
URBANEC MATOUŠ
VALDER DOMINIK
VAŇUKOV DANIEL
ZADÁK ADAM
ZDAŘILOVÁ VERONIKA
ŽÁK JAKUB
ŽŮREK PETR

Četa E2A – třídní učitel Ing. Bc. Miloslav ŠPLÍCHAL
velitel čety npor. Bc. Miroslav KLOS
CIBULEC KRYŠTOF
CÍCHA ŠIMON
ČERNOBILA ROBERT
HASOŇ VÁCLAV
HOUSER JAKUB
JANOSTYAK MARTIN
JUDÁK DANIEL
KADLEC JAKUB

KREJZA TOMAS
LEXA ÁRON
LUKEŠ JAKUB
MICHAL JAN
MOŠNIČKA JAKUB
NOVÁK ONDŘEJ
PUDICH JIŘÍ
PUDIL STANISLAV

RATAJ TOMÁŠ
SUCHÁNKOVÁ LILIANA
ŠIBAL JAN
ŠVEHLA JAN
TLAPA MAREK
VRABEC JIŘÍ
WÖLFL ZDENĚK

Četa S2A – třídní učitel npor. Bc. Ladislav ČERNÝ
velitel čety npor. Ing. Michal CARBOL
BOHÁČEK MILIČ
CVAČKA PETR
DOSTÁL JAROSLAV
HLAVÁČ DAVID
HOMOLOVÁ MAGDALÉNA
HORA JAKUB
JABLEČNÍK JOSEF

KOVANDA MAXMILIÁN
KUSÝ ANDREJ
LUXÍK ŠTĚPÁN
MACHOREK ADAM
PAVLOVIČ TOMÁŠ
PAVLOVIČ VOJTĚCH
PRETLOVÁ ANDREA MICHAELA
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SOUČEK PETR
ŠTROBL VOJTĚCH
ŠUSTA MAREK
VÁGNER DAVID
VALENTA MATĚJ
VÍT LUCIÁN

3. ročník

Četa C3A – třídní učitel Mgr. Radek KONEČNÝ
velitel čety npor. Bc. Jan ZAPLATIL
ADAMEC JOSEF
BAŠKOVÁ ZUZANA
BLAŤÁK MAREK
ČÁMSKÝ DANIEL
DIVIŠOVÁ VERONIKA
DOLANSKÝ DOMINIK
FORMÁNKOVÁ NELA
GROMANN MATĚJ

KLAT BOŘEK
KONYARIK MATĚJ
KORBEL ELIÁŠ
KOZEL JAROSLAV
MACKOVÁ SIMONA
MALÍKOVÁ TEREZA
REZLER VÍTEK
SUCHÝ JAKUB

SVĚCHOTA MATYÁŠ
ŠKABRAHOVÁ LUCIE
ŠTRUMFOVÁ HANA
VÁCLAVEK JAN
VALACH MARTIN
WALDHAUSER ŠIMON

Četa C3B – třídní učitelka Mgr. Barbora VACKOVÁ
velitel čety npor. Bc. Marek POSPÍŠIL
ADÁMEK MARTIN
CRHÁKOVÁ ELIŠKA
DLOUHÝ DANIEL
GABRIEL MICHAL
GROESSLOVÁ BARBORA
HOVJADSKÝ PAVEL
HRNČÍŘ DAMIÁN

HŮLKOVÁ TEREZA
CHRASTINOVÁ KAROLÍNA
JANČO FILIP
JEDLIČKA LUKÁŠ
KOLBA FRANTIŠEK
KOTEK TOMÁŠ
KRAJZINGER KRYŠTOF

LODR DAVID
MOUCHOVÁ ZUZANA
OCZADLA KAROLÍNA
TVRDÍKOVÁ KAROLÍNA
VYBÍHAL TOMÁŠ

Četa C3C – třídní učitelka Mgr. KOŘÍNKOVÁ
velitel čety npor. Mgr. Bc. Petr VANDUCH
HAJDUKOVÁ MAGDALENA
KARÁSKOVÁ VALERIE
KREJČÍ RICHARD
LEV DAVID
MACIARZ DANIEL
MACHÁLEK FILIP
RAJNOCHOVÁ VENDULA
ROUS MATĚJ

SEDLÁK MIKULÁŠ
SEJKORA RADIM
SVOBODA JAKUB
ŠIMEK DANIEL
ŠIMEK MATĚJ
ŠINDLER PETR
TICHÁ VENDULA
VÁŇOVÁ JANA

VARGA MARTIN
VOZÁK ADAM
VYSLOUŽIL DAVID
ZAKIE MUNIR
ZAKIE SAMI
ZEMÁNKOVÁ ANETA

Četa E3A – třídní učitelka Mgr. Pavlína JANDLOVÁ
velitel čety npor. PaedDr. Mgr. Bc. Pavel POLÁŠEK
DOSTÁL JAKUB
DUDEK MICHAL
HLOUŠEK DOMINIK
HOUŠKA PAVEL
JANETKA ŠTĚPÁN
KOTEK MARTIN

KRAVÁČEK TOMÁŠ
KUBEŠ ROMAN
KUNZ MAXIMILIÁN
LORENC JIŘÍ
MENCL TOMÁŠ
MIKULA DAVID
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MRKOS TADEÁŠ
RYŠAVÝ LUKÁŠ
SYNOVEC ŠIMON ABRAHAM
TVARDEK VÁCLAV
ZATLOUKAL FILIP
ZÁTOPEK JAN

4. ročník

Četa C4A – třídní učitelka Mgr. Ivana PŠÍKALOVÁ
velitel čety npor. Mgr. Pavel GEBR
BURDA JAN FRANTIŠEK
DOLEŽAL JAKUB
FORÉT RICHARD
HRTUS ROSTISLAV
KAŠPAROVÁ NATÁLIE
KEROUŠOVÁ ANETA
KOLAŘÍKOVÁ VENDULA

KOMÍNEK VÍT
KUČKA JAN
MAIRYCHOVÁ SIMONA
NEŠPOR LUKÁŠ
PAVLŮ LIBOR
PODMALOVSKÝ PETR
ROUNOVÁ LINDA

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

Četa C4B – třídní učitelka Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ
velitel čety npor. Mgr. Radek LÁNSKÝ
BEDNAŘÍK PETR
CSICSÓ PATRIK
FORMANOVÁ KATEŘINA
HAJSKÝ STANISLAV
HEJTMANCOVÁ MARIE
IVAN MARTIN

LOVĚTINSKÝ PAVEL
ONDRA PETR
POLÁČEK ŠTĚPÁN
SEDLÁK ŠIMON
STRNADOVÁ NELA
SUCHOPÁRKOVÁ ZUZANA

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

Četa C4C – třídní učitelka RNDr. Iveta WILNEROVÁ
velitel čety npor. Mgr. František ŠKABRAHA
ANDREJČÁK MIKULÁŠ
ANTOŇ JAN
HEMZA MIROSLAV
HOFMAN MATYÁŠ
HORÁČEK MARTIN
HRNČÍŘ VOJTĚCH

CHMELÍK FILIP
KLEC MICHAL
KUTÁLEK ANTONÍN
LEHKÝ ADAM
LIBRA DAVID
MEZERA LUKÁŠ

MICHAJLUK ALBERT
PÁNOVEC PETR
PETEREK JAN
PETRÁŠ DAVID

Četa E4A – třídní učitel major Ing. et Ing. Ondřej KROPÁČEK
velitel čety kpt. Ing. Bc. Vojtěch BYRTUS
ADÁMKOVÁ ANEŽKA
BARTOŠ PATRIK
ČERMÁKOVÁ ZUZANA
ČERNOVSKÝ FILIP
FATĚNA MICHAL
FATKA VOJTĚCH
FOGLAR ALBERT
FOJTÍK JOEL

GRUNSKÝ FILIP
JANOVSKÝ DOMINIK
JELÉNKOVÁ ADRIANA KAROLÍNA
KADLČÍKOVÁ NATÁLIE
KAREN MARTIN
KREJČÍ DOMINIK
LEUENBERGER NICOLAS
LUDÍN KRYŠTOF

84

MICHALEC ŠTĚPÁN
OLŠA PETR
PRCHAL ONDŘEJ
PROCHÁZKA FILIP
RICHTEROVÁ NICOLA
SUNKOVSKÝ RENÉ
VALENTA ROBIN
ZELENÝ JIŘÍ

Rekordy školy 1952–2007
16–17 let

18–19 let

Muži

60 m

Nemček Jozef

7,0 (1964)

Pohorelec Tomáš

7,19 (1995)

Nemček Jozef

6,9 (1967)

100 m

Šimek Jan

11,4 (1974)

Nemček Jozef

10,7 (1966)

Šimek Jan

10,7 (1976)

200 m

Šimek Jan

23,8 (1974)

Nemček Jozef

22,5 (1966)

Šimek Jan

22,3 (1977)

400 m

Palla Aleš

53,8 (1991)

Kiesel Juraj

51,0 (1967)

Palla Aleš

51,62 (1994)

800 m

Pavelka Marek

2:08,9 (1989)

Palla Aleš

1:57,74 (1993)

Koláček Miroslav

2:04,0 (1962)

1 000 m

Kiesel Juraj

2:37,8 (1966)

Kiesel Juraj

2:36,1 (1967)

Koláček Miroslav

2:38,8 (1962)

1 500 m

Palla Aleš

4:15,8 (1991)

Nevím Bohumil

4:15,4 (1994)

Koláček Miroslav

4:16,4 (1962)

3 000 m

Palla Aleš

9:13,8 (1991)

Palla Aleš

8:59,8 (1992)

Koláček Miroslav

9:12,4 (1962)

110 př.

Sušánka Alexandr

15,2 (1989)

Pekárek Jaroslav

15,5 (1986)

Pekárek Jaroslav

15,92 (1987)

skok vysoký

Klobouk Artur

185 (1990)

Aschenbrenner
Karel

189 (1978)

Hošek Adam

195 (2006)

skok daleký

Pikart Karel

630 (1958)

Pikart Karel

656 (1959)

Milota Tomáš

671 (1990)

vrh koulí

Vacek Miroslav

Vavruněk Jan

13,40 (6 kg)
(1989)

Maixner Miroslav

hod diskem

Benda Jaroslav

hod oštěpem

Ambrož Jan

4 x 100 m
4 x 400 m
3 x 1 000 m

15,05 (5 kg)
(1952)
44,55 (1,5 kg)
(1959)
58,82 (700 g)
(1967)

Ptáček-MarečekBoček-Šíma
Kaplánek-PavelkaSušánka-Halouzka
Homolka-ČechPavelka

45,7 (1952)
3:43,1 (1989)
8:19,0 (1952)

Maixner Miroslav
Jašinský Ladislav
Svoboda-PrimákKiesel-Nemček
Brož-Novák-KabátTovačovský
Páleník-FusekKiesel

12,34 (7,26 kg)
(1990)
34,48 (2 kg)
(1990)

56,95 (800 g)
(1968)
44,0 (1966)
3:49,0 (1981)
8:20,4 (1967)

Paletář-PánekČapka-Milota
Andrle-DostálKubeš-Palla
Koláček-JonášKouřil

45,4 (1989)
3:42,4 (1992)
8:17,0 (1965)

rekordy byly oficiálně změřeny při závodech

90,50 (1986)
1:05,1 (1981)
14,8 (1988)
59,8 (1972)
1:20,8 (1955)
1:08,8 (1972)
1:09,3 (1958)
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Další rekordy
hod granátem
Nosek
překážková dráha
Pásztor
souborné akrobatické cvičení
Chlumský
100 m volný způsob
Hrkal
100 m prsa
Matoušek
100 m motýlek
Hrkal
100 m znak
Ebr

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

Jevíčská 937/7
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tel: 973 274 200
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