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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY  
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Vážení přátelé, 

uplynulý školní rok byl velice náročný. Pracuji na této škole již 32 let a pokud budu srovnávat 
s minulostí,byl to rok nadprůměrný v oblasti aktivit školy a jejího finančního zajištění, průměrný 
byl v oblasti studijních výsledků našich žáků.Ovlivnilo jej výrazně mnoho událostí. Za 
nejdůležitější považuji z hlediska perspektivy školy schválený projekt zkráceného dvouletého 
studia pro obor Agropodnikání a získání odborné způsobilosti pro výuku licence cvičitele 
jezdectví.Další aktivitou školy je začlenění mezi školy s celoživotním vzděláváním v rámci   
v projektu Pardubického kraje.Co mne mile překvapilo, byl zvýšený zájem o studium na naší 
škole. Po dlouhé době jsme si mohli studenty vybírat a 24 z přihlášených uchazečů jsme 
nepřijali.Vybírat jsme si mohli v  době, kdy ostatní střední školy, zemědělské zejména, přijímají 
každého přihlášeného žáka.Velice pozitivně lze hodnotit i zvýšený zájem zemědělské praxe 
o naše absolventy a jejich uplatnění na trhu práce, nejen v ČR ale i v zahraničí. 

Školní rok 2006/2007 můžeme opět nazvat také rokem rozvíjením spolupráce s některými 
evropskými zeměmi. Díky realizaci mezinárodních projektů i vlastních aktivit mohli naši 
studenti i někteří učitelé navštívit Bulharsko, Německo a Slovensko. Naši zahraniční partneři 
také navštívili recipročně naši školu. 

Úspěšně jsme zorganizovali jezdecké závody O hliněný pohár a Den zemědělské školy. Chtěl 
bych poděkovat všem zaměstnancům, sponzorům, studentům za přípravu a organizaci těchto 
akcí.  

Významnou událostí bylo zapojení školy do projektu „Maturita nanečisto“. Průměrná úspěšnost 
naší školy byla v českém jazyce, matematice, přírodovědně technickéma občanském základu (ve 
srovnání se všemi školami ČR pod průměrem v rozmezí 3,4-7,6%). Naopak v cizích jazycích 
a informačních technologiích naši žáci převyšovali celostátní průměr o 2,1-8,4%.  Samozřejmě 
se musíme poučit z výsledků a zejména v přírodovědném základu a matematice musíme naše 
studenty lépe  připravit na státní maturity, které jsou plánované na rok 2010 z jazyků a v roce 
2012 i z výběrového předmětu. 

V dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Pardubického kraje 
je naše škola zařazena jako významné centrum zemědělského vzdělávání pro absolventy 
základních škol i pro dospělé za účelem celoživotního vzdělávání. Zájem o studium 
zemědělského oboru Agropodnikání se v letošním roce výrazně zvýšil a jsme jednou z mála škol 
v ČR, která naplňuje každoročně minimálně 2 třídy tohoto oboru. Pro tento obor jsou již 
vypracované rámcové vzdělávací programy, které se v současné době ověřují a od začátku 
nového školního roku budeme realizovat vlastní školní vzdělávací programy. U oboru Podnikání 
a služby došlo také v letošním roce ke zvýšení zájmu o přijetí do 1.ročníku. Ostatní zemědělské 
školy nahrazují úbytek studentů zemědělských oborů zaváděním jiných oborů zaměřených na 
životní prostředí a nebo zavádějí nezemědělské obory, což u většiny z nich vede časem k jejich 
přeorientování a postupnému zániku zemědělských oborů.  

Školní rok 2006/2007 nebyl z hlediska studijních výsledcích našich žáků nijak výjimečný. Za 
varující  považuji neprospěch 18 studentů 1.ročníků oboru Agropodnikání. Nelze se jenom 
vymlouvat na slabé  vědomosti a dovednosti ze základní školy, ale je potřeba získat žáky pro 
pravidelnou a kvalitní přípravu na vyučování. Dobrým výsledkem spolupráce učitele a žáka je 
naučit, ne jenom odučit.Podle vývoje populace dojde během 2 let k výraznému poklesu počtu 
žáků, kteří nastoupí na střední školy, a nebudeme si moci vybírat jako v letošním roce. Stále 
přetrvává u většiny našich studentů nepravidelná příprava na vyučování a vysoká absence, která 
je hlavní příčinou horšího prospěchu a předčasných odchodů ze studia. Velkým problémem naší 
školy jsou  výrazně nižší počty žáků ve 3. a 4. ročnících.Více jak 25% žáků, kteří nastoupili do 
1.ročníku, studia nedokončí. Tento stav se projevuje v nižší produktivitě práce a hlavně v nižších 
dotacích do rozpočtu školy a školního statku. 



  Výroční zpráva 2006/2007 

  7 

Během školního roku navštívili naši školu významní představitelé z politického života a územní 
samosprávy. Senátorka L. Müllerová a radní Pardubického kraje Šilar se zajímali hlavně o nový 
vzdělávací projekt, poslanec R. Martínek pochválil provoz psího útulku; europoslanec J. Březina 
nás seznámil s činností Evropského parlamentu v Bruselu a možnostmi pro čerpání financí z EU. 
Tito politici se také zajímali o chod naší školy, o potíže, s nimiž se musíme potýkat, o situaci ve 
školství a o další perspektivy zemědělského školství. 

Pedagogický sbor je konsolidovaný a výuka byla většinou zajišťována aprobovaně.Ve výroční 
zprávě vás chceme seznámit s průběhem školního roku a přiblížit vám život naší školy, život 
studentů a zaměstnanců školy. 

Ing.Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

Sehr geehrte Freunde, 

voriges Schuljahr war sehr anspruchsvoll. Ich arbeite an dieser Schule schon 32 Jahre und wenn 
ich mit der Vergangenheit vergleichen werde, war es ein überdurchschnittliches Jahr im Rahmen 
der Schulaktivitäten und finanziellen Sicherung der Schule, aber durchschnittlich auf dem Gebiet 
der Schülerergebnisse. Es wurde von vielen Ereignissen beeinflusst. Ich halte für das Wichtigste 
aus der Sicht der Schulperspektive das genehmigte Projekt der für die Schulfachrichtung 
Agrounternehmen verkürzten Zweijahresausbildung und Erwerbung der Fachqualifikation für 
den Unterricht der Dressurlizenz in Reitsport. Die nächste Schulaktivität ist Eingliederung unter 
die Schulen mit der Lebensausbildung im Rahmen des Projektes im Kreis Pardubice. Was mich 
nett überraschte, war das erhöhte Interese an Ausbildung in unserer Schule. Nach langer Zeit 
konnten wir unter den Schülern auswählen und 24 von den angemeldeten Bewerber wurden an 
unsere Schule nicht aufgenommen. Wir konnten in der Zeit auswählen, wann andere 
Mittelschulen, vor allem landwirtschaftliche, jeden angemeldeten Schüler aufnehmen. Sehr 
positiv kann man auch erhöhtes Interesse an landwirtschaftlichem Praktikum bei unseren 
Absolventen finden und ihre Durchsetzung auf dem Arbeitsmarkt, nicht nur in Tschechien aber 
auch im Ausland. 

Das Schuljahr 2006/2007 können wir als Jahr der Entwicklung der Zusammenarbeit mit 
manchen europäischen Ländern bezeichnen. Dank der Realisierung der internationalen Projekte 
und eigenen Aktivitäten konnten unsere Schüler und einige Lehrer Bulgarien, Deutschland und 
Slowenien besuchen. Unsere Auslandspartner besuchten auch gegenseitig unsere Schule. 

Wir organisierten erfolgreich das Reitturnier O hliněný pohár (Um den irdenen Pokal) und Den 
Tag der landwirtschaftlichen Schule. Ich möchte mich bei allen Angestellten, Sponsoren, 
Schülern für die Vorbereitung und Organisation dieser Aktionen bedanken. 

Das bedeutende Ereignis war Eingliederung der Schule ins Projekt „Abitur auf Probe“. Der 
Durchschnittserfolg unserer Schule war in Tschechisch, Mathematik, naturwissenschaftlich- 
technischen und sozialwissenschaftlichen Grundlagen im Vergleich mit allen Schulen 
Tschechiens unterdurchschnittlich zwischen 3,4%-7,6%. Auf der anderen Seite überragten 
unsere Schüler in Fremdsprachen und Informationstechnologien den Staatsdurchschnitt um 2,1-
8,4%. Natürlich müssen wir uns aus den Ergebnissen belehren und vor allem in 
naturwissenschaftlichen Grundlagen und Mathematik müssen wir unsere Schüler besser auf die 
Staatsabiturprüfungen vorbereiten, die im Jahre 2010 in Fremdsprachen abgelegt werden und im 
Jahre 2012 in einem Wahlpflichtfach. 

Unsere Schule ist nach dem Langzeitplan der Ausbildung und Entwicklung des Bildungssystems 
im Kreis Pardubice als bedeutendes Zentrum der landwirtschaftlichen Ausbildung für 
Grundschulabsolventen und auch Erwachsenen in die Lebensausbildung eingegliedert. Das 
Interesse an der landwirtschaftlichen Fachrichtung Agrounternehmen erhöhte sich im heurigen 
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Jahr und wir bilden eine der wenigen Schulen in Tschechien, die jedes Jahr zwei Klassen auf 
diesem Fachgebiet öffnet. Für Agrounternehmen sind schon die Rahmenausbildungsprogramme 
verarbeitet, die man zur Zeit prüft und seit Beginn des neuen Schuljahres werden wir eigene 
Schulausbildungsprogramme realisieren. Es gab auch im heurigen Jahr erhöhtes Interesse an der 
Aufnahme der Schüler ins erste Schuljahr der Fachrichtung Unternehmen und Dienstleistungen. 
Andere landwirtschaftliche Schulen ersetzen die Abnahme der Schüler damit, dass sie 
ökologisch orientierte Fächer oder andere nicht landwirtschaftliche Fächer einführen, was eine 
Veränderung der Fachorientierung und langsames Ende der landwirtschaftlichen Fächer bei den 
meisten von ihnen bedeutet. 

Das Schuljahr 2006/2007 war aus dem Aspekt der Schülerergebnisse nicht außergewöhnlich. Ich 
finde den Nichtfortgang von 18 Schülern des 1. Schuljahres in Agrounternehmen warnend. Es 
hängt nicht nur von schwachen Kenntnissen und Fertigkeiten aus der Grundschule ab, aber man 
muss den Schülern regelmäßige und ausgezeichnete Vorbereitung für den Unterricht zeigen. Das 
gute Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Lehrer und Schüler ist zu lehren, nicht nur 
Unterricht zu geben. Während zwei Jahre nach der Populationsentwicklung sinkt die 
Schüleranzahl an den Mittelschulen sehr markant und wir werden uns nicht wie im heurigen Jahr 
unter Schülern auswählen können. Es überdauert immer bei den meisten Schülern unregelmäßige 
Vorbereitung für den Unterricht und hohe Absenz, die die Hauptursache des schlechteren 
Fortgangs und früheren Schulabschlusses ist. Ein großes Problem unserer Schule ist niedrigere 
Schüleranzahl in den dritten und vierten Schuljahren. Mehr als 25% der Schüler, die ins erste 
Schuljahr eintraten, beenden die Schule nicht. Dieser Zustand wirkt auf niedrigere 
Arbeitsproduktivität und vor allem auf niedrigere Dotationen für Finanzbudget der Schule und 
des Schulhofs. 

Während des Schuljahres besichtigten bedeutende Vertreter aus dem politischen Leben und der 
territorialen Selbstverwaltung unsere Schule. Senatorin L. Müllerová und Ratsherr Šilar 
interessierten sich vornehmlich für neues Ausbildungsprojekt, Abgeordneter R. Martínek lobte 
den Betrieb des Hundezwingers; EU-Abgeordneter J. Březina machte uns mit seiner Tätigkeit in 
Brüssel und Möglichkeiten der EU-Finanzunterstützung bekannt. Diese Politiker interessierten 
sich auch für unsere Schule, für Schwierigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, für 
Situation im Schulwesen und weitere Perspektiven des landwirtschaftlichen Schulwesens. 

Pädagogisches Kollegium ist konsolidiert und der Unterricht wurde meistens approbiert geführt. 
Im Jahresbericht möchten wir euch mit dem Verlauf des Schuljahres bekannt machen und euch 
das Leben unserer Schule, Schüler und Schulangestellten näherbringen. 

Dipl.-Ing.Vlastislav Fiedler 

Schuldirektor 
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Dear friends, 

Last school year was very exacting. I have been working at this school for thirty two years and if 
I compare it with the past I must say that was an above-average year concerning school activities 
and its financial provision and average in the area of students´ school results. The school year 
was considerably influenced by a lot of events. As the most important aspect from a school point 
of view I consider the accredited project of shortened two-year studies for the Agro-Enterprise 
branch and the accreditation of a professional qualification for the teaching of a horse riding 
trainers´ licence. The integration among schools with lifelong learning within the project of the 
Pardubice district is a further school activity. I was also very pleased with the increasing interest 
in studies at our school. After a long period we were able to select the best students and twenty 
four applicants were not accepted. We were able to select students in a period when the other 
secondary schools, especially agricultural ones, have had to accept all enrolled pupils. The 
increased interest of the agricultural sector in our graduates and their practical expertise not only 
in our country but also abroad can be evaluated very positively. 
The 2006/2007 school year can also be called the year of cooperation with various European 
countries. Thanks to the realisation of some international projects and our own activities our 
students and teachers were able to visit Bulgaria, Germany and Slovakia. Our foreign partners 
visited our school reciprocally, too. We successfully organized a horse race the “Clay Cup” and 
an Agricultural School Day. 

I would like to thank all school staff, sponsors and students for the preparation and organization 
of these events. 

The participation of our school in the project “Graduation in a try” was the important event. The 
average success rate of our school in the subjects Czech language, Maths, Naturally scientific 
and Civics basics was below the average ranging from 3.4 to 7.6%) if we draw a comparison 
among all schools in the Czech Republic. On the other hand our students transcended the 
national average Ranging from 2.1 to 8.4%) in foreign languages and ICT. Of course, we must 
learn from these results and we have to prepare our students better especially in naturally 
scientific basics and maths for the state leaving examinations, which are planned from 2010.  
In the long-term aim of education and development of the instructionally educational system of 
Pardubice district our school is integrated as the important centre of agricultural education for 
graduates and adults for the purpose of life-long learning. 

This year the interest in studies in the agricultural branch has evidently increased and we are one 
of a few schools in the Czech Republic which annually has enough students to fill at least two 
classes in this profession. The general educational programmes of this branch have been already 
developed and they are being accredited at the time of writing. We are going to put into effect 
our own school educational programme from the beginning of this new school year. There has 
been increasing interest in admission to the first class of the Enterprise and Service branch, too. 
The other agricultural schools deal with the decrease of their students in agricultural branches by 
opening different branches focused on the environment or they establish new non-agricultural 
branches which in some time mostly lead to their reorientation and to their gradual extinction. 

The 2006/2007 school year was not too exceptional in the view of our students´ study results. 
Law grades of eighteen first-year students of the Agro-Enterprise branch should serve as 
a warning signal. It is not possible just to plead the lack of knowledge and skills from the 
elementary schools but it is necessary to lead pupils to regular and high-quality preparation for 
school lessons. Learning, and not simply teaching, is a result of positive cooperation between 
students and teachers. As the population trend tends towards a decrease in the number of 
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students starting secondary education, we cannot expect to be able to select only the most 
promising students (as was the case this year). 

 

It is permanent that most of our students don’t prepare for school lessons regularly and their 
absence is very high. These things are the main reasons of students´ worse school results and 
they have to leave our school untimely. We are aware that most of our students do not prepare 
assiduously for school lessons, and that there is a high absence rate. These are the main causes 
of worsening school results and students leaving school prematurely. 

The significantly lower number of third and fourth year students is our big problem. More than 
25% of students who start their courses do not complete them. 
 

During the school year our institution has been visited by some important representatives from 
political life and from our autonomous district. Senator L. Müllerova and councillor P. Silar were 
mainly interested in the new educational project; the Member of Parliament R. Martinek 
commended operation of the kennel; the Member of European Parliament J. Brezina informed us 
about Brussels activities and about the possibilities of financial support from the EU These 
politicians were also interested in our school process, in difficulties which we have to overcome, 
in the situation of our school system and in the further development of agricultural education. 

In this Annual Report we have striven to inform you about the events during the last school year; 
to sketch life in our institution and the life of our students and school staff. 

Ing.Vlastislav Fiedler, Head Teacher 
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Charakteristika školy 

Název:   Střední zemědělská škola, Lanškroun,  
Name of school  Dolní Třešňovec 17 
Name der Schule 
 
Sídlo organizace: 563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 
Seat of organization 
Sitzung 
 
IČO:   00087670 
 
Právní forma:  příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj 
 
Náplň činnosti:  vzdělávání a výchova žáků 
 
Ředitel školy:  Ing. Vlastislav Fiedler, tel. 465 322 179 
Head Teacher 
Schulldirektor 
 
Zástupce ředitele: Ing. Josef Coufal, tel. 465 321 098 
Vice Principal 
Konrektor 
 

Střední zemědělská škola Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského učiliště. Škola se 
skládá ze tří významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo 
navazuje na školní areál; nedílnou součástí je domov mládeže a jídelna. Tato skutečnost vytváří 
přímo ideální podmínky pro výuku odborných předmětů a praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí 
pro sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub 
a středisko doplňkové činnosti. 

V současné době studuje na zdejší škole 315 žáků denního a 33 dálkového studia.Vyučujeme dva 
maturitní obory - Agropodnikání a Podnikání a služby. 

Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí, ČZU Praha, výzkumem 
a úřady. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím 
členem vzdělávací instituce Agrovenkov. 

Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme naše 
žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména 
v anglickém jazyku. Spolupracujeme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, 
Rakousku, Slovinsku, Dánsku, Švédsku , Portugalsku, Bulharsku a Slovensku. 

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ Lanškroun doplňkovou činnost: 

-výcvik koní a jezdectví 
-výuka a vzdělávání 
-pronájem ubytovacích zařízení 
-autoškola 
-stravování 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 
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Spolupráce školy na regionální úrovni 

Naše škola má celorepublikovou i regionální působnost. Vzhledem k oborovému zaměření se 
snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky, výzkumnými ústavy, vysokými 
školami a veřejnou správou. Velmi dobrou spolupráci máme s regionem Lanškrounsko a městem 
Lanškroun. 

V rámci Pardubického kraje jsme členy vzdělávacího centra „Agrovenkov,“ které by mělo 
zajistit vzdělávací a poradenskou činnost pro potřeby zemědělství a venkova. 

Dlouholetou spolupráci máme s ČZU Praha, Institut vzdělávání a poradenství, se kterým řešíme 
některé výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.  

Každoročně spolupracujeme s Agroekem Žamberk a MZe ČR při pořádání odborných seminářů 
a vzdělávání zemědělské veřejnosti. 

Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe ČR na trvalé vzdělávání základny 
resortu. 

Jsme členy Asociace pro zemědělský prostor. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů 
a udělování licencí jezdců a cvičitelů. Získali jsme oprávnění pro výuku licence cvičitele 
jezdectví. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

 
 

Školní rok 2006/2007 

Počet tříd:          13 
Počet žáků                                   348   
Průměrný počet žáků na třídu: 26,77         Průměrný počet žáků na učitele: 11,6 
Průměrná docházka žáků v %: 84,4 
Počet žáků v oborech: 
 a) 4 - letý studijní 315 
 b) 5 - letý dálkový 33 
Škola vyučovala následující obory: 
 Agropodnikání 41-41-M/001, denní 
 Podnikání a služby 64-41-M/001, denní a dálkové (viz přílohy) 
Počet žáků, kteří opakovali ročník: 6  
Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium: 6 
Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni: - 
Počet žáků, kteří přešli z jiných škol: 9  
Procento žáků s 2. a 3 st. z chování: 4,8 
Celkový počet neomluvených hodin: 206 
 
V letošním školním roce neproběhla kontrola ze strany České školní inspekce. 
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Úkoly na školní rok 2007/2008 

1) Chceme udržet stávající kapacitu školy na počtu 360 žáků a hlavně zastavit pokles počtu 
žáků, který trvá od roku 2004.  

2) Plánujeme vybudovat v horizontu několika příštích let moderně vybavené učebny 
odborných předmětů a jazyků. Musíme vybavit laboratoře novými, moderními přístroji 
na diagnostiku a rozbory. Za nejdůležitější považuji vybudování botanické zahrady 
a odpočinkové a relaxační zóny v nově získaném prostoru pod jídelnou. 

3) V plánu máme zahrnuto zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na 
vynikající studenty; pokusíme se výrazně snížit absenci a počet neprospívajících žáků, 
snížit výrazný úbytek žáků mezi 1.- 4. ročníkem. 

4) Budeme dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Chceme se nadále zapojovat do 
mezinárodních grantů pro získání finančních prostředků. Hlavně musíme stabilizovat 
naše kontakty na 2-3 zahraniční školy a s těmi úzce a pravidelně spolupracovat. 

5) Velkou pozornost musíme věnovat přípravě na státní maturity. Třídní učitelé 2. ročníků 
seznámí studenty s jejich možností volby a učitelé ve spolupráci s metodickými 
komisemi zapracují obsah státních maturit v jazycích do učebních plánů. Od nového 
školního roku zajistíme propagaci zkráceného dvouletého studia Agropodnikání 
a možnosti výuky licence cvičitele. 

6) Zcela logicky budeme pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ, 
jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy. 

7) Plánujeme rozvíjení spolupráce se zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání 
zemědělců, spolupráci s výzkumem; nadále budeme pořádat odborné semináře. 

8) Ve spolupráci se školním statkem budeme pokračovat v celkové přestavbě farmy na 
jízdárnu a stáj pro koně. Plánujeme přestavbu porodny a teletníku na volnou stáj 
s automatickým robotem na dojení. 

9) Vybudujeme na školním statku vzorovou kancelář pro zajištění praxe našich studentů. 
10) Ve škole zřídíme specializovanou učebnu ekonomie. 
11) Budeme zajišťovat spolupráci s vysokými školami; nově se chceme podílet společně 

s MZLU Brno na projektu specializačního či vysokoškolského studia zaměřeného na 
chov koní. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

Výuka praxe a praktických činností v odborných předmětech 2006/2007 

V souladu s učebními osnovami absolvují naši studenti v jednotlivých ročnících praxe podle 
zpracovaných ročních tematických plánů. 

Pod vedením učitelů praxe a instruktorů probíhají především praxe rozvrhové a učební, kde je 
plně využíváno zázemí školy a provozů školního statku. Nejvíce je navštěvováno středisko 
chovu koní, které v počtu využívaných hodin vysoko převyšuje pracoviště chovu dojnic nebo 
odchovnu telat v areálu školy. Pro studenty se zaměřením na zemědělský provoz se snaží škola 
na osevním postupu ŠS vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických činností 
podle etap polních prací, kde se mohou zruční žáci zapojit v linkách společně s traktoristy 
školního statku. 

Pro odborné blokové a individuální praxe využíváme zázemí školního statku, nově otevřeného 
psího útulku blízko areálu školy a osvědčená smluvní pracoviště na podnicích v působnosti 
celého kraje Pardubice i mimo tento region. Jsou – stejně jako v minulých letech - společnosti 
zabývající se zemědělskou prvovýrobou: ZOD Žichlínek, Podorlicko-Mistrovice a.s., farma 
manželů Kaplanových v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky; 
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byly obnoveny praxe v ovocných a okrasných školkách v Lanškrouně u pana Michálka. Studenti 
se zaměřením na chov koní mají možnost výběru na ověřených pracovištích v následujících 
chovech koní. Tradiční jsou praxe v chovu pana Skřivana na Suché u Litomyšle, u manželů 
Půlpánových nebo hřebčín Equus Kinský v Hradištku nedaleko Sadské. Milovníci dostihových 
koní najdou uspokojení při praxích v dostihových stájích v Zámrsku u trenérky paní Horákové 
a v Ostrově u Lanškrouna ve stáji Zámecký vrch u pana Votavy. 

Poklesl zájem o praxe v odborné léčebně Luže – Košumberk, kde je možné načerpat zkušenosti 
s využíváním koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii). Pokračují kontakty se 
stájí pana Bittla, který provozuje jezdeckou školu a agroturistiku na koních v Semaníně u České 
Třebové. První praxe proběhly také v nových provozech, jakými jsou jezdecká škola paní 
Lyerové v Borčicích u Turnova, chov koní a jezdecká škola pana Cipry - Pilníkov, provoz na 
letních táborech v Radíkově (Olomoucko), Donorova samota – Litoboř/Hořičky, chov a prodej 
chladnokrevných koní u slečny Ondrušíkové Dvorka – Janovice. 

Slatiňanský provoz Národního hřebčína Kladruby nad Labem je pracovištěm studentů čtvrtého 
ročníku. Zde se jeden týden ve školním roce mohou v rámci individuální praxe seznámit 
s chovem Kladrubského vraníka a s evidencí koní. Dále probíhá týdenní prázdninová praxe 
přímo v Kladrubech nad Labem. 

Stále více je využíváno možnosti praxí na rodinných farmách. U studentů, kteří pocházejí z rodin 
provozujících zemědělskou prvovýrobu, umožňuje škola na žádost rodičů odborné individuální 
a prázdninové praxe doma, většinou při špičkových pracích (sklizni plodin, setí, orby apod.). 

Studující oboru Podnikání a služby získávají cenné zkušenosti s obchodní činností ve školním 
bistru v prvním a druhém ročníku studia v rámci týdne individuální praxe, které absolvují pod 
vedením paní učitelky Machové. Škole vyšla vstříc i pobočka Komerční banky, která umožňuje 
stáž našim studentům v programu stavebního spoření a dalších aktivit K.B. Dalším pracovištěm 
studentů třetího ročníku uvedeného oboru byly stáže na jednotlivých odděleních Městského 
úřadu Lanškroun. 

V posledním ročníku studia odevzdává každý student písemnou závěrečnou prácí zaměřenou na 
řešení konkrétní podnikatelské činnosti (podnikatelský záměr), který musí před komisí obhájit. 

V tomto výčtu nejsou uvedeny výměnné pobyty a zahraniční praxe, o kterých bude zmínka v jiné 
části publikace. 

Ing. Jiří Hřebíček vedoucí učitel praxe 

Školská rada 

Školská rada se podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (nový školský zákon) zřizuje jak při základních, středních, tak 
i vyšších odborných školách.  

Školská rada je z právního hlediska orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům 
nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, 
je možné zřídit pouze jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy 
samostatně.  

Školskou radu zřizuje zřizovatel (v našem případě kraj), který zároveň stanoví počet jejích členů 
(v našem případě tři) a vydá její volební řád. Školská rada byla poprvé ustavena na naší škole 
v loňském školním roce. První zasedání školské rady se konalo 26. ledna 2006 a od té doby se 
rada schází dle potřeby (přibližně dvakrát ročně) tak aby plnila své hlavní úkoly. 
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Mezi hlavní úkoly školské rady patří: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování  

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje 
jejich změny 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách  

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření 
a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu 
ve školství a dalším orgánům státní správy 

Emil Fogl, předseda ŠR 

Autoškola 

Pro obor Agropodnikání je zařazen do výukového plánu druhého a třetího ročníku i odborný 
předmět Motorová vozidla v rozsahu stanoveném osnovami. Zde je hlavní obsahovou částí 
výuka pravidel silničního provozu, technika a konstrukce motorových vozidel a zdravotní 
příprava. Součástí výuky je i praktická příprava žáků v řízení traktoru ve druhém ročníku 
a v řízení osobního automobilu v ročníku třetím.Vše je směřováno pro závěrečné zkoušky před 
zkušebním komisařem a k získání řidičského oprávnění skupin T (traktor) ve druhém ročníku 
a skupiny B (osobní automobil) ve třetím ročníku. Závěrečné zkoušky nejsou ekonomickou 
povinností školy a od července 2006 si platí poplatek za provedení úkonu zkoušky (zkušebního 
komisaře) každý žák sám. 

Pro zájemce z řad žáků umožní škola za finanční spoluúčasti i získání řidičského oprávnění na 
motocykl nebo na nákladní automobil. Jízdy nákladního automobilu zajišťujeme smluvně. Tato 
uvedená nabídka platí nejen pro naše žáky, ale i pro veřejnost za plnou úhradu, kde tyto služby 
zajišťujeme v mimopracovní době v rámci hospodářské činnosti. Studenti ekonomického oboru 
Podnikání a služby mohou za částečnou úlevu využít rovněž těchto služeb. Kromě nových 
řidičských oprávnění provádíme i periodické školení řidičů. 

K výuce máme vytvořené zázemí na hale praktické výuky, kde je k dispozici i učebna pro 
teoretickou přípravu případně i výukové modely a obrazy k výuce konstrukce vozidel. 

Pro praktické jízdy má škola k dispozici vlastní  traktory Z-7711 a Z-5211 a dva vleky o nosnosti 
5 tun, osobní automobily Felicia 1,3 a Fabia 1,2  a motocykl Jawa 350. 

Výuku jízd zabezpečují dva stálí učitelé - pan Zdeněk Paďour a pan Jaroslav Šrůtek; v případě 
potřeby částečně vypomáhají učitelé Ing. Jan Račanský a Ing. Jaromír Kubeš, který učí také 
teoretickou část. 

Autoškola při SZeŠ Lanškroun bude nabízet své služby také v následujícím období a přes 
značnou ekonomickou náročnost bude dále zajišťovat výukové programy. 

Ing. Jiří Hřebíček, vedoucí učitel praxe
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Činnost SRPŠD 

Činnost Sdružení rodičů a přátel školy a dětí při SZeŠ i v tomto školním roce byla v souladu se 
stanovami tohoto občanského sdružení. SRPŠD především pomáhalo ve finanční oblasti. 
Studentům byly hrazeny cestovní výdaje na různé soutěže a semináře. Dále byla vyplácena 
mimořádná stipendia a odměny podle kritérií, které byly schváleny školským výborem. Sdružení 
přispívá každému studentovi na odborné exkurze částkou 100,- Kč. Za vynikající výsledky 
u maturitní zkoušky studenti obdrželi poukaz v hodnotě 150,- Kč na odběr knihy dle vlastního 
výběru. Při maturitních plesech a při slavnostním vyřazení absolventů jsou předávány studentům 
květiny, které jsou také hrazeny z prostředků rodičovského sdružení. Příjmy sdružení jsou 
tvořeny příspěvky rodičů; ročně se vybírá 250,- Kč na žáka.  

Ing. Věra Zemanová 
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Výsledky klasifikace  

I.  pololetí 
 

Hodnocení Chování Třída Počet 
žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž. známka 

Průměrný 
prospěch 

1.A 31 2 21 8 0 0 2,911 
1.B 28 1 22 5 0 0 2,789 
1.C 26 0 19 7 0 1 2,961 

1.DS 26 0 19 5 2 0 2,531 
1. ročník 111 3 81 25 2 1 2,820 

2.A 31 0 25 6 0 0 2,668 
2.B 27 2 16 9 0 0 2,447 
2.C 28 3 23 2 0 0 2,232 

2. ročník 86 5 64 17 0 0 2,449 
3.A 26 0 20 6 0 6 2,503 
3.B 21 1 18 2 0 0 2,241 
3.C 31 1 25 5 0 0 2,420 

3. ročník 78 2 63 13 0 6 2,400 
4.A 20 1 12 7 0 0 2,701 
4.B 21 2 19 0 0 0 2,126 
4.C 25 1 21 2 1 0 2,407 

4. ročník 66 4 52 9 1 0 2,401 
Celkem 341 14 260 64 3 7 2,534 

 

II.  pololetí 
 

Hodnocení Chování Třída Počet 
žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl Neklasifikován Sníž. známka 

Průměrný 
prospěch 

1.A 31 1 19 11 0 0 3,035 
1.B 28 0 20 8 0 3 2,898 
1.C 27 0 22 5 0 3 2,920 

1.DS 23 1 18 4 0 0 2,504 
1. ročník 109 2 79 28 0 6 2,871 

2.A 31 0 28 3 0 2 2,698 
2.B 26 2 21 3 0 3 2,455 
2.C 28 3 25 0 0 1 2,242 

2. ročník 85 5 74 6 0 6 2,465 
3.A 26 1 23 2 0 2 2,579 
3.B 21 4 16 1 0 1 2,164 
3.C 30 3 26 1 0 0 2,428 

3. ročník 77 8 65 4 0 3 2,407 
4.A 20 1 17 2 0 0 2,765 
4.B 21 2 19 0 0 0 2,109 
4.C 24 0 21 3 0 0 2,654 

4. ročník 65 3 57 5 0 0 2,514 
Celkem 336 18 275 43 0 15 2,579 
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Analýza výchovně vzdělávací činnosti ve školním roce 2006/2007 

V minulém školním roce jsme vyučovali 12 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem na 
naší škole studovalo 348 žáků, z toho 33 dálkového studia. 

Většina žáků bydlí na domově mládeže (161 studentů); mnoho žáků denně dojíždí. Tento stav 
bývá často příčinou větší absence žáků. 

Na vysoké školy se hlásilo 36 našich absolventů a na vyšší odborné školy 2 maturanti. Většina 
absolventů nachází uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy s nejnižší 
nezaměstnaností absolventů. 

Do prvního ročníku denního studia se letos přihlásilo ve 3 termínech celkem 114 žáků; přijato 
bylo do tří tříd 90 studentů. Proti minulému roku došlo k výraznému zvýšení zájmu o studium. 

Výuku zajišťovalo 30 stálých a 2 externí učitelé. 

Velice úspěšná byla v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských projektů 
(Mgr. R. Janoušková, Mgr. M. Weiserová, Mgr. D. Tkačíková a  B.Melnyk). Odborní učitelé 
spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů (Ing. A. Ježková, Ing. J. 
Hřebíček, Ing. M. Filipčíková a Ing. J. Hél). Hospodářská činnost školního statku byla, stejně 
jako v minulém roce, zisková. Podmínky pro výuku, zejména v chovu koní, se opět zlepšily. Na 
podzim 2006 jsme dokončili přestavbu mléčnice na moderní boxové ustájení pro 23 koní. Velmi 
zdařilou akcí v letošním roce byl jezdecký závod O hliněný pohár, který se uskutečnil společně 
se Dnem zemědělské školy.  

V uplynulém školním roce byla naše škola velmi aktivní i v kulturní, sportovní a společenské 
činnosti. Velmi pozitivně můžeme hodnotit účast i úspěchy našich studentů ve středoškolských 
soutěžích (literární, odborné, jazykové i sportovní). Děkuji touto cestou všem učitelům, 
vychovatelům i zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností angažovali 
v této časově náročné oblasti.  

Závěrem lze konstatovat, že škola se stabilizovala, uhájila v kraji svoje postavení a přes dílčí 
těžkosti si zajistila podmínky pro svůj další rozvoj. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

 

Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici 

Dne 6. června 2007 se v lanškrounském gymnáziu již tradičně konaly státní zkoušky 
z kancelářského psaní na klávesnici. Z naší školy se této zkoušky zúčastnily dvě studentky 3. C 
ročníku (Anna Lehká a Klára Marková). Za přítomnosti zkušební komisařky opisovaly 10 minut 
zadaný text, druhá část se skládala z vypracování obchodního dopisu a vyhotovení tabulky dle 
zadaných dispozic. Obě studentky zkoušku úspěšně složily. 

K dobrému výsledku jim blahopřejeme. 

Ivana Machová 
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Výsledky písemné maturitní zkoušky z jazyka českého a literatury 

Témata: 
 

I. řádný termín 2. 4. 2007 
 

1. „ Jedním z projevů všech totalitních režimů je systematické pošlapávání základních 
lidských práv a svobod…“ (V. Havel) 
Úvaha ke 30. výročí vzniku Charty 77 

2. „Vady velkých jsou radostí lidí malých.“ (B. Disraelli) 
Zamyšlení nad zasahováním médií do soukromí 

3. „Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.“ (N.de Lenclos) 
Ideál ženské krásy v proměnách času 
(Volný slohový útvar) 

4. Co udělám pro to, abych po maturitě neskončil(a) na úřadu práce? 
(Úvaha) 
 

II. řádný termín 20.4. 2007 
 

1. „Za potraviny z ekofarmy si ráda připlatím…“ (z ankety Týdne č.44/2006) 
(Úvaha nad významem ekologického hospodaření v dnešní supermarketové době) 

2. Lidstvo si postupně zvyká na důsledky klimatických změn. Jednou z účinných cest, jak 
zmírňovat oteplování planety, je regulace emisí skleníkových plynů… 
(Ekologické zamyšlení) 

3. „Šťastný člověk, kterému je práce koníčkem a koníček prací.“ (S. Zindulka) 
Mé plány do budoucna, jak uplatním své vědomosti a dovednosti v tzv. praktickém 
životě? 
(Volný slohový útvar) 

4. „Na stáří je nejhorší to, že si pamatuješ, jak jsi býval mladý.“ (D.Lynch) 
Je skutečně mezigenerační propast nepřekonatelná?  
(Volný slohový útvar) 
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Témata vybraná studenty:  4.A 4.B 4.C  
Téma č.1    1 1 3      
    
Téma č.2    1 0 4      
    
Téma č.3    8 6 5      
 
Téma č.4    8 14 12      
 
Celkem studentů   18* 21 24    
 
HODNOCENÍ: 
Stupeň  1  2  3  4  5 průměr 
 
4.A  6  2  8  3  0 2,42 
 
4.B  9  8  3  1  0 1,81 
 
4.C  4  12  8  0  0 2,17 
 
 
 
*Studentka Zuzana Šťastná (4.A) vykonala zkoušku ve II. řádném termínu 20. 4. 2007; zvolila si 
téma č.4 (viz témata II. řádného termínu), byla tedy vyňata mimo statistiku volby témat; 
v hodnocení klasifikace však již figuruje.  

Mgr. Pavel Studený  

VeronikaVeronikaVeronikaVeronika ŘehořováŘehořováŘehořováŘehořová    

studentka 4.Astudentka 4.Astudentka 4.Astudentka 4.A 
 

„Není ošklivých žen, jsou jen ženy, které nevědí, jak se učinit krásnými.“ 
 
Ó Ženy, Ženy! 

Představme si útulný dívčí pokojík zařízený podle poslední IKEA kolekce a samozřejmě 
s přetékající bankovní kartou od tatínkova konta. Ve vzduchu poletují vyčpělé luxusní parfémy. 
V kadeřavém ochlupení koberce ladně pluje pár nekonečně dlouhých (štíhlost je samozřejmostí) 
nohou. Dívka vklouzne s jemným zavlněním do šatů. Nyní postačí pár zrníček pudu, lehce uhladit 
účes a naučeným pohybem levé nohy za sebou zabouchnout. 

Večírky se pro ni již dávno staly rutinní záležitostí. Víkend co víkend přivádí pány tvorstva všech 
věkových i váhových kategorií do rozpaků svým podmanivým pohledem a nenapodobitelným 
pohupováním boků. 

Jakmile Brigitte vejde, přítomné dámy rudnou (pod vrstvou make-upu) vzteky nad svými kily, 
pihami, akné a pánům se přelévá varem bublající krev z orgánu do orgánu. 

Zatímco k ránu u baru postává stále pár nešťastnic v dobré víře, že si alespoň zaflirtují, Brigitte 
pluje ranní rosou v doprovodu střední váhové i věkové kategorie. Pro jiné dívky je to hrdina 
probdělých nocí, ona ho nejpozději za týden vymění. On ani více nečeká, letmý polibek na tvář je 
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pro něj dostatečnou zárukou společenského postavení. Hvězdy dnes září jen pro ni, ostatně jako 
každou noc. 

Představme si místnost s dvouplotýnkovým vařičem, zažloutlými stěnami, špatně doléhajícími 
okny a dětskou postýlkou. 

„Jak jsi to mohla dopustit? Taková ostuda.“ Tyto věty slyšela nejednou od svojí matky, která se 
dvacet let podřizuje vůli svého muže, tak si alespoň na ní posiluje své sebevědomí. Tedy 
posilovala. 

Pár týdnů po maturitě se bezhlavě zamilovala. Ano, jistěže věděla, že bez ochrany nemá nikomu 
nic dávat, ale když on byl tak krásný a ona si nemůže vybírat. 

Zdálo se, že se s jejím zvětšujícím břichem utužuje vztah mezi matkou a dcerou. Ovšem až do 
doby, kdy byl její milý (strašlivý parkovišť pán) odsouzen za krádež aut. 

Když ji a krásného chlapečka pouštěli z porodnice bez jediné stopy návštěvy, bylo jí jasné, že se 
musí o vše postarat sama. Našla si tenhle podnájem, odpoledne uklízí v nedaleké škole 
a chlapečka může brát s sebou. 

Její tělo sice již není takové jako dřív. Na stehnech jsou patrné malé dolíčky, také pleť se jí po 
porodu zhoršila, ale pro svého drobečka bude na několik dalších let jedinou ženou, kterou je 
třeba milovat a ochraňovat. 

Když si šla Petra dát večerní cigaretu, viděla po ulici procházet svoji bývalou spolužačku 
Brigitte s otcem svého dítěte. Hvězdy dnes září jen pro ni, ostatně jako každou noc. 

Představme si byt s nábytkem ze 70. let, v němž žijí rodiče se svojí bezdětnou svobodnou 
třicetiletou dcerou. 

Z poliček se na Lenku stále usmívá Kocour Mikeš spolu s Bravíčky z roku 1990. Je příliš 
sentimentální, léty strávenými na internátu a později na kolejích si vytvořila k těmto věcem téměř 
mateřský vztah. Vždyť odpovědi v rubrice Sex, láska, trápení zná dodnes zpaměti. 

Včera dokončila rozpočet reklamní kampaně a když ho odevzdávala, vedoucí finančního 
oddělení se na ni krásně usmál se slovy: „Leni, Vy jste moje zlatíčko. Co bychom si bez Vás 
počali.“ To ji povzbudilo natolik, že se odhodlala vyrazit si s kamarádkami. 

Jistě si dovedete představit radost rodičů a rady zkušené matky, jak navazovat (hlavně nevtíravě) 
rozhovory s muži. 

Matčiny triky zůstaly nepoužity, protože v těsných kalhotech byla ráda, že se může občas 
nadechnout, natož navazovat nevtíravé rozhovory. A k tomu ještě ta Brigitte. Rozhodla se, že 
odteď nenávidí francouzskou kinematografii. 

Po šesté grenadině nacvičeným pohybem zatáhla břicho, zpevnila hýžďové svaly a pohupujíc se 
v bocích vyšla ven, aby se vyzvracela. 

Hvězdy dnes září jen pro ni, ostatně jako každou noc. 

Představme si krásné nedělní ráno. Vše je nové, svěží, ulicemi se rozléhá ticho. Jitro jako 
stvořené pro napsání milostné básně. Ale to snad až příště. 

Hrdá matka Petra se jede pochlubit jarnímu vánku se svým drobečkem. Tichounce mu zpívá a on 
si spokojeně vrní v dupačkách ze second-handu. 

Lenčinu bolavou hlavu vytrhne ze spánku matčino volání: „Leňoušku, volá ten tvůj svobodný šéf. 
Při mluvení jemně vydechuj, bude to znít líp. Mně můžeš věřit. Myslím to s tebou dobře, jsem 
přece tvoje máma. A taky bych jednou chtěla být babička. A nehrb se!“ Lenka položila sluchátko 
a začala se spěšné oblékat. „Musím do práce, beru si auto,“ prohodila směrem k matce. Matka 
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jen nevěřícně zírala, jak její jediná dcera odjíždí za mužem neučesaná, nanalíčená a v kalhotech, 
které prostě nelichotí její postavě. 

Jak mohla udělat takovou chybu? Do zítřka to přeci nestihne přepracovat. Co když ji vyhodí? 

Na přechodu srazí mladou ženu s kočárkem. 

Brigitte se právě probouzí. Vyjde na balkón a sluneční paprsky pohladí její dokonalou tvář. 
Slunce dnes září jen pro ni, ostatně jako každý den. 

 

Iva KulhánkováIva KulhánkováIva KulhánkováIva Kulhánková    

4.B4.B4.B4.B    
 

Co udělám pro to, abych po maturitě neskončila na úřadu práce? 
 

Situace na úřadech práce není v současné době právě ideální. Je mnoho lidí, kteří po škole 
nemají kam jít či nevědí, jak si hledat zaměstnání, proto se zde registrují a doufají, že budou mít 
štěstí. Jiní zase o práci nestojí, zůstávají doma na podpoře a jsou spokojeni. Ať je to jakkoli, 
úřady práce jsou plné poptávek po práci a jejich počet mnohonásobně převyšuje nabídku 
pracovních pozic. To znamená, že podat si zde žádost o registraci není právě to nejlepší řešení 
a lidé mohou na práci čekat i několik let. Je tedy mnohem lepší aktivně si práci hledat sám. 
V takovém případě mají výhodu lidé s co nejvyšším vzděláním, protože ti si práci najdou bez 
problémů téměř vždy a je to práce, která je víceméně baví. Hledání práce pro lidi s nižním 
vzděláním bývá ovšem obtížná. Takových lidí je mnoho a práce pro ně minimální. V tom případě 
je důležité nenechat se odradit počátečními neúspěchy. Není to ale nic jednoduchého, jestliže jim 
stále chodí záporné odpovědi (pokud vůbec nějaké), určitě je to zrovna nepovzbudí. Je tedy 
velice důležité pokusit se o dosažení co nejlepšího a nejvyššího vzdělání. 

Já bych velmi nerada skončila po maturitě na úřadu práce, proto udělám vše, co bude v mých 
silách, aby se to nestalo. Pokud se mi podaří udělat maturitu, tak mým dalším cílem budou 
přijímačky na vysokou školu. Jestliže se mi podaří obstát se svými vědomostmi v konkurenci 
několik set výborně připravených lidí z gymnázií a jiných škol, budu se snažit na této škole zůstat 
co nejdéle. Muže se ale také stát, že to nedopadne. V tom případě bych neváhala ani minutu 
a nejbližším spojem bych odcestovala do jedné nádherné západní země, která mi již dávno 
přirostla k srdci – Velké Británie. 

Najít tam práci nebývá příliš velký problém. Přestože je zde stále mnoho uchazečů o práci jak 
z Evropy (zejména z Polska, Litvy, Česka, Slovenska, Ukrajiny a Portugalska), tak z jiných 
kontinentů (Čína, Rusko, Malajsie), pracovních míst je tu obrovské množství. Stačí navštívit „Job 
Centrum“, které je zde v každém větším městě, a za několik desítek britských liber se zde 
zaregistrovat. Do týdne nebo dvou pak obvykle práci máte. Jediná, ovšem velice podstatná 
podmínka je, že musíte mluvit „fluent English“, to znamená plynulou angličtinou. 

Pro cizince, kteří anglický jazyk neovládají nebo jen málo, jsou nejpřístupnější pozice na 
farmách – sběr ovoce a zeleniny, sázení stromků a podobně. Nejvíce takovýchto prcovních míst 
je soustředěno v oblasti Herefordshire, Gloucestershire, Chambridgeshire a Skotska, kde jsou 
nejlepší podmínky pro pěstování požadovaných plodin. Ve skutečnosti to není žádná 
odpočinková dovolená, jak by se mohlo na první pohled zdát. Člověk zde musí tvrdě pracovat, 
aby byl v normě nebo nad ní. Každá nasbíraná „líska“ se zapisuje a na konci směny se jejich 
počet sečte. Pokud je pracovník pod normou opakovaně, dostane výpověď a může odjet domů. 
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Zlepšení v angličtině, které obvykle zaznamenáte týden před odjezdem, pokud jste tam strávili jen 
několik týdnů, vám vydrží možná tak na cestu domů. Alespoň v případě, že jste pobývali 
v přítomnosti Čechů, Slováků, Poláků a Rusů. Znalost polštiny se může samozřejmě také hodit, 
ale v České republice to málokdo ocení. Život zde je někdy poněkud drsný, záleží na lidech, se 
kterými zde žijete, a na zaměstnavatelích a jejich trpělivosti. Přesto stojí z to zde pracovat, už 
díky zážitkům a poznatkům, které si odtud člověk odveze. 

V případě, že se nedostanu na vysokou školu, bych zde ráda strávila přibližně deset měsíců. 
Práce se zde dá najít i v zimním období, když ne na farmách tak ve „fabrikách“, kde je také 
dostatek pozic pro cizince. Během této doby bych snad své jazykové znalosti výrazně zlepšila, 
takže po návratu do České republiky bych ráda zkusila podat přihlášku na vysokou školu se 
zaměřením na studium angličtiny a ostatních jazyků, protože tento obor mě velice zajímá. (Nyní 
ale nepřipadá v úvahu díky obtížným přijímacím zkouškám z anglického jazyka.) Pokud se na 
tuto školu dostanu, budu studovat to, co mě baví, a k aktivnímu procvičení jazyka v praxi se 
dostanu o prázdninách. 

Může se ovšem stát, že to opět nevyjde. Stejně jako na všechny ostatní vysoké školy, také sem se 
hlásí velké množství uchazečů, ze kterých je nakonec přijata jen malá část. V tom případě bych 
znovu odcestovala a našla si trvalou práci v Anglii. Pokusila bych se o složení Certifikátu 
z angličtiny v Londýně. V Čechách je pobočka britské agentury, která zajistí přípravné kurzy na 
Certifikát a současně práci na částečný úvazek a ubytování v daném místě. 

Život v Anglii by mi myslím vyhovoval. Výhod pro něj je hned několik. Zlepšila bych si své 
jazykové schopnosti, politická situace v Anglii zajišťuje lepší život než zde, celý ostrov obklopuje 
malebná krajina a krásná příroda, žijí zde správní lidé a především zde člověk zažije někdy až 
neuvěřitelné příhody, na které nikdy v životě nezapomene. V neposlední řadě také nikdy 
neskončím na úřadu práce v ČR. 

 

AAAAdéla Pekařovádéla Pekařovádéla Pekařovádéla Pekařová    

4.C4.C4.C4.C    
    

„Vady velkých jsou radosti lidí malých.“ 
 

Řekněme si to přímo. Není nic více rozčilujícího než úspěchy těch druhých. Takoví my prostě 
jsme. Těžko říci, zda-li to bylo naší přirozeností už z dob našich dědečků „poloopičáků“, já se 
ale domnívám, že tomu tak bylo. 

To si určitě takhle seděla jedna rodinka v době kamenné v jeskyni a táta povídá mámě: „Podívej 
se, co dneska píší v Kamenoblesku. Iveta Kamenná se podřezala pazourkem! Co ta může mít za 
problémy? Jeskyni má jako hrad. Té přece nemůže nich chybět. A zítra budou v Kamenošípu 
exkluzivní fotografie. To si musíme koupit.“ 

Od těch dávných dob se toho v této oblasti mnoho nezměnilo. Lidé stále baží po historkách ze 
života slavných. Bulvární tisk je stále častěji napadán, že nepřípustně zasahuje do soukromí 
celebrit. Lidé v obchodě se rozčilují nad nemorálností bulváru, při jeho honu za informacemi 
o smrti hudebního skladatele Karla Svobody a při obviňování jeho vdovy. 

Ano, je nemorální prohrabávat odpadky a vytahovat nejrůznější špínu z minulosti. Nestojí ale za 
tímto chováním redaktorů hlavně lidé, kteří si jejich noviny kupují? Nevypovídá o tom něco také 
to, že na našem relativně malém trhu se uživí takové množství bulvárních novin a časopisů? 
Kdybychom neprahli po intimních informacích ze života celebrit, neměl by bulvár žádnou obživu. 
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Jenže my milujeme „šťourat“ se v životech slavných. Milujeme jejich velkolepé úspěchy, sňatky. 
A ještě o poznání více milujeme jejich tragédie. Čím větší neštěstím, tím lépe se noviny 
prodávají. Máme-li pocit, že je těch celebrit na naši zemičku stále ještě málo, tak si prostě klidně 
nějakou uměle vytvoříme. Různých „Vyvolených“ a „Nevyvolených“ máme pro tento účel 
dostatek. 

Náš „šoubyznys“ je těchto pseudohvězdiček plný. Nemají vlastně nic, co by neměl někdo jiný. 
Snad jen nadprůměrnou dávku exhibicionismu a nevyčerpatelné sebevědomí. 

Právě tito lidé si nejvíce stěžují na bulvár. Vypráví o tom, jak je hrozné, když jsou jim novináři 
stále v patách a přinášejí o nich zkreslené informace. Oni přece vůbec netráví polovinu svého 
života po barech a klubech. To jen ten hnusný bulvár je vykresluje jako nepotřebné příživníky, 
jejichž jediným zdrojem popularity je objevovat se co nejčastěji na stránkách „společenských“ 
časopisů. Čas od času se také s novináři soudí. To většinou mají-li pocit, že se na ně zapomíná. 
K takovým lidem my vzhlížíme. 

A naše největší vzory? No přece naši fotbaloví hoši. Naši bojovníci v plné zbroji vyrážejí do boje 
s nepřítelem! Byli po porážce od Němců úplně nešťastní. No ano, tíží je to na srdci. Dnes nejspíš 
vůbec nebudou schopni usnout. A tak si chudáčci pozvali na pokoj pár děvčat lehčích mravů. Asi 
aby jim pofoukaly bolístky a chlapci mohli hezky usnout. 

Jedna novinářka z jistého bulvárního listu hochy a jejich ošetřovatelky vyfotila. Bohužel. Reakce 
Českomoravského fotbalového svazu? Pokuta pro celé družstvo za nedodržení večerky je jeden 
milion. To máte asi 40 tisíc pro jednoho. U fotbalových hvězd, které ve svých klubech vydělávají 
milióny eur, to mohlo vyvolat snad jen úsměv. A mimochodem – asi tolik stála ona děvčata. 

Problém bulváru tkví v nás. V naší povaze, mentalitě. 

Vždy mě tak trochu rozčílí, když všude slyším lidi jásat nad kolosálními úspěchy našich 
sportovců, hudebníků nebo dokonce nějaké „Miss Kdovíco“. 

Věřte mi, že nemám nic proti Kateřině Neumannové nebo Martině Sáblíkové. Jistě na sobě velmi 
pracovaly a možná jsou i převelice milé a znají hodně dobrých anekdot. To ale nic nemění na 
tom, že je to stále jen někdo, kdo „odfuněl“ z bodu A do bodu B. Možná v nejrychlejším čase, ale 
nedomnívám se, že by to vyřešilo hladomor v Súdánu, klimatické problémy nebo snad byl díky 
tomu vynalezen lék proti rakovině. 

Chápejte mě správně ... jen ať si klidně běhají, bruslí nebo co to vlastně dělají. A lidé ať je klidně 
sledují, fandí jim. Proti tomu nejsem. Co mi ale vadí, je uznání, kterého se jim dostává. Náš 
národ je pasoval na bohy, na nejvzácnější klenoty naší země. A to ani nemluvím o finančním 
ohodnocení. 

Před nějakou dobou jsem sledovala pořad „České hlavy“. Jednalo se o pořad o českých vědcích, 
technicích a lékařích. Myslím, že široká veřejnost vůbec netuší, jak velkých úspěchů jsme dosáhli 
na tomto poli. Přitom do vědy jde přímo hanebně málo finančních prostředků. Nenápadní lidé 
v pláštích prostě nejsou pro investory ze soukromého sektoru dostatečně atraktivní, protože by 
neprodali jejich reklamu. Proč by ji neprodali? Protože o nich bulvár nebo takzvané magazíny 
o životním stylu nepíšou. A z jakého důvodu o nich nepíšou? No přece protože musí psát 
o sportovcích a „misskách“. Ta chyba je v nás, v naší povaze. Nás nezajímá poklidné manželství 
lékařů, kteří objevili přelomový lék, nebo málo vzrušující životní osudy genetika, který popsal 
dosud neznámý genom. Ne, to pro nás není. My totiž vidíme ty malé lidi jako lidi velké a ti velcí... 
ti jsou pro nás neviditelní. 

Křičíme-li, že chceme změnit bulvár, musíme nejdříve změnit sami sebe. 
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Petra Petra Petra Petra RichterováRichterováRichterováRichterová    

4.C4.C4.C4.C    
 

„Jedním z projevů všech totalitních režimů je systematické pošlapávání základních lidských 
práv a svobod.“ 

 

Každým režimem a dobou procházejí různí vůdci a velitelé, kteří se snaží prosadit svůj vysněný 
cíl a docílit moci. Tak jako Napoleonovi nestačilo vládnout nad Francií rukou přísnou 
a mocnou, tak i Hitler toužil prosadit svůj styl vlády – 1 země, 1 rasa. Jak ale dopadli? Podobně, 
avšak každý jinak. Napoleon byl vyhoštěn ze země, Hitler spáchal sebevraždu. Co ale s režimem, 
který neválčí, aby dobyl území, jež se mu hodí, ale systematicky a výhledově ničí lidskou 
psychiku a svobodu? 

Když v roce 1945 bylo tehdejší Československo osvobozeno nejen sovětskými vojsky,  
československý národ byl šťastný a Sovětský svaz si zamiloval. Jaký to ale musel být v roce 1968 
jednoho krásného srpnového dne šok, když k nám vtrhla vojska Varšavské smlouvy? Lidé, 
bezmezně důvěřující tomuto státu, najednou stáli před otázkou: „Proč?“ Postupně se dovídali 
nové a nové skutečnosti a fakta, se kterými se nedokázali smířit. Postupem času si uvědomili, že 
musí začít bojovat proti bezpráví a útlaku.  A to dalo vzniknout Chartě 77. 

Co ale předcházelo tomuto počinu, jistě velice odvážnému a snad i dobře promyšlenému? 
Uvědomoval si tento protikomunistický odboj velikost a dopady svého jednání? Když v roce 1976 
byli zadrženi členové skupiny Plastic people, byla to možná právě ta pomyslná poslední kapka, 
která dala vzniknout Chartě. A pokud ne, byl to určitě velký impuls „něco dělat.“ Nevím, zda 
bych měla odvahu postavit se tak velké moci. Ale vždyť tito pohlaváři byli také jenom lidé, 
bohužel, s vojenskou a policejní silou za zády. 

Jak se asi tvářili vysoko postavení hodnostáři, když ze 6. na 7. 1. 1977 spatřila Charta světlo 
světa? Co se jim v té chvíli asi honilo hlavou? Byli vůbec na takový zákrok připraveni? A jaké 
pocity v té době prožívali členové druhé strany mince – ti „lepší“? Přineslo Havlovi, Kohoutovi, 
Mlynářovi a dalším aktérům úlevu nebo novou vlnu stresu a beznaděje? Nebo byli připraveni na 
všechno? Ať tak či onak, vzbudila Charta obrovský zájem a obdiv na straně utlačovaných a vztek 
a šok na straně utlačovatelů. 

Stává se pravidlem, že co je myšleno dobře, bývá většinou po zásluze potrestáno, A tak i Charta, 
která měla dát šanci všem těm, kteří v komunistickém režimu o něco přišli nebo jim něco bylo 
odepřeno. Jen velice krátké období stačilo, aby svým podpisem v této listině lidé ukázali, jak své 
vůdce nenávidí. Jenže co se pak s nimi stalo? Někteří dokázali nastalou situaci ustát, některé 
režim „spolkl“. A ty, které nebylo možné umlčet se často podařilo zbavit svobody jednoduchým 
způsobem – vězením. Ale nebyl to jen důkaz toho, jak se naše vedení bálo „hlasu lidu?“ Důkaz 
toho jak jsou slabí a jejich moc snadno otřesitelná? Bohužel, kdo má moc, má peníze a kdo má 
peníze, dokáže většinou všechno. I když třeba jen na krátkou dobu. O svém by mohl vyprávět 
i jeden ze zakladatelů Charty 77 Václav Havel. 

Václav Havel, jeden z nejvýznamnějších odbojářů své doby, bývalý prezident České republiky, 
patron Nadace Dagmar a Václava Havlových a v komunistické éře – disident za své počiny 
a jednání umlčen vězeňskou celou! Ale zlomilo ho to? Rezignoval a podvolil se režimu? Ne! 
A proč? Jak to mohl dokázat? Měl svou hrdost, srdce, které mu říkalo, že jeho úvahy jdou tím 
správným směrem po cestě za svobodou. Ale i tak ho obdivuji, vždyť nevěděl a ani vědět nemohl, 
kde je světlo na konci toho temného, zlého, komunistického tunelu. Obdivuji se mu! 
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Často slýchávám v různých televizních pořadech a dokumentech, jak to vlastně měli ti, kteří 
podepsali Chartu. Jsou to příběhy plné vášní a emocí a dávají nám tak ukázat pravou tvář 
režimu. Jak dobře to s námi myslel Ale domnívám se, že režim počítal s lidmi, kteří se podvolí 
a nebudou dělat problémy, s lidmi, kteří usoudí, že nejlepší cestou ke spokojenému životu je 
neodmlouvat a být rád za to, co je. Ti, kteří odmítli, měli často velké problémy. Nemohli se dobře 
vzdělávat, měli zakázáno studovat vysoké školy a i při výběru povolání měli omezené možnosti. 

Existovala ale ještě jedna skupina lidí, která si žila na rozdíl od stoupenců Charty, poměrně 
spokojeným životem. Byli to ti, kteří dali svůj podpis dílu zvaném Anticharta. 

Anticharta, způsob, kterým komunistický režim dával disidentům najevo, že ne všichni nesnáší 
nastolený režim. Mnoho umělců našeho národa podepsalo. Někteří proto, aby se dál mohli 
věnovat divadlu nebo zpěvu, někteří pod nátlakem, aby tak vyrušili podpis Charty a mohli znovu 
„normálně“ žít. Našli se ale i tací, kteří Antichartě „v ěnovali“ svůj podpis a po roce 1989 se 
udivovali, jak se to jen stalo, že je zde i jejich podpis. Je tomu skutečně tak, nebo si jen chtěli 
udržet image nezlomeného člověka před svými fanoušky? 

Jak je to ve skutečnosti například s Jiřinou Bohdalovou nebo Janem Kanyzou, kteří údajně 
podepsali spolupráci s StB? Jak dlouhou dobu jim trvalo, než se dovolali práva a spravedlnosti? 
A nakonec, kdo nám obyčejným smrtelníkům, kteří je obdivujeme, zaručí, že se práva dovolali 
spravedlivě? Jenže, mám vůbec právo je soudit jako člověk, který tuto dobu zažil jen z vyprávění 
babiček a dědečků? Mám být ráda, že jsem ji nezažila nebo naopak smutná, že jsem byla 
připravena o takovou zkušenost? Myslím, že si nemusím zoufat, každá doba sebou nese něco, co 
člověka zocelí. 

V období, kdy bylo nejtěžší žít v Československu se mnoho lidí pokusilo odjet za hranice. 
S vidinou lepší h zítřků a svobodné budoucnosti zkoušeli své štěstí u rakouských nebo německých 
sousedů. Některým se to podařilo, jiní byli nuceni vrátit se zpět do země a snášet dále všechna 
příkoří spojená s dobou. Stávaly se i takové případy, kdy byli pohlaváři šťastni, že se zbavili 
svých disidentů. Někteří z nich byli za hranice doslova přeneseni. Takový strach měli 
z obyčejných smrtelníků, kteří se nebáli vzdorovat. 

Tak, jako se říká: „Nejsme ve vesmíru sami,“ tak ani Charta 77 nebyla jediným dokumentem, 
který pomáhal utlačovaným. Svět dal vzniknout i Nadaci Charty 77, která si získala řadu 
stoupenců. Ač se to zdá neskutečné, Chartu podepsalo téměř 1800 odpůrců totalitního režimu. 

I když se to na první pohled zdá málo ve státě, který měl 15 000 000 obyvatel, i ta malá hrstka 
stoupenců ukázala, že jde vše, stačí chtít a lze dojít až na ten pomyslný konec tunelu a najít 
světlo, které nás zavede k novému lepšímu životu.  

Charta vzala mnoha lidem svobodu – svobodu jako takovou, možnost výběru vzdělání 
a povolání, možnost svobodně jezdit za hranice. Vzala jim právo na spokojený a poklidný život 
a dala jim prožít ten ve stresu a strachu. Obdobně je na tom však i Anticharta. Ta sice nevzala 
lidem svobodu, ba naopak, ale v období konce režimu z nich udělala stejné zlosyny jako ty, proti 
kterým se bojovalo. 

Každá vláda však jednou dovrší své panování, stejně tak jako Napoleonovi a Hitlerovi, rozpadla 
se moc i Stalinovi a jeho nástupcům. Ten okamžik svobody mě naplňuje i ve chvílích, kdy 
v dokumentech o 17. listopadu 1989 sleduji nadšení a úlevu tisíců svobodných lidí. 

Tak tohle pro nás naši rodiče vybojovali. Svobodu. 
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Maturitní t řída 4.A 

Třídní učitel: Ing. Hél Jaroslav Počet žáků celkem: 18 Změny v počtu žáků 
 z toho dívek: 12 ubylo: 0 

 chlapců: 6 přibylo: 0 

 
Předmět Počty známek Průměr Vyučující 
 1  2  3  4  5  Z* 

CJL Český jazyk a literatura 2  4  8  3  -  1 2,706 Mgr. Studený Pavel 

ANJ Anglický jazyk 2  1  1  1  -  - 2,200 Ing. Filipčíková Miluše 

PRO Pěstování rostlin -  1  2  1  -  - 3,000 Ing. Fiedler Vlastislav 

CHO Chov zvířat 1  1  1  1  -  - 2,500 Ing. Ježková Alena 

PR Praktická zkouška z odborných předmětů 6  6  5  1  -  - 2,056 Ing. Ježková Alena 
Ing. Chládková Adéla 

EP Ekonomické předměty 2  2  4  3  2  1 3,077 Ing. Tmějová Jaromíra 

ZE Zemědělské předměty 2  6  4  2  -  - 2,429 Ing. Ježková Alena, 
Ing. Fiedler Vlastislav 

CHK Chov koní 3  1  4  -  -  - 2,125 Ing. Kotyzová Darie 

STZ Stroje a zařízení 1  -  2  2  -  - 3,000 Ing. Račanský Jan 
 

Celkový průměrný prospěch 2,52273 
Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 4 

 prospěl 12 

 neprospěl 2 

 nehodnocen 0 

*  uznáno z předchozího studia 
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Maturitní t řída 4.B 

 
Třídní učitel: Ing. Urbanová Marie Počet žáků celkem: 21 Změny v počtu žáků 
 z toho dívek: 21 ubylo: 0 

 chlapců: 0 přibylo: 0 

 
Předmět Počty známek Průměr Vyučující 
 1  2  3  4  5 

CJL Český jazyk a literatura 8  7  4  2  - 2,000 Mgr. Studený Pavel 

ANJ Anglický jazyk 2  -  -  -  - 1,000 Mgr. Janoušková Radmila 

BIO Biologie a ekologie 5  2  -  1  - 1,625 Ing. Urbanová Marie 

PR Praktická zkouška z odborných předmětů 5  8  7  2  - 1,476 Ing. Hřebíček Jiří 

EP Ekonomické předměty 6  2  6  5  2 2,762 Ing. Tmějová Jaromíra 

ZE Zemědělské předměty 8  6  6  1  - 2,000 Ing. Filipčíková Miluše, 
Ing. Urbanová Marie 

CHK Chov koní 3  3  4  1  -  2,273 Ing. Kotyzová Darie 

 
Celkový průměrný prospěch 2,02857 
Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 6 

 prospěl 13 

 neprospěl 2 

 nehodnocen 0 
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Maturitní t řída 4.C 

Třídní 
učitelka: 

Mgr. Lenka Tejklová Počet žáků celkem: 21 Změny v počtu žáků 

 z toho dívek: 21 ubylo: 1 

 chlapců: 0 přibylo: 0 

 
Předmět Počty známek Průměr Vyučující 
 1  2  3  4  5 

CJL Český jazyk a literatura 4  5 10  2  - 2,476 Mgr. Studený Pavel 

ANJ Anglický jazyk 1  4  3  3  - 2,727 Mgr. Janoušková Radmila 

NEJ Německý jazyk -  3  1  2  - 2,833 Mgr. Weiserová Martina 

PR Praktická zkouška z odborných předmětů 8  8  4  1  - 1,905 Ing. Tmějová Jaromíra 

EKN Ekonomika  2  6 10  3  - 2,667 Ing. Zemanová Věra 

UCT Účetnictví 1  5  8  7  - 3,000 Ing. Procházková Hana 

INT Informační technologie -  -  1  -  -  3,000 Mgr. Fogl Emil 

MAT Matematika -  2  1  -  - 2,333 Mgr. Tejklová Lenka 

 
Celkový průměrný prospěch 2,55238 
Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 1 

 prospěl 20 

 neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
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Maturita nanečisto 2007 

Ve dnech 26. až 27. března 2007 jsme na naší škole opět zorganizovali nezávaznou akci 
nazvanou Maturita nanečisto 2007, do které se přihlásili studenti 4. ročníku. Všichni konali 
zkoušku z českého jazyka, jednoho cizího jazyka a třetí zkoušku si volili ze 4 předmětů: 
matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ a informačně technologický 
základ. Na zkoušky se studenti nijak zvlášť nepřipravovali, víceméně nám šlo o perfektní 
zvládnutí organizace zkoušek a získání srovnávacího přehledu s celkovou úrovní škol ČR. Na 
objektivitu zkoušek dohlížela komisařka ze SOŠ Lanškroun Mgr. Ivana Eliášová. 

Přestože máme zkušenosti s organizací maturity nanečisto z předchozích ročníků, překvapil nás 
letos složitý postup při přihlašování do akce na webových stránkách Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (CERMAT). Abychom se ve stránkách stavěných se zvláštní logikou lépe 
orientovali, vydal pro nás Cermat 58 stránkový manuál. Další překvapení pro nás i pro studenty 
skrývalo zadání českého jazyka, podle něhož žáci upravovali hrubý text pojednávající 
o sociálním zařízení jistého podniku včetně řešení nedostatku klozetových mís. Podle našeho 
názoru tento zkouškový materiál značně degradoval úroveň maturitní zkoušky, když jedinou 
literaturou, se kterou pracoval, byly novinové články. Kolega matematikář výstižně tuto zkoušku 
nazval matematizací češtiny. 

Zpracování testů jsme opět odeslali do CERMATu. Nově jsme měli určené hodnotitele pro český 
jazyk a cizí jazyky, kteří poměrně složitým a časově náročným postupem hodnotili tzv. 
strukturovanou písemnou práci;výsledky zanesli do webových stránek CERMATu. Pak jsme 
netrpělivě čekali na zveřejnění konečných výsledků a letos také na to, jak dopadne celonárodní 
diskuse o jednotné maturitě roku 2008. Studentský protestní mítink přesvědčil ministryni 
Mgr. Danu Kuchtovou a poté i Parlament ČR o odsunu ostré verze těchto maturit až po roce 
2010. Takže se budeme zatím stále zkoušek nanečisto. 

 
 
Ve srovnání se všemi zúčastněnými školami v ČR jsme se dobře umístili v cizích jazycích 
a špatně jsme dopadli v technických předmětech. Celkově jsme se umístili mírně pod průměrem 
škol ČR. Výsledky využijeme při sestavování budoucích studijních plánů. 

Ing. Jan Račanský, koordinátor akce 
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4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ , OBORY VZDĚLÁNÍ  
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Výsledky přijímacího řízení 

Ve  školním roce 2007/2008 se přihlásilo do 1. ročníku 114 uchazečů denního studia. Přijímací 
zkoušky proběhly ve třech kolech. Všichni žáci vykonali přijímací zkoušky z českého jazyka, 
u oboru Agropodnikání také z přírodopisu, u oboru Podnikání a služby z matematiky.  

 
Obor Přihlášeno Přijato 
Agropodnikání 75 60 
Podnikání a služby 39  30 
Celkem 114 90 

 
Vlivem klesajícího počtu žáků na základních školách bude stále větší problém pro školy zajistit 
dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium. Letošní rok byl výjimečný zvýšeným zájmem 
žáků ZŠ o studium na naší škole. Pro příští období máme povolené i dvouleté zkrácené studium 
Agropodnikání. Musíme dále propagovat naší školu a hlavně navázat spolupráci se ZŠ 
a zemědělskými podniky. Připravíme nové školní vzdělávací programy. V rámci předmětu 
Aplikované ekonomie musíme znovu obnovit spolupráci se ZŠ, kam naši studenti chodili 
vyučovat ekonomii. Potřebujeme získat místní zájemce z řad mládeže o práci v chovu koní. 
Formou přednášek, propagací v novinách a odborných časopisech, pořádáním dnů otevřených 
dveří, členstvím v SJK a podobně musíme získávat nové žáky ze základních škol. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

Dálkové studium 

Od školního roku 2006/2007 začala studovat další skupina studentů obor Podnikání a služby 
formou dálkového studia. Na počátku roku se sešlo 34 studentů a první ročník končí 23 studentů. 
Z tohoto počtu je 16 studentek a 7 studentů. Během prvního ročníku ukončilo studia 11 studentů. 
Žádný neskončil z důvodu neprospěchu, ale spíše bylo důvodem přecenění svých schopností, 
časových možností nebo neochota zaměstnavatelů pouštět své zaměstnance každé pondělí na 
konzultace. Zbývající část statečně bojuje s nástrahami studií a snaží se probojovat do druhého 
ročníku. Doufám, že ti, co chtějí a mohou studovat, zůstanou a vytvoří pěkný kolektiv, který jim 
pomůže překonat ještě dlouhé 4 roky do maturity. 

Ing. Jaromíra Tmějová 

Aplikovaná ekonomie 

V letošním roce proběhla výuka Aplikované ekonomie ve všech třetích ročnících oboru 
Agropodnikání a oboru Podnikání a služby. Z mnoha návrhů na činnost firem bylo nakonec 
vybráno pouze několik, konečné realizace se dočkala výroba ozdobných květináčů ubrouskovou 
technikou, keramických přívěsků, výroba dekorativních výrobků; dále studenti provozovali 
bistro na domově mládeže a pomáhali s organizací maturitních plesů. 

Studenti si „na vlastní kůži“ vyzkoušeli, že nestačí pouze umět něco vyrobit, ale hlavním 
problémem podnikání je dokázat své výrobky prodat. Zde lze za největší úspěch považovat 
skutečnost, že firmy byly výdělečné a docílily tzv. kladného přebytku, který využily podle 
pravidel činnosti firem ve prospěch všech členů.  

Ing. Věra Zemanová, Ing. Jaromíra Tmějová 
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Fiktivní firma 

V letošním školním roce se v naší škole poprvé zavedla výuka volitelného předmětu Fiktivní 
firma. Jde o specifickou formu praktické přípravy studentů středních škol na jejich budoucí práci 
v tržní ekonomice. Tento způsob výuky klade specifické nároky na studenty i učitele. 

Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma (výrobní, obchodní apod.). Využívá podklady 
z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Probíhají zde všechny základní 
činnosti jako nákup, prodej, reklama, písemný i telefonický hospodářský styk, fakturace 
a účtování, činnost sekretariátu, zaměstnávání pracovníků atd. Jediný - i když podstatný - rozdíl 
ve srovnání se skutečnou firmou spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému 
pohybu zboží a peněz. 

Studenti naší školy založili „1.fiktivní pekařství LA, s. r. o.“ Jejímu vzniku předcházely všechny 
právní úkony nutné pro vznik s. r. o., přičemž funkce jednotlivých institucí jako je banka, 
rejstříkový soud, živnostenský úřad a podobně vykonávalo Centrum fiktivních firem (CEFIF) 
v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) v Praze, v němž je naše škola registrována.  

Využili jsme také dalších aktivit a příležitostí, souvisejících s fiktivními firmami, jako je 
Mezinárodní veletrh studentských fiktivních firem v Praze, který jsme navštívili a uzavřeli zde 
několik obchodních kontraktů. Veletrh měl bohaté mezinárodní zastoupení studentskými 
firmami např. z Maďarska, Bulharska, Slovenska, Velké Británie, Finska a dalších zemí. Při 
uzavírání obchodů museli naši žáci využít jazykových znalostí a domluvit se s druhou obchodní 
stranou, která se cizí jazyk také teprve učí. 

Dále se zástupci studentů naší školy zúčastnili Akademie studentských firem v Šumperku a dvě 
studentky 3.C absolvovaly regionální fiktivní konkurz na pracovní místo pořádaný VOŠ a SPŠ 
Šumperk. Přestože se neumístily na předních místech, byla to pro ně velmi přínosná zkušenost 
pro budoucí život, protože jejich výkony při konkurzu posuzovala odborná komise složená nejen 
z vyučujících, ale i personálních pracovníků skutečných firem a zástupců úřadu práce. 

Ing. Hana Procházková, vyučující předmětu Fiktivní firma 
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Učební plány oborů studovaných na SZeŠ Lanškroun 

Učební plán           
studijní obor   64-41-M/001 Podnikání a služby       

Denní studium absolventů základní školy        

 týdně hodin   33 33 33 33 132 

 ročník   1. 2. 3. 4. celkem 

     cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv.   

 A.Povinné vyučovací předměty                   

 a) základní   31   31   28   25   115 

 Český jazyk a literatura 3   3   3   3   12 

 První cizí jazyk*   3   3   3   3   12 

 Druhý cizí jazyk **    2   2   2   2   8 

 Dějepis     2   1           3 

 Zeměpis     2               2 

 Občanská nauka       1   1   1   3 

 Matematika   3   2   2   3   10 

 Základy přírodních věd 2   2           4 

 Základy biologie a ekologie 2               2 

 Tělesná výchova   2   2   2   2   8 

 Ekonomika   2   3   2   3   10 

 Marketing a management     2   1       3 

 Právo             2   1   3 

 Účetnictví   2   2   2 1 3   9 

 Statistika               2   2 

 Pís.a elektr.komunikace 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

 Informa ční technologie 2 2 2 2 2 2     6 

 Základy zemědělské výroby     2   2       4 

 Praxe     2 2 2 2 2 2     6 

 b) výběrové   2   2   5   8   17 

 Konverzace ve vol.jazyce 2   2   1   2   7 

 Finance a úvěr         4      4 

 Psychologie            2   2 

 Volitelný předmět*           2   2 

 Volitelný předmět**             2   2 

             

 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      

 Volitelný předmět *: matematika nebo informační technologie     

 Volitelný předmět ** : veřejná správa nebo fiktivní firma     
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Učební plán        
studijní obor   64-41-M/001 Podnikání a služby     
          

Dálkové studium        

 za rok hodin   220 220 220 220 200 1080 

 ročník   1. 2. 3. 4. 5. celkem 
     cel.hod. cel.hod. cel.hod. cel.hod. cel.hod.   

 A.Povinné vyučovací předměty             

 a) základní 220 220 220 190 150 1000 

 Český jazyk a literatura 20 30 30 30 30 140 

 První cizí jazyk*  30 30 30 30 30 150 

 Druhý cizí jazyk **  20 20 20     60 

 Dějepis 20         20 

 Zeměpis 10         10 

 Občanská nauka       10 20 30 

 Matematika 20 20 20 20 20 100 

 Základy přírodních věd 20         20 

 Základy biologie a ekologie 10         10 

 Ekonomika 30 20 20 30 20 120 

 Marketing a management   20 10     30 

 Právo       20 10 30 

 Účetnictví 20 20 20 20 20 100 

 Statistika     20     20 

 Pís.a elektr.komunikace 20 20 10 10   60 

 Informa ční technologie   20 20 20   60 

 Základy zemědělské výroby   20 20     40 

 b) výběrové 0 0 0 30 50 80 

 Konverzace ve vol.jazyce       20 20 40 

 Finance a úvěr        10 10 20 

 Volitelný předmět*         20 20 

        
 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk; ruský jazyk   
 Volitelný předmět *: dle státní maturitní zkoušky      
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Učební plán           
studijní obor   41-41-M/001 (42-22-6)  A g r o p o d n i k á n í   směr: chov koní 
             

Denní studium absolventů základní školy      

 týdně hodin   33 33 33 33 132 

 ročník   1. 2. 3. 4. celkem 

     cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv.   

 A.Povinné vyučovací předměty                   
 a) základní                 

 Český jazyk a literatura 3   3   3   3   12 

 Cizí jazyk*  3   3   3   3   12 

 Občanská nauka     1   1   1   3 

 Zeměpis  2            2 

 Dějepis   2            2 

 Matematika  3 1 3   2   2   10 

 Fyzika   2            2 

 Tělesná výchova 2   2   2   2   8 

 Biologie a ekologie 3 1 3 1       6 

 Chemie   3 1 3 1       6 

 Základy mechanizace 2 1 3 0,5       5 

 Práce s počítačem     2 2 2 2    4 

 Pěstování rostlin     2 0,5 3 1 3 1 8 

 Chov zvířat      2 0,5 3 1 3 1 8 

 Ekonomika a podnikání        4 1 4 1 8 

 Motorová vozidla     2   2      4 

 Praxe     4               4 
 b) výběrové                 

 Chov koní         3 1 3 1 6 

 Jezdectví  3 3 3 3 3 3 3 3 12 

 Agroturistika            2   2 

 Teorie jízdy  1   1         2 

 Účetnictví         2 1    2 

 Veterinářství            2 1 2 

 Sem.bio./chem./psychologie           2   2 

                        
 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      
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Učební plány ve školním roce 2006/2007 

Učební plán           
studijní obor   64-41-M/001 Podnikání a služby       
Třídy: 1.C, 2.C, 3.C, 4.C       

Denní studium absolventů základní školy      
školní rok: 
2006/2007 

 týdně hodin   33 33 33 33 132 

 ročník   1. 2. 3. 4. celkem 

     cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv.   

 A.Povinné vyučovací předměty                   

 a) základní   31   31   28   25   115 

 Český jazyk a literatura 3   3   3   3   12 

 První cizí jazyk*   3   3   3   3   12 

 Druhý cizí jazyk **    2   2   2   2   8 

 Dějepis     2   1           3 

 Zeměpis     2               2 

 Občanská nauka       1   1   1   3 

 Matematika   3   2   2   3   10 

 Základy přírodních věd 2   2           4 

 Základy biologie a ekologie 2               2 

 Tělesná výchova   2   2   2   2   8 

 Ekonomika   2   3   2   3   10 

 Marketing a management     2   1       3 

 Právo             2   1   3 

 Účetnictví   2   2   2 2 3  1 9 

 Statistika               2   2 

 Pís.a elektr.komunikace 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

 Informa ční technologie 2 2 2 2 2 2     6 

 Základy zemědělské výroby     2   2       4 

 Praxe     2 2 2 2 2 2     6 

 b) výběrové   2   2   5   8   17 

 Konverzace ve vol.jazyce 2   2   1   2   7 

 Finance a úvěr         4   2   6 

 Psychologie                

 Volitelný předmět*           2   2 

 Volitelný předmět**             2   2 

             

 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      

 Volitelný předmět *: seminář a cvičení z matematiky nebo informační technologie 

 Volitelný předmět ** : veřejná správa nebo fiktivní firma     
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Učební plán           
studijní obor   41-41-M/001   A g r o p o d n i k á n í    směr: chov koní 
Třídy: část 1.A,1.B,část 2.A,2.B, část 3.A,3.B,část 4.A,4.B       

Denní studium absolventů základní školy       
školní rok: 
2006/2007 

 týdně hodin   33   33 33   33 132 

 ročník   1.   2. 3.   4. celkem 

     cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. 
z toho 

cv.   

 A.Povinné vyučovací předměty                   

 a) základní                 

 Český jazyk a literatura 3   3   3   3   12 

 Cizí jazyk*  3   3   3   3   12 

 Občanská nauka     1   1   1   3 

 Zeměpis  2            2 

 Dějepis   2            2 

 Matematika  3 1 3   2   2   10 

 Fyzika   2            2 

 Tělesná výchova 2   2   2   2   8 

 Biologie a ekologie 3 1 3 1       6 

 Chemie   3 1 3 1       6 

 Základy mechanizace 2 1 3 0,5       5 

 Práce s počítačem     2 2 2 2    4 

 Pěstování rostlin     2 0,5 3 1 3 1 8 

 Chov zvířat      2 0,5 3 1 3 1 8 

 Ekonomika a podnikání        4 1 4 1 8 

 Motorová vozidla     2   2      4 

 Praxe     4               4 

 b) výběrové                 

 Chov koní         3 1 3 1 6 

 Jezdectví  3 3 3 3 3 3 3 3 12 

 Agroturistika            2   2 

 Teorie jízdy  1   1         2 

 Účetnictví         2 1    2 

 Veterinářství            2 1 2 

 Volitelný předmět**           2   2 

                        

 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      

 ** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie      
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Učební plán          
studijní obor   41-41-M/001   A g r o p o d n i k á n í      

Třídy:část 1.A, 2.A, 3.A,4.A    
směr: zemědělský provoz,obchod 

a služby, agroturistika 

Denní studium absolventů základní školy      
školní rok: 
2006/2007 

 týdně hodin   30 33 33 32 
 ročník   1. 2. 3. 4. 

     cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. z toho cv. cel.hod. 
z toho 

cv. cel.hod. z toho cv. 

 A. Povinné vyučovací předměty                 

 a) základní                   

 Český jazyk a literatura 3   3   3   3   

 Cizí jazyk*   3   3   3   3   

 Občanská nauka     1   1   1   

 Dějepis     2               

 Zeměpis   2               

 Matematika   3 1 3   2   2   

 Fyzika     2               

 Práce s počítačem     2 2 2 2     

 Tělesná výchova 2   2   2   2   

 Biologie a ekologie 4 1 3 1         

 Chemie     3 1 3 1         

 Motorová vozidla     2   2       

 Základy mechanizace 2 1 3 0,5         

 Pěstování rostlin     3 0,5 4 1 4 1 

 Chov zvířat       3 1,5 4 2 4 2 

 Ekonomika a podnikání         4 1 4 1 

 Praxe     4               

 b) výběrové               

 Agroturistika               2   

 Cizí jazyk II **       2           

 Stroje a zařízení           2       

 Ochrana rostlin               3 1 

 Stravovací a ubytovací služby         2       

 Ovocnářství,zelinářství….                 

 Účetnictví           2 1     

 Veterinářství               2   

 Výběrový předmět **             2   

                       
 * cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk; německý jazyk      
 ** psychologie; konverzace v ANJ,NEJ; seminář z biologie      
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V horkých letních dnech používáme k chlazení PC intenzivnější systém. 
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5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
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Prevence sociálně - patologických jevů  

Sociálně - patologické jevy jsou ve společnosti v posledních letech problémem velmi závažným 
a zcela logicky se nemohou vyhnout ani zemědělské škole. 

Jsme převážně ,,dívčí“ školou, studenti k nám přicházejí z celé republiky a řada z nich vyrůstá 
v neúplných nebo ne zcela funkčních rodinách. Připočteme-li k tomu ještě to, že většina z nich je 
ubytovaná na domově mládeže a není pod každodenním dohledem svých rodičů, je celkem 
logické, že se ne vždy s problémy, které  přináší  dospívání, dokáží  úspěšně vyrovnat. 

Na naší škole se snažíme předcházet sociálně - patologickým jevům dvojím způsobem:  

represivním (zákazy kouření, alkoholu, drog a dalších podobných látek v prostorách školy a na 
školních akcích) – a především preventivním (besedami, přednáškami, konzultacemi 
s psychology, schránkou důvěry…). 

Základem naší činnosti je Minimální preventivní program školy, který obsahuje základní osnovu 
naší práce se studenty. Z něho vycházejí i naše aktivity v boji proti sociálně - patologickým 
jevům. 

V letošním školním roce jsme velmi úzce spolupracovali především s Pedagogicko -
psychologickou  poradnou v Ústí nad Orlicí. Tamní odborníci připravili pro první ročníky 
několik akcí, které měly sloužit jednak ke zmapování vztahů ve třídách a také vytipování 
potencionálních problémů. Věnovali se také problematice drogové závislosti a dalších sociálně - 
patologických jevů. Jejich služby jsme také využili v souvislosti s náznaky šikany ve druhém 
a čtvrtém ročníku, které však nakonec nebyly prokázány.Studentky prvních ročníků se zúčastnily 
přednášky o intimní hygieně a nebezpečí sexuálně přenosných chorob. 

Již několik let ve  škole úspěšně funguje schránka důvěry, kam mohou studenti vhazovat své 
dotazy nebo připomínky. Na ty pak odpovídá především vedení školy, jejich odpovědi jsou 
uveřejněny na nástěnce u této schránky. Elektronická podoba této stránky studenty zatím 
využívána není. Škola také disponuje elektronickým alkoholtesterem, který používá při 
podezření na konzumaci alkoholu mezi studenty, což je rizikové zejména při praxích a autoškole. 

V dalších letech bychom chtěli ještě více upevňovat základy prevence a budeme usilovat 
o výraznější spolupráci s rodiči našich studentů.  

Mgr. Pavel Dvořáček, preventista 
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6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
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Pedagogičtí pracovníci 

--------------------------------------------------------------------------- 
Jméno Aprobace 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ing. Fiedler Vlastislav ředitel školy, pěstování rostlin a biologie 
Ing. Coufal Josef pedagogický zástupce, chov zvířat a VT 
Mgr. Dolečková Martina český jazyk, občanská nauka, psychologie 
Mgr. Dvořáček Pavel tělesná výchova, dějepis, občanská nauka 
Ing. Filipčíková Miluše chov zvířat, anglický jazyk 
Mgr. Fogl Emil matematika, zeměpis, informační technologie 
Ing. Hřebíček Jiří praxe 
Ing. Hél Jaroslav pěstování rostlin, praxe 
Ing. Hylena Josef chemie, praxe 
Ing. Chládková Adéla teorie jízdy, jezdectví 
Mgr. Chrobáková Lenka tělesná výchova 
Mgr. Janoušková Radmila anglický jazyk 
Ing. Ježková Alena chov zvířat 
Kalousová Renata jezdectví a teorie jízdy 
Ing. Kotyzová Darie chov koní, praxe, veterinářství 
Kovaříková Věra anglický a ruský jazyk 
Ing. Kubeš Jaromír mechanizace, motorová vozidla 
Machová Ivana písemná a elektronická komunikace 
Patočková Pavla jezdectví 
Mgr.Pravdová Daniela matematika, zeměpis, veřejná správa 
Ing. Procházková Hana ekonomie, účetnictví 
Ing. Rabas Rudolf praxe, chov zvířat 
Ing. Račanský Jan mechanizace, motorová vozidla, fyzika 
Ing. Stehlíková Hana chov zvířat, chov koní 
Mgr. Studený Pavel český jazyk, občanská nauka 
Mgr. Tejklová Lenka matematika, informační technologie 
Mgr. Tkačíková Drahuše německý jazyk, český jazyk 
Ing. Tmějová Jaromíra ekonomie, účetnictví 
Ing. Urbanová Marie pěstování rostlin, biologie 
Mgr. Weiserová Martina německý jazyk, zeměpis 
Ing. Zemanová Věra ekonomie, statistika 
Paďour Zdeněk autoškola 
Šrůtek Jaroslav autoškola 
 
Externisté 
Ing. Fiala Antonín pěstování rostlin 
Novotný Ladislav jezdectví 
Jarmer Petr jezdectví 
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zleva 
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Emil Fogl, Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Lenka 
Chrobáková, Ing. Jan Račanský, Ing. Alena Ježková, Renata Kalousová, Ing. Darie Kotyzová, 
Ing. Hana Stehlíková, Ing. Marie Urbanová, Ing. Miluše Filipčíková, Ing. Jaromíra Tmějová, 
Ing. Věra Zemanová, Mgr. Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Weiserová, Zdeněk Paďour, Věra 
Kovaříková, Ing. Hana Procházková, Ing. Jaroslav Hél, Mgr. Martina Dolečková, Ivana 
Machová, Mgr. Radmila Janoušková, Ing. Josef Hylena, Ing. Vlastislav Fiedler, Ing. Jiří 
Hřebíček, Ing. Josef Coufal, Ing. Rudolf Rabas, Ing. Jaromír Kubeš 
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Technicko-hospodářští pracovníci 

 
Dajč Jaroslav zástupce ředitele pro ekonomickou činnost  
Kukulová Milada účetní 
Šenkýřová Jana administrativní pracovnice 
 

Provozní pracovníci 

Ehl Tomáš správce majetku a údržbář  
Faltejsková Jitka školnice 
Hrdinová Eva 
Baláková Anna 
Dorazil Čestmír 
Šrůtková Ivana 
Konárková Anna 
Punčochářová Blažena 
Karlíková Jana 
Blažeňáková Magdaléna 
 

Pracovníci školní jídelny 

Mačátová Dana vedoucí školní jídelny 
Horský Lubomír 
Maršálková Božena 
Michálková Melánie 
Šilarová Jitka 
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Domov mládeže 

Melnyk Bohdan vedoucí vychovatel 
Šimková Kateřina 
Kubátová Lidmila 
Mi řejovský Jiří 
Pekařová Ivana 
Vaníčková Miluše 
Hantlová Ludmila 
 

 
 
zleva 
Melnyk Bohdan, Miřejovský Jiří, Kubátová Lidmila, Vaníčková Miluše, Šimková Kateřina 
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JUBILANTI 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ve školním roce 2006/2007 oslavili významná životní jubilea: 
Mgr. Drahuše Tkačíková, Ing. Věra Zemanová, Ing. Antonín Fiala, Ing. Vlastislav Fiedler, 
Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Martina Weiserová, Ing. Miluše 
Filipčíková, Anna Baláková 
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7. 7. 2007 

Srdečně blahopřejeme Martině a Petrovi Tomkovým a na společné 
cestě životem přejeme mnoho štěstí. 

 
 
 



SZeŠ Lanškroun 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. 7. 2007 byl dnem svatebním také pro Šárku a Bohdana Melnykovi. 
Srdečně blahopřejeme novomanželům a na společné cestě životem 

přejeme mnoho štěstí. 
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7. DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 
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Ing. Vlastislav Fiedler - dokončil čtyřleté studium angličtiny v Pardubicích 

 - Nová maturita – Obecný modul 

 - vzdělávací kurz – Odborné vzdělávání v Evropě 

 - odborná stáž ve Finsku 

Mgr. Lenka Chrobáková  - kurz snowboardu 

 - kurz zdravotní instruktorky ČČK 

Ing. Jan Račanský - netradiční energie - seminář o solární energii 

Mgr. Emil Fogl - 4. celostátní setkání učitelů matematiky – Tři dny s matematikou  

 - Nová maturita - modul Informační technologie 

 - Škola učitelů informatiky MFF UK, Lipnice nad Sázavou, 13 dní  

Ing. Josef Coufal - Státní maturita - Obecný modul 

 - program Bakaláři, Žamberk 

Mgr. Lenka Tejklová - 4. celostátní setkání učitelů matematiky – Tři dny s matematikou  

 - Evaluace ve škole, Pardubice 

 - Nová maturita - Obecný modul, modul Matematika 

 - Financování vzdělávacích projektů 

Ing. Hana Procházková  - Osvědčení o úspěšném absolvování semináře „Změny v daních ve 
vazbě na aktualizaci daňových zákonů.“ Praha 14. 11. 2006, Vzdělávací středisko Ing. Pavel 
Štohl s. r. o.  
 
Mgr. Martina Dole čková, Mgr. Drahuše Tkačíková – únor – březen 2007 - cyklus školení 
k novým státním maturitám z českého a jazyka a literatury, zaměřeno zejména na strukturovanou 
písemnou práci z českého jazyka; střední školy v Ústí nad Orlicí 
 
Mgr. Pavel Studený – březen 2007 – školení k novým státním maturitám ze společensko - 
vědního základu, důraz kladen zejména na strukturování testovacích otázek, Gymnázium Ústí 
nad Orlicí 
 
Mgr. Radmila Janoušková – únor – březen 2007  - cyklus školení k novým státním maturitám 
z anglického jazyka, střední školy v Ústí nad Orlicí 
29.5.2007 - Financování vzdělávacích projektů v Praze (školení zaměřené na tvorbu projektů 
a jejich financování pro období 2007 – 2013)  
15. – 27. červenec 2007 - jazykový kurz pro učitele anglického jazyka, hrazeno z prostředků 
Evropské unie v rámci programu Socrates – Comenius (dnes již NAEP – Národní agentura pro 
vzdělávací programy), Malta – hlavní město Valetta 
 
Věra Kovaříková  - Školení uživatelských ICT znalostí a dovedností – Počítačová grafika 
    a digitální fotografie 
 - Nová maturita – anglický jazyk  - písemný projev, angličtina v praxi 
 - Certifikát - Literature, Written and Oral Communication 
 - Certifikát – Teaching Listening, Grammar, Clasroom Management 
 - Certifikát – Assessing Writing and Speaking. Exam Preparation 
 Techniques
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Mgr. Martina Weiserová  - „Gebrauch von Artikeln“ - německý seminář 
- „Am Dachgarten Europas“- seminář v Innsbrucku 
- státní maturita – modul německý jazyk (podrobněji viz dále) 

 
Kateřina Šimková - zahájila studium vychovatelství 
Ing. Hana Stehlíková - ukončila studium DPS 
Ing. Adéla Chládková - studuje DPS 
Bohdan Melnyk - ukončil studium vychovatelství 
Pavla Patočková - pokračuje v bakalářském studiu na ČZU v Praze 
  

Zpráva z německého semináře „Gebrauch von Artikeln“ 

Dne 21.2. 2007 jsem se zúčastnila odborného semináře „Der Gebrauch von Artikeln“ (Správné 
používání členů), který pořádalo Goethe-Zentrum Pardubice a vedla ho paní Friderike Komarek. 
Seminář byl velmi prakticky zaměřen a využíval metod pragmatického učení. V první části jsme 
se teoreticky seznámili, kdy se má požívat člen určitý, neurčitý a nulový. Poté jsme získali 
mnoho užitečných nápadů, jak členy v hodinách správně procvičit a u studentů upevnit. Vcítili 
jsme se tedy do role studentů a sami jsme určená cvičení prováděli. Nakonec semináře jsme 
obdrželi těžší úkoly, abychom se i my pedagogové v používání členů zdokonalili. 

Semináře si velmi cením, protože členy jsou v německém jazyce velmi důležité. Bohužel pro 
všechny cizince značně těžké. Většina jazyků je totiž nepoužívá nebo na ně neklade takový 
důraz. Díky citlivému přístupu rodilé mluvčí paní Komarek jsme zjistili, že základní pravidla lze 
studenty pomocí dobrých vyučovacích metod naučit. Navíc nám byla schopná zodpovědět 
i mnoho sporných případů jejich užití. 

Mgr. Martina Weiserová 

Opět na semináři v zahraničí, tentokrát v Innsbrucku 

Ve dnech 3.-14.7. 2006 jsem se zúčastnila kurzu „Am Dachgarten Europas“ pro učitele 
německého jazyka v  Innsbrucku, který pořádala organizace Verein zur Förderung 
multikultureller Kommunikation ve spolupráci s rakouským ministerstvem pro vzdělání, vědu 
a kulturu a financovala Národní agentura Socrates - Comenius Praha. Seminář odborně vedly 
lektorky Helga Mitterhumer a Helga Längauer-Hohengassner. Obě se během pobytu velmi 
profesionálně staraly o dalších 15 evropských učitelů německého jazyka.  

Hlavním cílem semináře bylo seznámit účastníky s kulturním, politickým, společenským, 
ekologickým a ekonomickým pohledem na Rakousko - a to na příkladu spolkové země Tyrolska 
s hlavním městem Innsbruckem. V hlavní fázi semináře jsme objevovali jednotlivé aspekty 
rakouského života v Tyrolsku pomocí exkurzí, přednášek, workshopů i rešerší. Při přednáškách 
jsme měli možnost poznat odborníky zejména z innsbrucké univerzity. S některými z nich jsme 
zkoumali aktuální problémy této spolkové země přímo v terénu pomocí exkurzí. Nejvíce mě 
zaujalo setkání s kritickým tyrolským spisovatelem Helmuthem Schönauerem, který nám díky 
svým satirickým textům přiblížil současnou rakouskou literaturu i pohled na mentalitu našich 
jižních sousedů. Cením si také exkurzí do aktuálního ohniska problémů spojených s ochranou 
životního prostředí v důsledku tranzitní nákladní a osobní přepravy. Navštívili jsme proto 
stavební práce nového železničního tunelu v brennerském průsmyku i sekretariát Alpské 
konvence v Innsbrucku, které by měly přispět k zlepšení životní situace v této oblasti. 

Chtěla bych velmi poděkovat Národní agentuře Socrates -  Comenius za obdržený finanční grant 
na tento seminář. Všechny získané vědomosti totiž velmi dobře uplatním nejen při vyučování 
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německého jazyka ale i zeměpisu. Oceňuji také, že jsem nabyla i nových vyučovacích metod, 
kterými tyto nové znalosti mohu předat v hodinách svým studentům. Chci rovněž zdůraznit 
význam semináře z hlediska potřeby zdokonalení komunikace v cizím jazyce. Na závěr nesmím 
zapomenout ani na vytvoření pevných pracovních vztahů s ostatními evropskými učiteli z kursu, 
kterých bych chtěla do budoucna využít pro další spolupráci s naší školou v oblasti praxe 
v programu Leonardo i v rámci školních výměn zejména v programu Sokrates - Comenius.  

Mgr. Martina Weiserová 

Očekávaná státní maturita z německého jazyka 

V únoru a březnu 2007 jsem se mohla ve třech dnech v odpoledních hodinách zúčastnit seminářů 
věnovaných očekávané státní maturitě z německého jazyka, která byla zaměřena na opravu 
strukturovaných písemných prací. K písemné části maturity patří také didaktický test včetně 
poslechu s porozuměním. Studenti budou samozřejmě skládat maturitu i ústně podle státně 
zadaných kritérií. 

V rámci školení jsem se seznámila s hodnocením vzorových strukturovaných prací. Během 60 
minut by studenti měli napsat dvě části s rozdílným počtem slov. Vyvrcholením činnosti 
hodnotitelů byl závěrečný test, po kterém jsme obdrželi osvědčení. Bohužel si myslím, že 
posuzování prací jenom podle daných bodových kritérií je velmi subjektivní a navíc podle nich 
nejsou správně zohledněny studenti s pěkným stylistickým a myšlenkově nápaditým projevem. 

Mgr. Martina Weiserová 
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Na Maltu za vzděláním 

Během letošních letních prázdnin se mi naskytla skvělá 
příležitost zúčastnit se jazykového kurzu na Maltě, který byl 
určen pro učitele anglického jazyka. EU vkládá nemalé 
prostředky na zkvalitnění jazykového vzdělání učitelů 
prostřednictvím programů  NA Socrates Comenius (dnes pod 
novým názvem a s novou strukturou Národní agentura 
evropských vzdělávacích programů). Kurz probíhal od 16.7. 
– 26.7. 2007 v rozsahu 54 vyučovacích hodin a byl zaměřen 
na metodiku nebo-li „učení se jak učit“ jazyk zábavně, 

moderně a efektivně. Naše skupina, která se skládala z devíti 
Španělů, devíti Čechů, jedné Portugalky a Maďarky, měla 
vynikajícího lektora anglické původu dnes žijícího na Maltě, 
Alana Marche, který dokázal i z výuky nudné gramatiky 
připravit skvělou a zábavnou hodinu.  

Jazyková škola Easy School of Languages se nachází v hlavním 
maltském městě Vallettě a mimo výuku nám zajistila 
i ubytování a výlety do nejhezčích koutů země. Maltské 
souostroví, které je asi 100 km od Sicílie a skládá se ze tří 
ostrovů na ploše pouhých 316 km2: Malta, Gozo a Comino. 
Krajina se vyznačuje mírnými kopci, pobřežími plných zálivů 
s průzračně modrou vodou, mírnou zimou a horkým suchým 
létem. To jsme mohli poznat i na vlastní kůži, protože teplota se 
pohybovala nad 40° C. Malta je rájem nejen pro milovníky 
moře se skalnatými   plážemi a potápění, ale je i velice bohatá  

na  historii s mnoha pozoruhodnostmi a nádhernými stavbami. 

Velikou atrakcí pro nás byly maltské autobusy, které vás vrátí 
o desítky let zpět. Některé z nich opravdu připomínají muzejní 
kousky, obzvláště můžete-li si v případě vystupování zatáhnout 
za šňůru, která je zakončena zvoncem u řidiče. O klimatizaci si 
můžete nechat zdát, proto zde neexistují dveře, a tak někteří 
lidé vystupují či naskakují za jízdy. Styl poměrně rychlé jízdy 
„brzda – plyn“ včetně houkání klaksonů a pokřiků horkem 
podrážděných řidičů vás jistě neukolébá k spánku. Za to 
pokaždé prožijete „malé dobrodružství“.  

Úředním jazykem na Maltě je kromě maltštiny i angličtina, 
kterou se domluví 90% obyvatel. Proto je tato země oblíbenou 
destinací pro studenty angličtiny z celého světa. Tento jazyk 
nepoužíváte pouze ve škole, ale i v běžném životě.  

Tento kurz mě obohatil nejen v anglickém jazyce a metodice, 
ale umožnil mi poznat i nové přátele a zcela odlišnou kulturu, která je směsí kultur jiných 
a ocenit krásu přírodní i historickou. 

Mgr. Radmila Janoušková 
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To Malta to be educated 

During these holidays I had a great possibility to take part in a language course in Malta which 
was meant for English teachers. The EU 
invests a lot of money to improve the quality 
of teachers´ education by means of Socrates 
Comenius programmes (now with the new 
name The National Agency for European 
Educational Programmes). The course of 54 
lessons was running from 16th July to 26th 
July 2007 and was focused on methodology 
and “learning how to teach” a language 
effectively, in up-to-date level and also with 
a fun and amusement. Our group of nine 
Spanish, nine Czech, one Portuguese and 
Hungarian teachers had an excellent 
language instructor Alan Marsh, who is 

English and lives in Malta now. He even managed to change usually boring grammar into 
brilliant and amusing lessons. 
The Easy School of Languages, which is located in the Maltese capital of Valletta, organized our 
accommodation and some trips to the most wonderful parts of the country, too.  
The Maltese group of islands, which is 100 km from Sicily and consists of three islands on the 
area just about 316 square kilometres: Malta, Gozo and Comino, is widely known for its gentle 
hills, and coasts full of bays with incredibly pure blue water; mild winter and hot, dry summer. 
We were able to have first-hand experience of that as the temperature was above 40°C. Malta is 
the paradise not only for sea lovers with its rocky beaches and diving, but it is also very rich in 
history and a lot of sights and beautiful buildings. 
Maltese buses, which return you back to the 
past by several decades, were a big 
attraction for us. Some of them are really 
unique museum pieces, especially if you are 
able to tug at a string with the bell at the 
driver’s place. There are no bus doors, some 
people get on and get off during the drive 
and you can happily dream about the air – 
conditioning. The driving style “brake – 
accelerator” including horn wailing and 
irritated drivers´ shouting keep you 
definitely awake. But you can always 
experience a small adventure. 
Except for Maltese English is the official 
language there and about 90% of inhabitants can speak it. Therefore this country is a very 
popular destination for English students from over the world. They can use this language not just 
at school but also in their everyday life in Malta.  
This language course enriched me not only in English and methodology but it enabled me to 
meet new friends and experience a mixture of completely different cultures. I was able to admire 
and value the natural and historical beauty of this exciting country for two weeks. 

Mgr. Radmila Janoušková 
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8. ŠKOLSKÁ ZA ŘÍZENÍ  
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Domov mládeže 

Domov mládeže při SZeŠ Lanškroun je školské zařízení, které zabezpečuje žákům ubytování 
a mimoškolní výchovu. DM vytváří vhodné podmínky pro studium a pro využití volného času. 
Spolu se školou a rodinou pečuje o žáky tak, aby z nich vyrůstali uvědomělí a vzdělaní lidé. 

O výchovu a bezproblémový chod domova mládeže pečuje šest pedagogických pracovníků 
a čtyři provozní zaměstnanci. 

Domov mládeže SZeŠ se nachází na okraji města u výpadové silnice na Českou Třebovou 
a Svitavy v jediné pětipodlažní budově (za čerpací stanicí Agrochem). Maximální ubytovací 
kapacita činí 200 míst v pokojích hotelového typu. Toalety a koupelny jsou součástí každého 
pokoje. Studenti na DM jsou rozděleni na jednotlivých podlažích podle ročníku a pohlaví. Na 
každém podlaží se také nachází kuchyňka s klubovnou, které jsou plně k dispozici našim 
studentům. Na DM také fungují zájmové kroužky, které pokrývají volnočasové aktivity našich 
studentů. Jmenujme například kroužek: jezdecký, internetový, keramický a tenisový. 

Výchovný program domova mládeže: 

Koncepce výchovné činnosti v domově mládeže je nástrojem, prostředkem řízení a organizace 
výchovné práce vychovatelů. Umožňuje vychovatelům systematicky plánovat a organizovat 
výchovný proces, vytyčuje cíle výchovné práce a stanovuje podmínky v nichž se výchova 
uskutečňuje. Podle věkových zvláštností studentů je program členěn do dvou etap: 

1) V první etapě (žáci ve věku 15 a 16 let) se usiluje o adaptaci na život v domově mládeže 
a na nové podmínky středoškolského studia. 
Sem patří: 
a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny – utváření vztahů „náhradního rodinného 

prostředí“ 
• odstraňování, potlačování stresujících faktorů souvisejících se zásadní změnou 

prostředí a životního rytmu 
• navození přívětivého klimatu ve vztazích student – vychovatel (vlídná důslednost 

vychovatele) 
• vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní odpovědnosti za plnění povinnosti vůči škole, 

sobě i DM 
• zvládnutí přechodu na nový stravovací režim 
• zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém mikroprostoru (návyky 

osobní hygieny, udržování čistoty a pořádku v osobních věcech a na pokoji) 
• zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem 

b) Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím 
• utváření příznivých sociálních vztahů student-spolubydlící, student-ostatní studenti ve 

výchovné skupině spolužáci 
• zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím 
• zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím v němž ce projevují prvky asociálnosti 

nebo společenské nebezpečnosti 
c) Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném ubytovacím zařízení 

• seznámení se a respektování požadavků obsažených ve Vnitřním řádu DM 
• chápání pravidel vnitřního života DM jako ochranu osobních práv a svobod, 

prostředek výchovy k toleranci, odpovědnosti a schopnosti nést následky svých činů 
• respektování potřeb ostatních spolubydlících a utváření vlastního efektivního modelu 

pracovního dne 
• pochopení úlohy vychovatele na DM 



  Výroční zpráva 2006/2007 
 

  63 

 
2) Ve druhé etapě (žáci ve věku 17, 18 let, případně starší) směřuje výchovné úsilí vychovatelů 

k přípravě studentů na svět dospělých, sociální komunikaci a kooperaci. Fixování pozitivní 
hodnotové orientace v oblasti samostatného rozhodování o vlastním životě a postupné 
přebírání stále větší zodpovědnosti za vlastní osud. 
a) Prohlubování sociálních dovedností a návyků 

• stabilita a nekonfliktnost ve vztazích se spolubydlícími i dalšími ubytovanými 
studenty na DM 

• vyrovnání se s podmínkami a normami chování a jednání v kolektivním ubytovacím 
zařízení, škole apod. 

b) Udržení zájmu o studium, kvalitní příprava k úspěšnému absolvování školy, upevnění 
návyků sebevzdělávání vedoucí až k potřebě dalšího vzdělávání 
• prohlubování návyků efektivní a systematické přípravy na výuku, chápání významu 

vzdělání 
• informace o vysokoškolském studiu, motivace k absolvování 

c) Stabilizace pozitivních zájmů, motivací, životních hodnot a životního stylu. 
• postupné přebírání plné zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy 
• upevňování schopností racionálně rozvrhnout a účinně využívat volný čas 
• uplatňovat ve svém životě zdravý životní styl 
• schopnost racionálního myšlení a řešení složitých životních situací, připravenost 

odolávat stresu, orientace na budoucnost 
Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 

 

Školní statek Lanškroun 

Školní statek Lanškroun je účelové zařízení naší školy. Plní hlavní činnost (vzdělávání) 
a doplňkovou činnost (zemědělská výroba a služby).V současné době došlo ke stabilizaci 
školního statku, který se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 230 ha zemědělské 
půdy.V zemědělské výrobě se specializujeme na produkci mléka, obilovin a řepky. Sklizňový 
rok 2006 byl nejhorším rokem za posledních 10 let. Sucho na jaře a vytrvalé srážky v době 
sklizně způsobily nejen nízké výnosy ale i špatnou kvalitu zrna (vyklíčená). I když cena za obilí 
byla vyšší, celkově došlo k větším ztrátám. Cena mléka po celý rok klesala a také celková 
produkce byla v porovnání s předchozím rokem nižší. V chovu skotu byly problémy se 
zabřezáváním krav a jejich zdravotním stavem. 

Stavy zvířat se stabilizovaly na 230 kusů a produkce mléka za rok překročila 6000 kg na 
1 dojnici. Pro účely školy je nejvíce využíván chov koní, kde máme 40 koní pro zajištění výuky 
žáků a jejich aktivity ve volném čase. 

Hospodářský výsledek v posledních šesti letech byl kladný.V současné době je na školním statku 
zaměstnáno 17 pracovníků (přepočtených 15). Nemovitý majetek je převedený na Pardubický 
kraj a třetina výměry zemědělské půdy je též ve vlastnictví kraje. Dotace na hlavní činnost 
umožňují zajistit běžné potřeby a úkoly. Problémem je nedostatek investičních prostředků na 
obnovu budov, technologií a strojů. Zemědělská prvovýroba dostává státní dotace na půdu, 
zvířata a meziplodiny. 

I přes tyto potíže se nám podařilo zajistit z vlastních zdrojů rekonstrukci dojírny na stáj pro koně. 
Plánujeme přestavbu farmy na moderní stáj pro koně, včetně sociálního zázemí, učebny, solária 
a výběhů. V návaznosti na tuto stavbu chceme dokončit přestavbu tribuny a sociální zařízení 
v kryté jízdárně. Druhá, menší krytá jízdárna nám pomáhá řešit hlavně výuku jezdectví a zůstane 
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ve stávající podobě. Máme zájem odejít z pronajatých objektů, kde platíme nájem.Výhodou 
našeho účelového zařízení je jeho návaznost na areál školy.V chovu koní probíhá i zájmová 
činnost žáků školy. 

V Pardubickém kraji jsou dva školní statky. Pokud dojde perspektivně k jejich modernizaci 
a specializaci mají velkou šanci plnit svoje poslání i v budoucnosti.V současné době je 
zpracovaná studie na vytvoření vzdělávacího centra Lanškroun pro venkovský prostor.V této 
studii se počítá se specializací našeho statku na chov skotu, koní, vzdělávání a agroturistiku. 
Pokud zastupitelstvo kraje schválí tuto studii, měla by se od příštího kalendářního roku zahájit 
přestavba hospodářských budov a technologií z rozvojových fondů. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

Školní bistro 

Studenti 1. a 2. ročníku oboru Podnikání a služby v rámci individuální praxe absolvují týdenní 
praxi ve školním bistru. Jejich pracovní náplní je objednávání zboží od dodavatelů, prodej 
pečiva, cukrovinek a nápojů, úklid prodejních prostor. Na konci týdne provádí inventuru, 
v případě, že není zjištěno manko, ale naopak přebytek příjmů nad výdaji, dostává student 
2. ročníku odměnu. Odměny se vyplácí třídnímu učiteli, který je studentům připisuje na jejich 
osobní konto. Studenti se tak naučí na „vlastní kůži“, jak vypadá podnikání v oblasti nákupu 
a prodeje zboží.  

Ivana Machová 

 

Školní jídelna 

Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se 
mohou přihlásit na snídaně, svačiny, obědy a večeře. Ostatním žákům a zaměstnancům školy 
poskytuje obědy. V rámci hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky. 

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní jídelny, týkajících se provozu, 
hygieny a výživových a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. Jídelníček 
tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve školním stravování a přáním žáků. 

Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém s použitím bezkontaktních čipů od firmy 
Z - Ware Jihlava. Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď v hotovosti nebo 
platbou na účet jídelny. 

Informace o školní jídelně získáte na tel.č. 465322612/115 

Dana Mačátová  
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9. PREZENTACE ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 
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Škola musí dát o sobě vědět 

V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společnosti, ve 
všech jejích odvětvích a oblastech. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je 
dostatek informací o možnostech a podmínkách studia předaných veřejnosti, především 
potencionálním zájemcům – respektive žákům a žákyním devátých tříd základních škol. 

Na základě vyplněných dotazníků v prvních ročnících bylo zjištěno, že ve 24% získají žáci první 
informaci o škole z internetových stránek, ve 24% od studentů naší školy, kamarádů a známých,  
což je velmi potěšující. 19% se na informovanosti podílí přímý kontakt zástupců naší školy 
s uchazeči o studium na oblastních přehlídkách škol a výstavách s koňskou tematikou. 

V letošním školním roce se škola prezentovala na výstavě v Lysé nad Labem a na závodišti 
v Pardubicích; dále na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad 
Kněžnou, Pardubicích, Žamberku, Hradci Králové, Brně, Kolíně, Náchodě, Nymburku, Liberci, 
Šumperku, Ostravě a Děčíně. Každoročně uveřejňuje škola inzerát v časopisu Jezdectví, na který 
připadá dle průzkumu 12% podíl.  Ostatní zdroje se podílí na informovanosti již méně, ale nelze 
je podceňovat nebo zanedbávat (škola poskytuje aktuální studijní nabídku například úřadu práce, 
který ji sděluje dále případným zájemcům). 

Velmi významná je také spolupráce s místními základními školami, respektive s výchovnými 
poradci. 

Tradicí na škole se již staly dny 
otevřených dveří. Každoročně si 
školu prohlédne cca 200 zájemců 
z řad základních škol, nepočítaje 
jejich doprovod. Letos se 
uskutečnily 3. a 4. listopadu a 2. 
prosince 2006. Po telefonické 
dohodě si přijelo školu 
prohlédnout dodatečně ještě 14 
uchazečů o studium. 

Jako každoročně bych chtěl na 
tomto místě poděkovat 
především svému kolegovi Ing. 
Jiřímu Hřebíčkovi, který je mým 
hlavním spolupracovníkem 
v propagaci školy na veřejnosti, 
ale samozřejmě také všem 

ostatním, ať z řad učitelů, pracovníků školy či žáků, kteří se na propagaci školy jakýmkoliv 
způsobem podíleli. 

V rámci plánu výchovného poradce se uskutečnila návštěva přehlídky Gaudeamus - Brno, 
návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků a soukromá 
jednání se žáky s problémy (špatný prospěch, záměr odejít ze školy z jiných než prospěchových 
důvodů apod.) 

Důležitým hlediskem prestiže školy je samozřejmě uplatnění absolventů. Jedním z významných 
ukazatelů je velmi nízká nezaměstnanost našich absolventů, a to zvláště z oboru Agropodnikání. 
K tomu přispívá skloubení značné šíře potřebných znalostí a dovedností, pro budoucí působení 
v praxi nebo v následném studiu, s vybranou specializací. Posledním dokladem tohoto tvrzení 
jsou tyto konkrétní údaje o uplatnění maturantů zjištěné ke dni 1. 10. 2006: 30% na vysokých 

den otevřených dveří 4.listopadu 2006 
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školách, 20% na vyšších odborných školách a na jazykových školách, 7% v zahraničí, 16% 
v zaměstnání, jen 5% z oboru Agropodnikání registrováno na úřadu práce (u oboru Podnikání 
a služby je vždy toto číslo ještě v tomto období o něco vyšší a pohybuje se kolem 15 až 30%, ale 
absolventi se postupně do ledna následujícího roku na trhu práce uplatní), o 7% absolventů se 
nepodařilo k danému dnu získat potřebnou informaci. 

I když žáků na základních školách početně ubývá, věříme, že o studijní nabídku naší školy bude 
i nadále zájem. 

Ing. Rudolf Rabas, výchovný poradce 

Den zemědělské školy 

V sobotu 5. května 2007 se uskutečnil 8. ročník Dne zemědělské školy spojený s 27. ročníkem 
jezdeckých závodů O hliněný pohár. Jezdeckým závodům je věnovaný jiný článek, proto se budu 
zabývat „Dnem školy“. 

Od dopoledních hodin probíhal Den otevřených dveří pro zájemce o studium, pro děti dětský den 
plný soutěží. Děti měly možnost zhlédnout vystavená domácí zvířata, mohly navštívit nově 
otevřené  Canis Centrum, s.r.o Lanškroun, které se nachází v areálu školního statku, kde je 
umístěn útulek pro opuštěné psy. Pro odvážnější byla připravena jízda na koni a poníkovi. Poník 
paní Caldové neúnavně vozil děti po celý den. V dopoledních i odpoledních hodinách byly 
návštěvníkům umožněny projížďky v areálu školy a školního statku v kočárech. Koňské spřežení 
i kočáry byly zajištěny u pana Masopusta z Lanškrouna, pana Indry z Horního Třešňovce a pana 
Marka ze Žichlínka. O projížďky byl veliký zájem. Návštěvníci, kterým nestačili živí koně, měli 
možnost se svést v předváděných traktorech a strojích, které vystavovali firma TOKO ze Zlína 
a firma AgroKonzulta Žamberk  nebo si zasoutěžit v jízdě zručnosti s malotraktorem 
a traktorem. 

Návštěvníci měli také možnost zhlédnout výstavu humoristických kreseb pana Mgr. Pavla 
Dvořáčka; velkému zájmu veřejnosti se těšilo jeho odpolední malování. Souběžně probíhala 
výstava uměleckých fotografií studentky naší školy Ivety Jelínkové. 

Kynologický klub z Lanškrouna připravil ukázky výcviku služebních plemen psů. Pejsci 
z nedalekého útulku a jejich kamarádi předváděli své dovednosti na překážkové dráze. Slečna 
Lenka Kněžourová a pan David Indra v kryté hale nadchli návštěvníky ukázkami westernového 
ježdění. 

Výstavní plochu na školním hřišti zaplnily zemědělské stroje JCB, předvedené firmou TOKO 
a zemědělské stroje v předvedení firmy AgroKonzulta Žamberk. V areálu školy byly 
představeny ukázky ručních prací a zájemci si mohli zakoupit výrobky našich žáků, dřevěné 
hračky a výrobky dalších vystavovatelů. 

Paní Mačátová se svými spolupracovníky a studenty připravila bohaté občerstvení, ke kterému 
na fotbalovém hřišti vyhrávala kapela Švagři k plné spokojenosti návštěvníků. K doplňkovým 
akcím patřila velká pouť. Počasí nám v letošním roce nepřálo, přesto byla necelá tisícovka 
návštěvníků spokojena. 

Jaroslav Dajč  
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Koňské stezky v okolí zemědělské školy 

 

Trasa A 

Dolní Třešňovec - Mariánská hora - Nepomuky - Sebranice - Dolní Třešňovec 
   - značení - červená barva 
   - celková délka 15,3 km 
Základní nejkratší okružní trasa je vhodná pro všechny jezdce a koně; výběr cest umožňuje 
i jízdu se spřežením. Jedná se o lehkou trasu vedoucí krajinou převážně po polních cestách 
s mírným stoupáním k Mariánské hoře. Jsou zde čtyři krátké úseky po asfaltovém povrchu. 
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Trasa B 

 

Dolní Třešňovec - Mariánská hora - Jakubovice - Ostrov - Lanškroun - Dolní Třešňovec 
   - značení - zelená barva 
   - celková délka 22,4 km 
Středně obtížná okružní trasa vedoucí více členitou krajinou převážně po polních a lesních 
cestách, je vhodná pro pokročilejší jezdce. Část trasy je společná s trasou A, a to v úseku od 
pískovny na Mariánskou horu. Kolem lanškrounských rybníků je poněkud delší část (asi 1,5 km) 
po asfaltovém povrchu. 
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Trasa C 

 

Dolní Třešňovec - Sázavské údolí - Herbortice - Albrechtice - Dolní Třešňovec 
   - značení - modrá barva 
   - celková délka 27,6 km 
Obtížná okružní trasa vedoucí velice členitou a rozmanitou krajinou převážně po polních 
a lesních cestách, je vhodná pro pokročilé a náročné jezdce. Část trasy je společná s úsekem 
trasy A, a to v úseku od areálu SJK Lanškroun k silnici vedoucí z Lanškrouna do Nepomuků. Je 
zde několik velice krátkých úseků po asfaltovém povrchu, nejdelší z nich je při procházení obcí 
Hebortice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaměstnanci naší školy vytvořili v okolí Lanškrouna v roce 2004 tři trasy jezdeckých (koňských) 
stezek - hipotras, které je možné využít pro agroturistiku.  
Jezdecké stezky jsou všechny vytipovány jako okružní. Začátek a konec všech tras je společný 
v Dolním Třešňovci v blízkosti areálu Sportovního jezdeckého klubu při SZeŠ Lanškroun. Přesto 
se jezdci mohou na tyto stezky napojit na kterémkoliv místě. 

Podrobnosti o koňských stezkách zjistíte na www.szes-la.cz 
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Přátelské setkání 

„Kdo nevykročí, zůstává stát na místě.“ O výstižnosti známého hesla není třeba pochybovat. 
I naše škola chce vykročit, respektive nechce zůstat stát na místě. Konzultovat směr cesty, poznat 
novinky, podělit se o zkušenosti a nápady bývá dobré tam, kde již ve svém oboru dosáhli 
výsledků, kde již na cestě jsou a vědí, že vede k cíli. V našem případě tak tomu je u našich 
dlouholetých přátel v rakouském Zwettlu – v zemědělském vzdělávacím středisku Edelhof. 

K vzájemnému setkání došlo v pondělí 25. 6. 2007. Pracovní schůzky se mimo vedení školy 
zúčastnil i pan Mgr. Karel Peška vedoucí odboru školství Pardubického kraje. Byli jsme přijati 
ředitelem Fachschule panem Franzem Breitenedrem, diskutovali jsme nad schématy řízení obou 
škol, porovnávali kvalitu odborné výuky a zejména jsme se zabývali problematikou finančních 
zdrojů. Pan ředitel nás provedl doslova celým areálem, nevynechal ani rozestavěnou přístavbu 
budovy chlapeckého internátu. Velice nás potěšila nabídka prázdninové praxe pro dva studenty 
oboru Agropodnikání, hodláme ji příští léto využít. 

Přestože finanční injekce spolkové země Niederösterreich, které naší partnerské škole proudí 
v investiční oblasti, činí vysokou částku, mnohé je schopna pořídit vlastní silou – tedy 
z vlastních finančních zdrojů. Pro nás je to jistě příklad hodný následování. 

Mgr. Drahuše Tkačíková 

Spolupráce pokračuje 

Začátek školního roku měl pro skupinu studentů SZeŠ Lanškroun poněkud odlišný ráz. Čtrnáct 
z nich se totiž chystalo vycestovat – doslova - za hranice všedních dnů. 

Partnerská škola v bavorském městě Schweinfurt – SRN pro ně připravila osmidenní pobyt, 
v kterém se skutečně nenudili. 
Jedenáct dívek a tři chlapci z 2.A 
a 3.A, všichni studenti oboru 
Agropodnikání – chov koní 
a jezdectví  a zemědělský provoz, 
byli hosty v rodinách soukromých 
zemědělců, společně pracovali na 
jejich farmách a měli možnost 
nahlédnout „pod pokličku“ běžného 
života německého venkova. 

Spolupráce právě s touto školou má 
dlouhou tradici. Pro české studenty 
je neocenitelnou možností 
ke zlepšení slovní zásoby a rozvoji 
odborných dovedností. 

Do Německa jsme se dopravili vlakem, dvakrát jsme přestupovali, souhra mezi námi byla 
nutností. Po příjezdu jsme se rozdělili do dvojic, které si naši hostitelé rozvezly na jednotlivé 
farmy vzdálené i několik desítek kilometrů. Čekala nás práce ve stájích i na poli. Obdivovali 
jsme zemědělskou techniku – automatický sběrač hroznů vinné révy, traktory značky Fend 
a jiné, u nás ne zcela běžné, stroje. 

Zúčastnili jsme se zajímavého výletu. V lokalitě Kreuth je největší jezdecká hala. Trénují zde 
špičky ve svém oboru. Svého koně i trenéra zde má olympijská vítězka Bettina Heu.  

před školou ve Schweinfurtu 
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Při prohlídce školy  a při účasti na výuce jsme si uvědomili, jak velkou pozornost klade bavorská 
vláda na vzdělání. Vybavenost učeben, školní pomůcky, odborné pracovny na nás silně 
zapůsobily. 

Po návratu domů nám kromě krásných vzpomínek vyvstala nutnost učení se cizímu jazyku, 
k „biflování“ slovíček už máme jiný přístup než dřív, a také velké množství fotografií, které jsme 
prezentovali na Dnu otevřených dveří SZeŠ 3. a 4. listopadu 2006. Připravujeme besedu, o své 
dojmy se rádi podělíme. 

Studenti 2.A a 3.A, Mgr.Drahuše Tkačíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva studentů Berufschule III Schweinfurt 

V březnu 2007 jsme měli milou povinnost přivítat na naší škole skupinu studentů oboru 
Všeobecné zemědělství z okolí bavorského města Schweinfurt. Na přípravě programu se podíleli 
všichni, kteří byli v SRN v měsíci září tohoto školního roku. Úkolu jen zdánlivě jednoduchého se 
všichni zhostili na výbornou. 

Parta německých studentů měla největší zájem o předmět svého studia – o zemědělství. Jelikož 
ve skupině byla jen jedna dívka a čtrnáct chlapců, je jasné, že stroje a technika všeho druhu 
tvořily prioritu. Živočišná výroba – konkrétně ZD Bystřec rovněž zaujala, stejně jako lisovna 
řepkového oleje v Damníkově. 

Matěj Staněk z 1.A nás pohostil na farmě svých rodičů ve Svatém Jiří, rodina Šulcova 
v Orličkách, chovatel koní pan Skřivan předvedl svou novou jezdeckou halu. 

Týden uběhl jako voda a loučení s novými kamarády bylo smutné. Ještěže se v září opět uvidíme 
a tentokrát nová skupina „druháků a třeťáků“ předvede, co umí. 

Mgr. Drahuše Tkačíková

Kreuth – tréninkové středisko závodních koní 
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Poznávali jsme vzájemně česko-německé tradice v Hamburku 

Ve dnech 9.-17.9. 2006 jsme pobývali v německém Hamburku u našich přátel z partnerské školy 
Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium (Státní obchodní škola s Hospodářským 
gymnáziem Hamburk). Po dvou letech výměny e-mailů měli naši studenti zejména z oboru 
Podnikání a služby možnost konečně poznat naše partnery. Náš pobyt byl vázán na kulturní 
výměnu v rámci projektu zaměřeného na česko-německé zvyky a tradice, kterou finančně 
podpořil Česko-německý fond budoucnosti.  

Obě školní skupiny se zaměřily na zkoumání velkých náboženských svátků a jedné místní 
slavnosti. Studenti naší školy byli odměněni ohromným potleskem za názorné předvedení 
Velikonoc, při kterém nechybělo ani tradiční české pečivo a hudba s tancem. Vedle německých 
zvyků jsme byli seznámeni také s ruskými tradicemi, protože někteří z našich partnerů pocházejí 
z Ruska. K úspěšnému rozvoji našich vztahů přispělo i společné zpívání německých tradičních 
písní. Seznámení s německou kulturou a Hamburkem nám zprostředkovaly také kulturní 
instituce (Národopisné a Historické muzeum Hamburk), které jsme navštívili. 

Díky našim partnerům, kteří se o nás od rána do večera starali, jsme výborně poznali nejenom 
jejich školu, ale i Hamburk a jeho okolí. Společně jsme se podívali i k Baltskému moři 
v Travemünde. V Lübecku – městem chráněným organizací UNESCO - jsme pak obdivovali 
původní architekturu domů v severním Německu. Náš pobyt jsme zakončili v chráněné přírodní 
oblasti Lüneburské vřesoviště.  

Na závěr bychom chtěli poděkovat Česko-německému fondu budoucnosti za finanční podporu 
na této kulturní výměně; dík také patří sdružení Jitřenka z Dolní Čermné, které nám poskytlo 
kroje. 

Mgr. Martina Weiserová,  Ing. Jan Račanský 

chovatel koní p. Orth ze SRN 
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Česko-německé kulturní vztahy jen kvetou 

Začátkem května 2007 měli lanškrounští studenti střední zemědělské školy možnost přivítat 
skupinku německých přátel ze Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium Hamburg 
(Státní obchodní škola s Hospodářským gymnáziem Hamburk). Společně jsme tak mohli 
dokončit projekt o česko-německých tradicích, na kterém jsme začali pracovat se zahájením 
školního roku při týdenním pobytu studentů naší školy v Hamburku. Němečtí přátelé zavítali do 
Lanškrouna v den pálení čarodějnic a 1. května zhlédli majálesový průvod s pestrým kulturním 
pořadem. Obě akce je velice nadchly. 

Čeští studenti se během zkoumání česko-německých tradic o partnery obětavě starali. 
V dopoledních hodinách je doprovázeli do výuky a obě partnerské skupiny tak získaly příležitost 
srovnat učivo ve stejných školních předmětech. Odpoledne jsme společně podnikali výlety do 
blízkého okolí. Kulturní program německým přátelům také zpestřily prohlídky Kutné Hory 
a Prahy. Program projektu se našim kamarádům velmi líbil, proto se budeme do budoucna snažit 
o další rozvoj vzájemné spolupráce a její odborné posílení v rámci oboru Podnikání a služby. 

Mgr. Martina Weiserová 

Střední zemědělská škola Lanškroun míří za poznáním na Balkán 

Na počátku posledního dubnového týdne 
k nám zavítali studenti z bulharské školy 
Dimitara Taleva. Dvacet mladých lidí se 
čtyřčlenným pedagogickým doprovodem 
přiletělo z města Dobrich, které leží 
poblíž černomořské Varny. Během 
dvoutýdenního pobytu  studenti pracovali 
na společném jazykovém projektu Dva 
slovanské jazyky v evropském 
společenství. Výsledkem práce je 
trojjazyčný slovník v tištěné 
i elektronické podobě se zvukovým 
doprovodem, elektronické album všech 
studentů a prezentační CD s informacemi 
o partnerských zemích a jejich tradicích. 
Tento výměnný pobyt nebyl pouze 

pracovní, ale zahrnoval i návštěvy významných kulturních a přírodních památek naší země - 
např. hrad Bouzov, zámek Velké Losiny, elektrárnu Dlouhé stráně, Zemskou bránu, Kutnou 
Horu a v neposlední řadě sem patřil i t řídenní pobyt v hlavním městě Praze. 

V měsíci červnu jsme s našimi studenty letecky navštívili Bulharsko. Některým z nich se tak 
poprvé naskytla možnost trávit čas u moře nebo letět letadlem. Přistáli jsme ve Varně, která se 
stává významným bulharským velkoměstem a cílem turistů. Dva týdny jsme strávili na pobřeží 
Černého moře v Albeně nedaleko města Dobrič, sídla naší partnerské školy. Zde jsme byli 
přivítání lidovým tancem za doprovodu typické bulharské hudby a tradičním pokrmem. Do školy 
jsme se pak vraceli, abychom pracovali na dokončení finálních produktů projektu  s názvem Dva 
slovanské jazyky v evropském společenství. Nejdůležitějším výstupem byl pro nás obrázkový 
bulharsko-anglicko-český slovník, který nám usnadňoval komunikaci v novém prostředí a bude 
nám i nadále sloužit při výuce jazyků. Dalšími produkty pak bylo studentské album, mezinárodní 

bulharští studenti v našich lavicích 
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kalendář a různé formy prezentace obou partnerských zemí. Ukázky výsledků projektu a více 
podrobností lze zhlédnout na internetových stránkách naší školy (http://www.szes-la.cz). 

Během pobytu jsme poznávali historii, kulturu a národní zvyky Bulharska v rámci programu, 
který pro nás partneři připravili. Vedle pamětihodností města Dobriče jsme navštívili mys 
Kaliakra, se kterým se pojí legenda o čtyřiceti bulharských dívkách, které se raději vrhly ze srázu 
do moře, než by se odevzdaly Turkům. Najdeme zde také památník slavného ruského generála 
Ušakova, který v 18. století proti Turkům v Černomoří bojoval. V nedalekém Balčiku jsme byli 
okouzleni krásou botanické zahrady a letního sídla rumunské královny Marie. Ve skalním 
klášteře Aladža na nás dýchla dávná historie 4. století. Avšak náplní tohoto výměnného pobytu 
nebyla jen práce, ale i relaxace na pláži, koupání v moři a průzkum nabídky místních obchůdků. 

Věříme, že si naši studenti přivezli spoustu krásných vzpomínek zrovna tak jako bulharští 
studenti od nás. 

Mgr. Radmila Janoušková, Mgr. Emil Fogl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momentky z Bulharska 
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kostel v Dobriči 

mys Kaliakra 

před školou v Dimitara Taleva v Dobriči 
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Výměnný pobyt v Kežmaroku 

V prvním červnovém týdnu (4.6. – 9.6. 2007) jsme absolvovali s našimi čtyřmi studenty třetího 
ročníku (V. Maršíková, A. Flosová, E. Kotrašová, L. Langr) reciproční pobyt na Slovensku; 
hostitelské úlohy se ujala Střední odborná škola v Kežmaroku. 

Hlavní náplní pobytu byl ekologický seminář, kterého se také zúčastnily další čtyři školy 
z Polska, Rumunska, Maďarska a pořadatelská škola v Kežmaroku. Seminář byl rozdělen do tří 
dnů, součástí byla prezentace jedné chráněné krajinné oblasti z našeho okolí. Studenti zpracovali 
a našim zahraničním partnerům představili projekt na téma Lanškrounské rybníky. V silné 
konkurenci nakonec obsadili krásné třetí místo! 

V dalších dnech jsme měli možnost seznámit se s novým prostředím, prohlédli jsme si kromě 
jiného také historické jádro Kežmaroku a další pamětihodnosti z jeho okolí. Měli jsme možnost 
nahlédnout, jak pracují studenti a učitelé na jiných školách, což bylo také, myslím, pro nás 
přínosem.  V posledních dvou dnech nás čekaly dvě horské túry – vyšplhali jsme na Lomnický 
štít a navštívili jsme Slovenský ráj. 

Výměnný pobyt proběhl bez větších potíží. Jako velké plus vidím, že naši studenti měli možnost 
konfrontace svých znalostí a dovedností se studenty z dalších zahraničních škol. V neposlední 
řadě bych chtěl ještě zmínit, že díky výměnnému pobytu jsme mohli navštívit Vysoké Tatry, 
které na nás bez rozdílu udělaly obrovský dojem. 

Bohdan Melnyk 
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Internationale Programme 2006/2007 

Střední zemědělská škola Lanškroun (Landwirtschaftliche Fachschule Lanškroun) gewann vor 
allem im Jahre 2000 bestimmte regionale Berühmheit dank ihrer Teilnahme an internationalen 
Schulprojekten. Die Anfänge der transnationalen Beziehungen findet man seit der ersten Hälfte 
der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, wann die Partnerschaft mit ähnlicher Schule in 
österreichischem Zwettl angeknüpft wurde. Die mit dem Austausch der Kenntnisse und 
Erfahrungen verbundenen Besuche verlaufen auf dem Niveau der Schulleitung und der Schüler 
mehrmals im Jahr. 

In den Jahren 2000-2005 wurden einige interessante internationale Programme verwirklicht, in 
denen unsere Schule Zusammenarbeit nacheinanderfolgend mit den Fachinstitutionen in Italien, 
Frankreich, Deutschland, Dänemark, Portugal und Slowenien angeknüpft hat. Sehr interessante 
Erfahrung war die Zusammenarbeit unserer Schüler mit den exotischen Altersgenossen aus der 
portugiesischen Insel Madeira im Jahre 2004/2005. Der Hauptsinn dieser Projekte ist die 
Vertiefung der Fremdsprachenkenntnisse, Kennenlernen der neuen Länder mit ihren 
Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten, Traditionen, anderer Arbeits- und 
Kulturgewohnheiten. Das konkrete Ergebnis der gegenseitigen Zusammenarbeit sind die von den 
Schülern geschaffenen mehrsprachigen Almanache, Wörterbücher, demonstrative Präsentationen 
(z.B. Volkstraditionen bestimmter Länder); im Falle der Partnerschaft mit jungen Menschen aus 
Madeira haben die Schüler in den provisorischen Bedingungen sogar ein Album der 
tschechischen und portugiesischen Volkslieder aufgenommen. 

Rege internationale Zusammenarbeit verlief auch in den Herbst- und Frühlingsmonaten des 
vorigen Schuljahres. Schon am Anfang September 2006 reiste eine Gruppe mit vierzehn 
Schülern der zweiten und dritten Schuljahre ab, damit sie die bayrische Stadt Schweinfurt 
kennen lernt. Hier besuchten die Schüler der Schulfachrichtung Agrounternehmen – Pferdezucht 
und Reiten den Unterricht an der Partnerberufsschule III und die Sehenswürdigkeiten Bayerns 
kennen. Sie arbeiteten auch gemeinsam mit den deutschen Freunden auf einigen privaten Farmen 
und gewannen damit die Möglichkeit moderne landwirtschaftliche Technik kennnen zu lernen. 
Einer der besten Erlebnisse stellte der Besuch des Reiterzentrums in der Stadt Kreuth dar, wo die 
erfolgreichsten Reiter aus Deutschland ihre Pferde zu den Spitzenleistungen vorbereiten, u.a. 
auch Olympiasiegerin Bettina Heu. 

In der Hälfte September 2006 fuhr weitere Gruppe unserer Schüler ab, diesmal aus der 
Schulfachrichtung Unternehmen und Dienstleistungen, in die norddeutsche Stadt Hamburg. 
Während des einwöchigen Aufenthaltes an der ökonomischen Schule besuchten die Schüler 
Deutschstunden; mit ihren deutschen Freunden verarbeiteten sie das Projekt über die 
Volkstraditionen. Das Ergebnis stellte die gemeinsame tschechisch-deutsche Vorführung dar 
(z.B. Weihnachts- und Faschingssitten, Verlauf des Osterfestes für uns mit der traditionellen – 
für die Deutschen aber schockierenden – Osterrute). Es fehlte auch nicht attraktiver Besuch des 
Hamburger Hafens, Stadtbummel im historischen Zentrum der berühmten Hansestadt mit ihrer 
weltbekannten Sexmeile Reeperbahn, wo englische Beatles im Star Club begannen. 

Im Oktober 2006 sahen die Schüler und Lehrer der landwirtschaftlichen Fachschule 
unkonventionelle Theatervorstellung in der englischen Sprache. Auf Grund unserer Einladung 
kam Schultheaterverein aus Kopenhagen nach Lanškroun. Unter der Regie des charismatischen 
Schauspielers und Regisseurs Sebastian Segriff, in Dänemark lebenden britischen Künstlers, 
wurden uns die Lebensabschnitte von H. Ch. Andersen in der experimentalen Form 
nähergebracht. Im Theaterstück konnte man auch die Szenen aus dem bekannten Spiel „Bunbury 
oder Ernst muss man sein“ von O. Wilde finden. Auf Grund der Reaktionen der Zuschauer hatte 
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das Spiel Erfolg; sie konnten englische Kenntnisse nicht nur im Zuschauerraum des Theaters 
überprüfen, sondern auch beim folgenden Treffen mit jungen dänischen Schauspielern. 

Während Winter 2006/2007 schien es, dass internationale Aktivitäten im Laufe der langen 
Winterabende „einschliefen“. In der Wirklichkeit wurden die Programme für Frühlingsbesuche 
der jungen Deutschen aus Bayern und Hamburg geplant. In dieser Zeit begannen auch die 
Vorbereitungsarbeiten des gemeinsamen tschechisch-bulgarischen Projektes Zwei slawische 
Sprachen in der Europagemeinschaft. 

Im März 2007 erwirderten unsere Zweit- und Drittklässer ihren jungen Freunden aus Bayern die 
Gastfreundschaft. Deutsche Schülergruppe besichtigte außer dem Programm in der Schule und 
gemeinsamen Sportaktivitäten auch die wichtigen landwirtschaftlichen Betriebe unserer Region 
(z.B. Tierproduktion ZD Bystřec, Rapsölpressanlage in Damníkov, Ehepaar Staněks Farm in 
Svatý Jiří). Landwirtschaftliche Maschinen und Technik aller Art bildeten die Priorität, sehr 
interessant war auch der Besuch der neuen Reithalle von Herrn Skřivan. 

Ende April und Anfang Mai 2007 gehörten dem Projekt Zwei slawische Sprachen in der 
Europagemeinschaft. Zwanzig junge Bulgaren mit ein paar ihren Lehrern besuchten uns aus der 
Schule Dimitar Talev in der Stadt Dobrič, die nicht weit von Varna am Schwarzen Meer liegt. 
Während des zweiwöchigen Aufenthaltes arbeiteten die Schüler am gemeinsamen Sprachprojekt, 
das zur Gestaltung des dreisprachigen Wörterbuchs in der gedruckten und elektronischen 
Version mit der Tonbegleitung führte; das nächste Produkt ist ein elektronisches Album aller 
Schüler und Präsentationsdisk mit den Informationen über die Partnerländer und ihre Sitten. Es 
war nicht nur ein Arbeitsaustauschaufenthalt, sondern er umfasste auch Besuche bedeutender 
kultureller Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten in Böhmen und Mähren – z.B. Burg 
Bouzov, Schloss Velké Losiny, Wasserkraftwerk Dlouhé Stráně, Naturattraktion Zemská brána, 
historische Stadt Kutná Hora und mehrtätiger Aufenthalt in Prag. 

Einige Tage am Ende April und Anfang Mai 2007 klang nicht nur Englisch an der 
landwirtschafltichen Schule dank den Bulgaren, sondern auch Deutsch der Muttersprachler. Es 
besuchten uns nämlich junge Schüler aus Hamburg. Zusammen mit ihren tschechischen 
Freunden lernten sie einige interessante Örter in unserer Umgebung kennen, vor allem 
Naturschönheiten des Adlergebirges. Sie vergaßen auch nicht die berühmten 
Sehenswürdigkeiten in Kutná Hora und Prag zu besuchen. Sie nahmen im Rahmen des 
Kulturprojektes an unseren Frühlingssitten teil – sie unterhielten sich mit der traditionellen 
„Hexenverbrennung“ und bewunderten das von den Schülern perfekt vorbereitete Maifest 2007. 

Nach den Abiturprüfungen am Anfang Juni 2007 repräsentieren vier Schüler aus dem dritten 
Schuljahr unsere landwirtschaftliche Schule in slowakischem Kežmarok. Dortige Fachschule 
veranstaltete ökologisches Seminar mit der internationalen Teilnahme. Unsere Schüler stellten 
hier jungen Slowaken, Polen, Ungarn und Rumänen in ihrem Projekt den Naturpark Lanškrouner 
Teiche vor. Außer Vorträgen und multimedialen Präsentationen enthielt der Aufenthalt auch 
einen anstrengenden Aufstieg auf Lomnický štít und Besuch des romantischen Slowakischen 
Paradies. 

Zwei letzte Wochen des vorigen Schuljahres verbrachte eine Gruppe mit mehr als zwanzig  
unseren Schülern und pädagogischer Begleitung in Bulgarien. Sie arbeiteten an der Finalphase 
des Projektes Zwei slawische Sprachen in der Europagemeinschaft in der Stadt der Partnerschule 
Dobrič. Das wichtigste Produkt wurde das von unseren Schülern selbstgemachte bulgarisch-
englisch- tschechische Bilderwörterbuch, das die Kommunikation der gemeinsamen 
Projektarbeit erleichterte und das den beiden Schulen weiter als Hilfsmittel beim Unterricht 
dienen sollte. Es wurden auch mit gemeinsamen Kräften das obengenannte Schüleralbum, 
internationaler Kalender und verschiedene Formen der Präsentation beider Partnerländer 
beendet. Beispiele der Projektergebnisse und noch mehr Einzelheiten kann man auf den 
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Webseiten unserer Schule finden (http://www.szes-la.cz). Während des Aufenthaltes gab es viel Zeit 
zum Kennenlernen der Geschichte, Kultur und nationalen Sitten dieser interessanten 
südslawischen Nation. Bulgarische Freunde bereiteten unseren Schülern Besichtigung der 
Sehenswürdigkeiten der Stadt Dobrič vor, Besuch des Kapes Kaliakra, in das vierzig bulgarische 
Mädchen nach der Sage lieber sprangen, als dass die Türken sie in ihre Gewalt bekommen. 
Junge Tschechen besuchten auch berühmte Örter des bulgarischen Widerstandes gegen Türken; 
sie bewunderten in Balčik die Schönheit des botanischen Gartens und der ehemaligen 
Sommerresidenz der rumänischen Königin Maria; im Felsenkloster Aladža ließen sie sich über 
das Leben der ersten Christen auf diesem Gebiet belehren. Ein wichtiger Bestandteil dieses 
Austauschaufenthaltes war für die Mitteleuropäer attraktive Entspannung am Strand und Baden 
im Schwarzen Meer. 

Der Artikel war nur ein bloßer Versuch über die Rekapitulation der größten internationalen 
Schüleraustausche im Jahre 2006/2007. Es eignet sich zu bemerken, dass das Kennenlernen 
unserer näheren Nachbarn auf dem Niveau einiger zweitätiger Exkursionen verlief – ich erwähne 
mindestens Fachexkursionen in der slowakischen Stadt Topolčianky oder Besuch der 
österreichischen Hauptstadt Wiens. 

Die internationalen Projekte wurden vor allem dank der finanziellen Unterstützung vom EU-
Programm Sokrates/Comenius, Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und Kreis Pardubice 
realisiert. Danksagung gehört auch der Leitung der landwirtschaftlichen Schule und allen 
Pädagogen, die an den internationalen Programmen teilnahmen, vornehmlich den 
Hauptschöpfern der Schüleraustausche – Mag. Radmila Janoušková (Zusammenarbeit mit 
Bulgaren und dänischen Theaterschauspielern), Mag. Drahuše Tkačíková (Zusammenarbeit mit 
bayrischen Schülern), Mag. Martina Weiserová (Zusammenarbeit mit Schülern aus Hamburg) 
und Herrn Bohdan Melnyk (ökologische Präsentation in Kežmarok). Ohne ihre Ausdauer, 
maximale Interessiertheit und schließlich auch Konsequenz wurde fast keiner dieser 
internationalen Projekte verwirklicht. 

Nach den mit freundlicher Erlaubnis erworbenen Materialien von den obengenannten Pädagogen 
verarbeitete  

Mag. Pavel Studený; übersetz von Mag. Martima Weiserová 
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International Activities of the Secondary School of Agriculture Lanskroun  

The Secondary School of Agriculture in Lanskroun gained certain regional fame especially after 
2000 when it became involved in many international student projects. But the real beginnings of 
international relations started in the early 1990’s with the establishment of a partnership with 
a similar type of school in Zwettl, Austria. 

 Several times a year reciprocal visits continue to be held combining exchanges of experience 
and information at both school management and student levels. 

Between 2000 – 2005 several interesting international programmes were realised in which our 
school gradually built cooperation with vocational institutions in Italy, France, Germany, 
Denmark, Portugal and Slovenia. The cooperation of our students and the exotic Portuguese 
students of the same age from the Portuguese island of Madeira in 2004/2005 was a particularly 
interesting experience. The main aim of these projects is to deepen knowledge of English, and 
possibly German; to experience new countries, and different working and cultural habits and 
traditions; last but not least to learn about and experience historical sights, places of interest and 
natural gems of foreign countries. Multilanguage collections, dictionaries, illustrative 
presentations (e.g. folk customs of foreign countries) etc. are the particular results of mutual 
cooperation; in the case of partnership with young Madeirians students even recorded an album 
of Czech and Portuguese folk songs in very improvised conditions. 

Brisk international cooperation also continued in the spring and autumn months of the last school 
year. At the beginning of September 2006 a group of fourteen students from the second and third 
classes went away to see the Bavarian town of Schweinfurt. The students of the Agro-Enterprise 
– Horse Breeding and Riding branch experienced schooling in the Berufschule III partner school. 
They also visited places of interest. 

They also worked together on several private farms with German friends and got the chance to 
learn about modern agricultural tools. The visit to the riding centre in the town Kreuth, where the 
horses are trained to win the highest awards by the best German horse riders (including top 
Olympic medallist Bettina Heu)), was a big highlight of this trip. 

In mid September the next group of our students, this time from the Enterprise and Services 
branch, left for the North German city of Hamburg. During their one - week stay they visited 
German and Geography lessons in a school with an economic focus; they were working on 
a project of folk traditions together with German students of the same age. The Czech – German 
show (e.g. Christmas and Shrovetide customs; Easter run with Easter beating of girls - traditional 
for us but shocking for Germans) was the result of this project. The attractive visit to the seaport 
of Hamburg was an important integral part of this visit together with sightseeing of the famous 
historical town centre, which included a stop in the famous Reeperbahn Street of Love, where 
the Star Club is situated - where the Beatles began their musical career. 

In October 2006 students and teachers of our school watched a non-traditional theatre 
performance in English. The Copenhagen theatre group of students accepted our invitation and 
came to visit Lanskroun. Under the baton of a charismatic actor and director Sebastian Segriff, 
a British artist living in Denmark, they sketched us some life phases of H.CH. Andersen in 
a very experimental way. The play was unusually interlarded by scenes from the famous O. 
Wilde´s play The Importance of being Earnest. Our viewers, from their reactions, liked it a lot; 
they could check their knowledge of English not just in the auditorium but also in the following 
meeting with the Danish actors. 

During winter 2006/2007 it seemed that international activities “nodded off “with the long 
evenings and the arrival of snow and sleet. 
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But the reality was different. The programmes for spring visits of young German students from 
Bavaria and Hamburg were planned. Also the preparation work on the common Czech - 
Bulgarian project “Two Slavonic languages in the European Community” was in full swing. In 
March 2007 our second and third year students paid back the hospitality to their young friends 
from Bavaria. Apart from the programme at school and common sport activities the group of 
German students saw agricultural premises of our region (e.g. animal production of ZD Bystrec, 
the rape oil press in Damnikov, the Staneks‘married couple farm in Svate Jiri). Agricultural 
machines and tools of all kinds were the priorities but the visit to Mr. Skrivan´s new horse riding 
hall was also very interesting. 

April and May 2007 was the turn of the project “Two Slavonic Languages in the European 
Community”. Twenty young Bulgarians and their teachers from the Dimitar Talev in the city of 
Dobrich., which is situated near Varna on the Black Sea, came to visit our school. During their 
two-week stay the students worked together on the previously-mentioned language project, the 
result of which was a trilingual dictionary in both print and electronic form with pronunciation, 
an electronic album of all participating students and a presentation CD with information about 
both partner countries and their traditions were other products. This students´ exchange was not 
just a working stay but it also included visits to important Czech and Moravian cultural and 
natural places of interest such as Bouzov Castle, one of the most wonderful castles in Bohemia 
where a lot of fairy tales have been filmed, e.g. Princess Fantagiro; Velke Losiny castle, where 
the cruel witches trials were held in the Middle Ages; the water power station in Dlouhe Strane 
with two amazing artificial lakes; Zemska brana  called “the Gate of the Earth”, which is 
a beautiful place on the border between Czechia and Poland; the historical and attractive city 
Kutna Hora, which was considered to be the capital in the past because of the silver mines which 
made this city rich and powerful. The students were able to go down to the old and very narrow 
silver mines where they had a lot of fun. Last but not least young Bulgarians visited Prague 
where they spent a couple of days enjoying this splendid capital city, rich in culture heritage. 

For several days at the end of April and the beginning of May you could hear not just English 
spoken by Bulgarians but also native speakers´ German. Young students from Hamburg repaid 
our visit. They saw and admired some places of interest in our area, especially the charm of the 
Eagle Mountains and the nearby Jeseniky Mountains. They were able to see some of  our spring 
habits with their own eyes – they had a good time during the traditional „burning of the 
witches“and admired the perfectly prepared and eventful students´ Rag Day 2007. 

At the beginning of June 2007 and during the week after the school leaving exams four third year 
students represented our agricultural school in the Slovakian town of Kezmarok. The local 
secondary vocational school organized an international ecological seminar. Our students 
informed young Slovakians, Poles, Hungarians and Rumanians about the protected area of the 
Lanskroun lakes in their project. Besides the series of lectures and multimedia presentations 
during this stay, there was a rather strenuous climb up Lomnicky Stit and the visit to the 
romantic Slovakian Paradise.  

At the end of the last school year a group of twenty - five students accompanied by teachers 
spent two weeks in Bulgaria. They were finishing the final products of the project “Two 
Slavonic Languages in the European Community” in the seat of the partner school in Dobrich. 
A self made Bulgarian-English-Czech picture dictionary became the most important output and 
helped both participating sides to communicate. This product will be used by both partner 
schools as an aid in language teaching. The above mentioned students´ album, international 
calendar and different kinds of both partner countries´ presentations were successfully finished 
through a collective effort, too. The examples of the project results with more details can be 
found on our internet school pages (http://www.szes-la.cz). 
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During the stay there was enough time left to learn about the history, culture and national 
traditions of this attractive South Slavonic nation. Our Bulgarian friends prepared for the 
students some sightseeing in Dobrich, a visit to Cape Kaliakra, famous for its legend in which 
forty Bulgarian girls preferred to throw themselves into the sea than to surrender to the Turkish. 
Young Czechs also visited some famous places of the Bulgarian resistance movement against the 
Turkish enemy; they were amassed by the beauty of botanical garden and one-time summer seat 
of the Rumanian queen Marie in Balchik at the Black Sea; they learnt about the life of the first 
Christians in the Aladza rock monastery.  Bathing in the Black Sea and relaxing on the beach 
were a very attractive part of this exchange visit, especially for “Middle – Europeans”. 

This article has just been an attempt to recapitulate the biggest and the most important student 
international exchanges in the 2006/2007 school year. But it is also worthwhile mentioning the 
opportunity for students to get to know their close „neighbours” on the level of several two-day 
educational excursions, e.g. the field trip to Topolcanky in Slovakia and to Vienna, Austria 

These international projects have mostly been achieved as a result of grants from the EU 
programme Socrates/Comenius and the contribution of the Pardubice district. Our thanks for 
their support go to the administration of our agricultural school and to all pedagogues who 
participated in the international projects; a special word of thanks go to the main organisers of 
individual student exchanges – MA Radmila Janouskova (cooperation with Bulgarians and 
Danish actors), MA Drahuse Tkacikova (cooperation with Bavarian students), MA Martina 
Weiserova (cooperation with students from Hamburg) and to Mr. Bohdan Melnyk (ecological 
presentation in Kezmarok). Probably none of the international projects mentioned above would 
have been possible without their persistence and great enthusiasm. 

It was compiled by MA Pavel Studeny based on materials provided by the above-mentioned teachers, with their kind 
permission..Translated by MA Radmila Janouskova 
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11. ČINNOST SJK 
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Činnost sportovního jezdeckého klubu  

Počet členů SJK z řad studentů a zaměstnanců školy byl ve školním roce 2006/2007 celkem 278. 
Spolupráce jezdeckého klubu se školou probíhá stejně jako v minulých letech – za pomoci SJK 
jsou vytvářeny podmínky pro výuku studentů SZeŠ v předmětech chov koní a jezdectví dle 
schválených osnov. Talentovaní a pracovití studenti mohou získat licenci jezdce již v průběhu 
studia, popřípadě se i účastnit jezdeckých soutěží.  

Každodenně je zajišťován jezdecký trénink nejméně pro 15 členů v rámci zájmové činnosti, 
o víkendech další pomáhají při krmení, ošetřování a čištění koní. Podle potřeby se podílejí i při 
údržbě jezdeckého vybavení a na úpravách jezdeckého areálu a zařízení. 

Stejně jako v minulých letech odpracovali členové jezdeckého klubu desítky hodin i při přípravě 
různých jezdeckých akcí (Hliněný pohár, Liga škol, veřejné tréninky, soutěže tažných koní, 
jezdecká vystoupení při dnech otevřených dveří). V květnu 2007 zástupci jezdeckého klubu 
a školy jízdou po lanškrounských ulicích pozvali obyvatele města k návštěvě Dne školy 
a jezdeckých závodů O hliněný pohár. 

Na podzim 2006 při dnech otevřených dveří byly předváděny jezdecké ukázky, které se studenty 
nacvičili cvi čitelé a trenéři jezdeckého klubu.V průběhu jara 2007 proběhlo tradičně několik akcí 
-  úterý 3. dubna svod koní, 27. dubna zkoušky základního výcviku jezdce, které úspěšně složilo 
i 8 našich členů. V sobotu 5. května se v rámci Dne školy konaly jezdecké závody O hliněný 

pohár. Pro jezdce s licencí i bez licence 
byly připraveny dva veřejné tréninky 
(28.dubna a 1.června). Ve středu 
6. června proběhlo lanškrounské kolo 
seriálu  studentských jezdeckých 
závodů s názvem Liga zemědělských 
škol a 9. června soutěže 
chladnokrevných soutěží Chlaďas 2007.  

Členové závodního družstva se v jarní 
časti sezóny zúčastnili domácího 
„Hlin ěného poháru“ i několika dalších 
závodů v parkúrovém skákání. Kromě 
toho se naši jezdci z řad studentů už 
v září 2006 zúčastnili celostátního kola 
Ligy škol v rámci výstavy Koně v akci 

v Pardubicích. Na jaře 2007 soutěžili dále ve čtyřech základních kolech pro další ročník Ligy 
škol – v Havlíčkově Brodě, Chrudimi a v Lanškrouně.  

Dvě studentky třetího ročníku absolvovaly několik závodů ve všestranné způsobilosti. Eliška 
Opravilová s třemi koňmi (Klasikem, Charlie a Deronou) absolvovala kvalifikační závody „Zlaté 
podkovy“ v Pardubicích, Šumperku a Lošticích. a podařilo se jí splnit kvalifikační kritéria na 
celostátní finále Zlaté podkovy v Humpolci. V Lošticích s Deronou obsadila v Bronzové 
podkově krásné 3. místo. Nikola Janská s Klasikem svůj první start v Lošticích proměnila v 10. 
místo v otevřené soutěži stupně „Z“. 

Drezurní předpoklady Derony využila Eliška Opravilová v několika drezurních soutěžích, 
největšího úspěchu dosáhla v soutěži stupně „S“ v Dubicku, kde mezi drezurními specialisty 
obsadila 6. místo. 
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Výsledky jezdců SJK při SZeŠ Lanškroun 

Nejlepší umístění v podzimní části sezóny 2006 

 

Parkúrové skákání: 
 

Umístění Soutěž Jezdec Kůň 
Janov 22. 7. 2006 

1. místo „Z“ Ing. Adéla Chládková Unce 
3. místo „Z“ Michaela Špičáková Kamarád 
6. místo „Z“ Ing. Adéla Chládková Amy 
1. místo „ZL“ Ing. Adéla Chládková Sprite 
5. místo Teréní parkur Eliška Opravilová Derona 

Litomyšl 29. 7. 2006 
4. místo „L“ Adéla Chládková Sprite 
5. místo „S“ Adéla Chládková Norman 

Letohrad 12. 8. 2006 
3. místo „ZM“ Ing. Adéla Chládková Unce 
6. místo „ZM“ Renata Kalousová Sarah 
1. místo „ZL“ Ing. Adéla Chládková Sprite 
2. místo „L“ Ing. Adéla Chládková Sprite 

Janov 19. 8. 2006 
2. místo „ZM“ Nikola Běláková Bonna 
4. místo „ZM“ Ing. Adéla Chládková Dáša 
5. místo „ZM“ Anna Michejdová Sydney 
3. místo „Z“ Jan Pavlíček Juglanz 
1. místo „ZL“ Ing. Adéla Chládková Sprite 

Letohrad 20. 8. 2006 
4. místo „Z“ Ing. Adéla Chládková Unce 
2. místo „L“ Ing. Adéla Chládková Norman 
1. místo „S“ cena Letohradu Ing. Adéla Chládková Norman 

Chrudim 16. 9. 2006 
3. místo „ZM“ Ing. Adéla Chládková Dáša 
4. místo „ZM“ Ing. Adéla Chládková Amy 
2. místo „ZL“ Ing. Adéla Chládková Sprite 
2. místo „L“ Ing. Adéla Chládková Sprite 
 

Liga zemědělských škol 2006 – finále Pardubice 8.9. 2006 
 

Umístění 
Soutěž 

Jezdec Kůň 

1. místo Zahajovací skákání Jan Pavlíček Juglanz 
3. místo Zahajovací skákání Jan Pavlíček Renno 
1. místo Mistrovská soutěž pro 

studenty zemědělských škol 
Michaela Špičáková Kamarád 

1. místo Mistrovská soutěž pro učitele 
jezdectví 

Ing. Adéla Chládková Norman 
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Výsledky našich jezdců v jarní části závodní sezóny2007 
 

PARKÚROVÉ SKÁKÁNÍ: 
 

Liga zemědělských škol 2007 – základní kola 
Umístění 

Soutěž 
Jezdec Kůň 

Havlíčkův Brod  9. 5. 2007 
2. místo Parkúr stupně ZM Jan Pavlíček Renno 
4. místo Parkúr stupně Z Jan Pavlíček Renno 

Chrudim  23. 5. 2007 
2. místo Parkúr stupně ZM Jan Pavlíček Renno 
3. místo Parkúr stupně Z Stanislav Drápal Maxim 
4. místo Parkúr stupně Z Jana Jarková Gájus 
6. místo Parkúr stupně Z Jan Pavlíček Redenptia 
    

Lanškroun  6. 6. 2007 
7. místo Parkúr stupně ZM Kateřina Trávníčková Garia 
3. místo Parkúr stupně Z Jan Pavlíček Renno 
4. místo Parkúr stupně Z Stanislav Drápal Maxim 
5. místo Parkúr stupně Z Pavel Pánik Mája 
6. místo Parkúr stupně Z Ondřej Bidmon Zimbar 
9. místo Parkúr stupně Z Anna Michejdová Sydney 

SOUTĚŽE VŠESTRANNÉ ZPŮSOBILOSTI 
 

Umístění Soutěž Jezdec Kůň 
Pardubice (kval. kolo Zlatá podkova)  20.-22.4.2007 

16. místo Soutěž nadějí Eliška Opravilová Charlie 12 
22. místo Bronzová podkova Eliška Opravilová Derona 
17. místo Bronzová podkova Eliška Opravilová Klasik 

Rudná pod Pradědem  12.5.2007 
  8. místo „ZK“ Eliška Opravilová Charlie 12 

Šumperk (kval. kolo Zlatá podkova)  25.–27.5.2007 
  7. místo Soutěž nadějí Eliška Opravilová Charlie 12 
14. místo Bronzová podkova Eliška Opravilová Derona 
  6. místo „Z“ Ing. Jaroslav Hél Klasik 

Loštice (kval. kolo Zlatá podkova)  15.–17.6.2007 

14. místo Soutěž nadějí Eliška Opravilová Charlie 12 
  3. místo Bronzová podkova Eliška Opravilová Derona 
10. místo „Z“ Nikola Janská Klasik 

Kolesa (kval. kolo Zlatá podkova)  6.–8.7.2007 
  9. místo Bronzová podkova Eliška Opravilová Derona 

Humpolec  13.-15.7.2007 
13. místo MČR junior ů Eliška Opravilová Charlie 12 
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Drezura 
 

Umístění Soutěž Jezdec Kůň 
Třeština – Háj 28. 4. 2007 

5. místo „L“ Eliška Opravilová Derona 
6. místo „L“ Eliška Opravilová Derona 

Třeština - Háj 20. 5. 2007 
11. místo „L“ Eliška Opravilová Derona 
6. místo „S“ Eliška Opravilová Derona 
 
 

Lanškrounský „Hlin ěný pohár“ 

27. ročník cyklu soutěží O hliněný pohár přivítal v Lanškrouně v sobotu 5.5.2007 všechny 
zúčastněné trochu rozpačitým počasím, ale nakonec bylo celý den velmi příjemně a všichni si 
tento den mohli krásně užít. Hliněný pohár se letos opět konal v rámci dne školy na škvárové 
jízdárně v areálu školního statku. Velmi rádi jsme přivítali alespoň na chvíli velkého příznivce 
lanškrounských jezdeckých závodů radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara. 

Oproti loňskému roku došlo ke změnám v programu, 
hlavní nejvyšší soutěž O hliněný pohár byla postavena na 
úrovni stupně „L“. Parkúry stavěl již po několikáté 
zkušený stavitel Zdeněk Kusý. Do soutěží přihlášeno 
okolo 120 dvojic. Sbor rozhodčích i pořadatelé měli 
velmi usnadněnou práci, neboť již podruhé přijel Ing. 
Zvěřina, který zpracovával na místě výsledky na počítači. 
Již tradičně pracoval sbor rozhodčích pod vedením pana 
Jaroslava Hupky. Pro diváky, kteří se přišli v hojném 
počtu podívat, bylo připraveno svezení na koni nebo 
kočárem pánů Marka, Indry a Žáka, kteří se během dne se 
svými spřeženími vystřídali. 

V hlavní soutěži stupně „L“ O hlin ěný pohár zvítězila 
MVDr. Zuzana Remtová s koněm Libero Laba 2 z JS 
Plundra; velmi dobře si vedla i domácí Ing. Adéla 
Chládková, která obsadila 2. a 3. místo s koňmi Sprite 
a Norman. Rovněž se stala vítězkou soutěže stupně „L“. 

Lanškrounský „Hliněný pohár“ je už několik let pořádán 
za podpory Pardubického kraje. Tradičním sponzorem je 

Agrochem Lanškroun a.s., jezdce dekoroval ředitel firmy pan Ing. Miroslav Švob. Věcné ceny 
věnovaly firmy Fides Agro Šardice a Zemědělské služby Běstovice. Touto cestou bychom jim 
rádi ještě jednou poděkovali. 

Díky patří rovněž pořadatelskému týmu, v jehož čele stáli pánové Ing. Jaroslav Hél a Ladislav 
Novotný. 

 

Ing. Adéla Chládková 
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Přehled výsledků 27. ročníku jezdeckých závodů O hliněný pohár 

Umístění Jezdec Kůň Klub 
Parkúr s obtížností do 90 cm 

1. místo Musilová Petra Enriko Stáj Penzion Omega 
2. místo Petrus Jakub Jurášek 12 JK Sloupnice 
3. místo Janská Nikola Klasik SZeŠ Lanškroun 
4. místo Ing. Chládková Adéla Dáša 6 SZeŠ Lanškroun 
5. místo Musilová Petra Enzo Stáj Penzion Omega 

Parkúr stupně Z -děti, junio ři, mladí jezdci 
1. místo Vachutka Ladislav Figaro – H JO Dubicko 
2. místo Bočková Denisa Dárek JO Dubicko 
3. místo Stejskal Martin Panama 2 TJ Podorlicko Letohrad 
4. místo Stejskal Martin Korsika TJ Podorlicko Letohrad 
5. místo Říčařová Petra Logen JSK Isabela 

Parkúr stupně Z -senioři 
1. místo Furstová Stanislava Chamonyx Stanislava Furstová 
2. místo Kalousová Renata Sarah 10 SZeŠ Lanškroun 
3. místo Koryzová Darie Sidela Jezdecká společnost Sára 
4. místo  Vídeňská Martina Lity JK Sloupnice 
5. místo Ing. Chládková Adéla Dáša 6 SZeŠ Lanškroun 

Parkúr stupňovaná obtížnost do 110cm – cena Agrochem a.s. 
1. místo Vachutková Lenka Pegas 12 JO Dubicko 
2. místo Ing .Chládková Adéla Norman SZeŠ Lanškroun 
3. místo  Ing. Chládková Adéla Sprite SZeŠ Lanškroun 
4. místo Trunda Miroslav Cenzor Stáj Moudrý 
5. místo Bočková Denisa Dárek JO Dubicko 

Parkúr stupně L – O hliněný pohár 
1. místo MVDr. Remtová Zuzana Libero Laba-2 JS Plundra 
2. místo Ing. Chládková Adéla Sprite SZeŠ Lanškroun 
3. místo Ing. Chládková Adéla Norman SZeŠ Lanškroun 
4. místo Trunda Miroslav Cenzor Stáj Moudrý 
5. místo Kudláčková Petra Brithny JO Roba 
 

Svod klisen - registrace koní 

Začátek dubna již tradičně patří významné chovatelské akci - svodu klisen. Jako každý rok se 
i letos konala v areálu školního statku. Pracovníci pověření chovatelskými organizacemi hodnotí 
tříleté klisny pro zápis do plemenné knihy a v případě změn v popisu koní upravují identifikační 
údaje pro evidenční účely. Při svodu může být provedena i registrace dosud neregistrovaných 
dospělých koní tak, jak ukládá plemenářský zákon, ale v současné době se to stává již 
výjimečně. Při této příležitosti jsou také každoročně až do věku osmi let přeměřováni poníci, 
kteří se účastní jezdeckých závodů pro zařazení do velikostních kategorií. Letos bylo na svod do 
Lanškrouna se přivedeno kolem patnácti koní teplokrevných i chladnokrevných plemen 
a poníků. Svodu se každoročně účastní studenti 3. ročníku v rámci cvičení předmětu chov koní.
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„Chladnokrevné“ akce 

V průběhu roku se náš slezský norik Streihun zúčastnil několika zajímavých akcí. Několikrát si 
se studenty a Ing. Hélem vyzkoušel, jak chutná opravdová práce v lese při přibližování dřeva. 
Své zkušenosti zúročil v únoru 2007 v Pěčíně – Hradčanech, kam se na práci chladnokrevných 
koní přijeli podívat angličtí chovatelé. Se studenty Michaelou Gurovičovou  a Janem Škarkou 
předvedl své pověstné pracovní nadšení a výborný charakter při přibližování pokácených stromů 
v lese na velmi prudkém svahu a sklidil velké uznání. První neděli v červnu jsme byli pozváni, 
abychom předvedli ukázku ovladatelnosti v kládě na velmi prestižní Náchodské chovatelské 
přehlídce koní. Streihun vedený Ing. Hélem předvedl také zde svou úžasnou schopnost nechat se 
ovládat doslova na každém kroku a plnit i úkoly vyžadující centimetrovou přesnost a to vše 
zároveň ve velmi rychlém tempu. Stejná ukázka propagovala výuku práce s chladnokrevnými 
koňmi v Lošticích na kvalifikačním kole soutěží ve všestranné způsobilosti Zlatá podkova. 

Zapomenout nelze ani na úspěšné vystoupení na lanškrounském „Chlaďasovi“ (viz jinde). Oba 
naši kočí se v disciplíně Ovladatelnost v kládě ve velké konkurenci mezi profesionálními kočími 
umístili na předních stupních (Ing. Hél 2. místo, M. Gurovičová 4. místo). Tento výsledek 
sliboval, že při troše štěstí v druhém kvalifikačním kole soutěží chladnokrevných koní 7. 
července 2007 v Řetůvce může některý z nich postoupit do pardubického finále. A to se povedlo. 
Streihun vedený Ing. Jaroslav Hélem nastoupil na start jako třetí startující a neustále dával 
najevo, že už chce závodit. Odstartovali trochu zbrkle, ale pak už to byl koncert – rychlá, 
a přesto naprosto přesná a bezchybná jízda vynesla tuto dvojici na první místo a do konce 
soutěže už je nikdo nepřekonal. Tak byl zpečetěn i postup do celostátního finále v Pardubicích 
Míša Gurovičová rozjela svou soutěž velmi pěkně, ale nakonec se po krátkém vnitřním boji 
vzdala pro zdravotní indispozici . Její houževnatost byla odměněna velkým potleskem 
obecenstva. Celá jarní sezóna byla velmi bohatá na různé akce, ale také úspěchy. Streihun nejen 
předvádí divácky oblíbené ukázky svého výcviku a úspěšně závodí, ale díky své přátelské 
povaze se stává miláčkem dětí i dospělých všude, kam přijede. 
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Chlaďas 2007 

V sobotu 9.června 2007 přivítalo lanškrounské kolbiště u seníku v Lanškrouně již potřetí 
chladnokrevné koně. V Dolním Třešňovci se opět po roce konaly soutěže tažných koní Chlaďas 
2007, které bylo poprvé zároveň kvalifikačním kolem pro finále soutěží chladnokrevných koní 
v Pardubicích na výstavě Koně v akci 2007. Přihlásilo se celkem 13 kočí se 14 koňmi.  

Jako první proběhla soutěž  Ovladatelnost koní v kládě, které se zúčastnilo celkem 13 dvojic. 
Tato soutěž vypsána společně pro muže i ženy. Připraveny byly nejen relativně jednoduché 
a obvyklé překážky jako osmička a vlnovka. Začelení, rampování a přepřažení, jak je 
v Lanškrouně obvyklé, mezi stromy a samozřejmě neoblíbený, ale letos již méně problematický 
průjezd vodou. Novinkou bylo využití koňmi velmi „oblíbené“ dřevěné krávy Libuny přímo do 
překážky, takže koně museli projít velmi blízko. Samozřejmostí je i divácky oblíbené 

podtahování klády pod volně napříč 
položenou jinou kládou, kterou mnoho koní 
překonává skokem.  

Domácí Ing. Jaroslav Hél s norickým 
valachem Streihunem předvedli velice pěkný 
výkon bez chyb, ale malé opomenutí při 
stavbě dráhy ho stálo cenné vteřiny a přes 
vysoké tempo se umístil na druhém místě za 
panem Fajglem s miláčkem obecenstva 
Ivanem. Loňská absolventka a zároveň 
současná studentka SZeŠ Lanškroun 
Michaela Gurovičová svým pověstně 

klidným a zároveň suverénním způsobem jízdy obsadila 4. místo v konkurenci profesionálních 
kočí.  

Protože naše škola připravuje především mladé lidi a podle pravidel do dosažení plnoletosti 
v oficiálních soutěžích startovat nemohou, připravili jsme pro ně speciální soutěž ovladatelnosti 
v kládě, ale s malým koněm (samozřejmě s patřičně menší kládou). Na start nastoupili celkem tři 
startující začátečníci – studenti naší školy třeťačka Nikola Janská, prvák Vítek Matějka 
a absolventka Veronika Stehlíková. Zkušená Lucinka bohužel cestou na závodiště okulhala, a tak 
všichni absolvovali trať se začátečníkem Gerym, který byl pro tuto práci připravován pouze 
několik dní před soutěží. Mladí museli 
prokázat nejen schopnost vést koně se 
zapřaženou kládou v překážkové dráze, ale i 
dovednost získanou studiem – každý musel 
nadojit od dřevěné krávy Libuny plecháček 
„mléka“. A tak se nakonec Veronika 
Stehlíková po suverénně nejrychlejší 
bezchybné jízdě ocitla za rovněž 
bezchybnou, ale o něco pomalejší Nikolou 
Janskou, které se ale podařilo z Libuny 
„vyždímat“ více mléka. Diváci se velmi 
bavili a mladým byla dána příležitost získat 
závodní zkušenosti. 

Odpoledne po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní Formanskou jízdou, v níž byly 
využity některé překážky z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekal i průjezd kolem Libuny 
a tolik „oblíbená“ lanškrounská voda. Kromě běžných a již od loňska známých překážek 
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(osmička, násep, vlnovka, ulička ve tvaru U a L) byla nově postavena tzv. slámobrána, 
ohraničená z obou stran dvěma na sobě postavenými velkými kulatými balíky slámy. Překážka 
prověřující dovednost couvání byla i letos připravena pod svahem pod stromy. Jízdy většinou 
byly velice dynamické a přesné, občas koním dělala problémy voda nebo couvání. Se spřežením 
koní svého otce, loňského vítěze Josefa Matějky, Květou a Gomurem zvítězil Ondřej Matějka, 
druhé místo obsadil Antonín Bohunek a Artem a Ferdou. 

Na závěr proběhla soutěž Těžký tah. Pro tuto 
velice zajímavou soutěž byla připravena 
těžká technika v podobě traktoru, 
betonových závaží a pytlů ovsa a granulí. 
Zátěž byla nakládána na krásně natřené a 
zrenovované saně. Základní váhu 700 kg 
utáhlo všech 9 zúčastněných koní, včetně tří 
mladých, kteří dále nepokračovali. Postupně 
se závaží přidávalo a soutěžící „odpadali“, až 
na 1350 kg dobrovolně ukončil soutěž 
Barmas vedený panem Rousem a vítězem se 
tak stal v této oblasti téměř neporazitelný 

Ivan (Aron) pana Františka Fajgla, který utáhl 1400 kg bez větších známek námahy. 

Do pardubického finále postupuje z každé disciplíny jedna dvojice kočí a kůň, která z obou 
kvalifikačních kol obdrží nejvíce bodů za umístění. Druhé kolo se konalo 7. července 2007 
v Řetůvce (viz jinde). 

Jako vždy bylo připraveno několik speciálních cen. Cenu pro nejúspěšnější ženu si odnesly 
společně ženy dvě – Jitka Smítalová a Olga Drábková za snahu umístit se v konkurenci mužů ve 
všech disciplínách, bodově nejúspěšnějším 
koněm se stal opět famózní Ivan (Aron). 
Rovněž si se svým vždy usměvavým kočím a 
majitelem panem Fajglem odnesl i cenu 
diváků pro nejsympatičtější dvojici. 
V průběhu dne byly také vyhodnoceny 
divácké ankety a dva vylosovaní diváci si 
odnesli potravinové balíčky. 

Při slavnostním nástupu byly poprvé 
v historii naší školy dvěma absolventkám 
předána osvědčení o absolvování výcviku 
práce s tažným koněm. Převzala ho první 
závodnice v těchto disciplínách, úspěšná 
Monika Janzová a její následovnice Nikola 
Ščupalová.  

Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří nám při organizování této akce pomohli 
a hlavně sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěží. Byly to firmy: Lesy České republiky, 
s.p.,Optima Lanškroun s.r.o., lesnické práce a služby, obchod se dřevem, Prodejna zahradní 
a lesní techniky HUSQVARNA, Lanškroun, Pivovar Litovel, Školní statek při SZeŠ Lanškroun, 
Troubecká hospodářská a.s, Agrokozulta Žamberk. 

Samozřejmě patří velký dík všem dospělým i studentům, kteří jakýmkoli způsobem přispěli 
k přípravě a zdárnému průběhu této akce. 
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Výsledky 

 
Umístění Soutěžící Kůň Bydliště / klub 

Ovladatelnost v kládě – muži + ženy 
1. místo Jaroslav Fajgl Ivan (Aron) Končiny 
2. místo Ing. Jaroslav Hél Streihun SZeŠ Lanškroun 
3. místo Vladimír Hanuš Čenda Řetůvka 
4. místo Michaela Gurovičová Streihun SZeŠ Lanškroun 
5. místo Jaroslav Fajgl Bojar Končiny 

Ovladatelnost v kládě s malým koněm pro mladé kočí 
1. místo Nikola Janská Gery SZeŠ Lanškroun 
2. místo Veronika Stehlíková Gery SZeŠ Lanškroun 
3. místo Vítek Matějka Gery SZeŠ Lanškroun 

Formanská jízda 
1. místo Ondřej Matějka Gomur, Květa Cotkytle 
2. místo Antonín Bohunek Art, Ferda Řetová 
3. místo Vladimír Hanuš Čenda, Květa  
4. místo Jaroslav Fajgl Ivan (Aron), Bojar Končiny 
5. místo Olga Drábková Olivier, Šárka Sázava 

Těžký tah 
1. místo Jaroslav Fajgl Ivan (Aron) Končiny 
2. místo Rudolf Rous Barmas Bystřec 
3. místo Ondřej Matějka Gomur Cotkytle 

 
Kapitolu připravili: Ing. Hana Stehlíková, Ing. Jaroslav Hél, Renata Kalousová 
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Kulturní a poznávací akce 
 

Návštěva „Fidlovačky“ 

Také v uplynulém školním roce jsme neporušili tradici divadelních zájezdů. Zájemci z řad 
učitelů a zaměstnanců školy navštívili Prahu v sobotu 11.11. 2006. Součástí dne byla procházka 
historickým jádrem  a obligátní, vlastně už předvánoční, nákupy. Příjemným zakončením 
zajímavého dne byla návštěva Divadla Na Fidlovačce, kde jsme zhlédli divácky velmi úspěšnou 
hru Paní S. v rozpacích.V situační komedii z prostředí soukromého psychiatrického sanatoria 
v hlavní roli zazářila Eliška Balzerová, která potvrdila, že je právem považována za jednu 
z nejlepších hereček své generace. V jedné z vedlejších rolí, m.j. náročnější také po fyzické 
stránce, mile překvapila Marta Issová. Po loňské návštěvě Macbetha znamenala tato komedie 
odlehčení a podle reakcí mých přátel velkou, vítanou změnu.  

Mgr. Pavel Studený 

Učitelé objevovali krásy alpských zemí 

Ve druhém květnovém týdnu roku 2007 jsme uskutečnili další z řady výletů za poznáním. 
Během dvoudenního zájezdu jsme nejprve obdivovali rodiště W. A. Mozarta - Salzburg. Při 
příjezdu do města hudby jsme zavítali do zahrad zámku Mirabell, ze kterého jsme měli pěkný 
výhled na pevnost Hohensalzburg. Cestou na pevnost jsme zhlédli Mozartův rodný dům 
v Getreidegasse a jeho pomník na Mozartplatz. Na náměstí Residenzplatz nás uchvátila Stará 
a Nová residence arcibiskupů. Po návštěvě dominanty města, Dómu sv. Ruperta, jsme vyjeli 
pozemní lanovkou na Hohensalzburg, kde jsme se po návštěvě pevnosti mohli kochat výhledem 
na celé město ohraničené majestátními štíty Alp. 

V Alpách jsme zůstali i přes noc, protože jsme spali v horské chatě Maria-Alm nedaleko 
střediska zimních sportů Kaprun. Po krásném ubytování a snídani v příjemném rodinném 
penziónu jsme se vydali do Německa po stopách druhé světové války do dokumentačního muzea 
Obersalzberg nad Berchtesgadenem. Odtud jsme vyjeli výtahem na horu Kehlstein, kde měl 
A. Hitler svoji chatu Orlí hnízdo (1834 m.n.m.). V bavorských Alpách jsme ještě zůstali, když 
jsme si odpoledne zpestřili plavbou po jezeře Königssee pod horou Watzmann (2713 m.n.m.) na 
poloostrov sv. Bartoloměje se stejnojmenným kostelem. 

Počasí nám přálo, mezi účastníky zájezdu vládla milá a přátelská atmosféra, proto věřím, že se 
zájezd všem líbil a že se všichni vrátili do běžného života obohaceni novými zážitky. 

Mgr. Martina Weiserová 

Kodaňští divadelníci na lanškrounském zámku 

Ve středu 18.10. 2006 vystoupila v SZeŠ Lanškroun divadelní skupina z dánské Kodaně. Tento 
umělecký kroužek je součástí školy pro volnočasové aktivity, kde mají mladí lidé ve věku 
15-18 let možnost uplatnit své schopnosti i v dalších zájmových činnostech (např. malování, 
sporty, výuka jazyků). 

Divadelní soubor o 22 členech vede charismatický učitel Sebastian Segriff, britský herec žijící 
již 30 let v Dánsku. Ve sboru najdeme i starší studenty, kteří panu Segriffovi asistují, starají se 
o hudební nástroje, choreografii a díky své větší zkušenosti často obsazují i hlavní role.  
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Tato skupina nadšených mladých lidí již navštívila nejen mnoho evropských zemí, ale i 
Jordánsko a Brazílii. Ročně nastudují 1 – 2 hry a vydávají se na turné, aby pobavili a potěšili 
svým smyslem pro humor a  otevřeností mladé publikum. 

Dánští herci nám předvedli humorné představení  "The Life of Hans Christian Andersen“, kde se 
prolínaly úseky ze života známého spisovatele s jeho pohádkami. Součástí představení byly 
i ukázky z divadelní hry Oskara Wildeho – Jak je důležité míti Filipa. 

Pevně věříme, že toto nestandardní vystoupení mladých Dánů mluvících perfektně anglicky 
pobavilo naše žáky i učitele a inspirovalo je k pilnějšímu studiu tohoto jazyka. 

O tom, že se tady mladým umělcům líbilo, svědčí slova Sebastiana Segriffa: 

Drazí přátelé, velmi vám děkujeme za krásné a milé přijetí. Vaše místo i publikum bylo jedno 
z nejlepších, jaké jsme kdy navštívili a rádi bychom se sem zase za vraceli. 

Bylo nám obrovským potěšením zavítat do vašeho města i školy a vystoupit zde před skvělým  
publikem. Je to báječná zkušenost a velmi oceňujeme milé přijetí a perfektní organizaci. 
Doufáme, že se zase uvidíme ať již v Lanškrouně či u nás v Kodani. 

Text napsala a děkovný dopis přeložila Mgr. Radmila Janoušková 

Studentské kulturní akce 

Uplynulý školní rok byl na kulturní akce velmi bohatý. Již v říjnu (18.10.2006) k nám zavítali 
členové studentského experimentálního divadla z Dánska. Na lanškrounském zámku nám 
sehráli v anglické verzi hru o životních osudech H.Ch. Andersena (viz Kodaňští divadelníci na 
lanškrounském zámku). 

2.11. 2006 naši studenti vyslechli koncert vážné hudby. V podání Adamusova tria poznali 
základní hudební styly 17. – 19. století; hudební ukázky doplňovaly poutavé výkladové pasáže, 
které umožnily lépe pochopit známé i téměř zapadlé skladby starých mistrů (např. Bach, 
Mendelsohn, Monteverdi, Smetana, Dvořák). 

Před vánočními svátky si studenti a učitelé vychutnali v místním kině Vejdělkovu letní komedii  
Účastníci zájezdu. 

29.3. 2007 jsme navštívili poslední část rozsáhlého hudebního pásma Hudební křižovatky od 
přerovské skupiny Travellers. Cyklus písní a mluvených pasáží se jmenoval Hvězdný prach 
hitparád, byl zaměřen na vývoj světové a české populární hudby s důrazem na pozitiva 
a negativní efekty, které s sebou přináší sláva. Ani tentokrát vynikající moravští rockeři 
nezklamali! 

Další filmové představení se uskutečnilo v čase přijímacích zkoušek – studenti zhlédli 
Menzelovu citlivou adaptaci slavného Hrabalova románu Obsluhoval jsme anglického krále. 

Závěr studentské kulturní sezony patřil brněnskému Divadlu Klauniky. 23.5. 2007 nám do 
Lanškrouna tito Polívkovi chráněnci přivezli dnes již klasickou hru Don Quijote de la Ancha. 
Diváci tak měli možnost zopakovat si nejslavnější pasáže slavného Cervantesova románu, které 
byly doplněny o prvky parodie a nadsázky. To vše okořeněno „povinnou“ improvizací. 
Vnímavějším neunikla – mnohdy až úporná - snaha o aktualizaci na současné dění. Drtivá 
většina studentů tuto hru viděla poprvé a byla právem nadšena. Mladí diváci však z pozice svého 
věku nemají možnost srovnávání a nemohou tak sledovat vývoj a postupné vyhasínání této kdysi 
jedinečné, dnes trochu „udýchané“ legendy naší komedie.    

Mgr. Pavel Studený  
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 kodaňští umělci sklidili velký potlesk 
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Soutěže 
 

Z Lanškrouna do Bruselu 

Student 1.A Václav Štarman jistě netušil, co ho čeká, když v druhém pololetí tohoto školního 
roku psal slohovou práci. Věnoval čas přípravě, využil znalostí z četby doporučené literatury 
a jeho snaha se neminula účinkem. 

Eurocentrum v Praze vyhlásilo literární soutěž určenou studentům středních a vysokých škol; 
Vašek na své kompozici ještě trochu zapracoval, aby splnil požadovaný rozsah pět normostran 
a vtipný sloh putoval do Prahy. 

Porota shledala jeho práci natolik zajímavou, že ho pozvala do Eurocentra na slavnost. Teprve 
tam jsme se dozvěděli, že obsadil první místo, obdržel věcné ceny a jako mimořádnou prémii 
pobyt v Bruselu. Poslední červnový týden si Vašek prohlédl nejen belgické hlavní město, ale 
i budovu Evropského parlamentu. 

Věnovat čas a úsilí přípravě školních povinností se prostě vyplatí. Zajímavou a kritickou práci 
můžete v další části výroční zprávy sami posoudit. 

Mgr. Drahuše Tkačíková   

 
 
 

student Václav Štarman při přebírání ceny v Eurocentru v Praze 
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Brusel na vlastní oči – aneb Václav Štarman v Evropském parlamentu 

První místo v literární soutěži na téma EU v mém životě znamenalo pro Vaška nejen mimořádný 
zážitek při převzetí věcných cen v Praze 9. 5. 2007, ale vyvrcholilo pobytem v „ hlavním“ městě 
Evropské unie Bruselu. 

O organizační zabezpečení cesty se postarala paní Tereza Sanjuan a slečna Martina Vondrášková 
ze Zastupitelstva Evropské komise v České republice. Jim patří velký dík za nezapomenutelné 
dojmy. 

Let číslo NE 2674 společnosti SKY proběhl hladce a za 
hodinu a dvacet minut jsme přistáli na letišti Brusel – 
National. Následoval transfer autobusem do hotelu 
Belmont. V době dopravní špičky nikomu nedoporučuji 
použít k přepravě v hlavním městě Belgie autobus či 
osobní automobil. Zvěsti, které jsem o přetíženosti 
silniční dopravy slýchala, nelhaly. Ocitli jsme se 
v dopravní zácpě. Časový plán byl nabitý, počítal 
s každou minutou, čekala na nás totiž paní Mariann 
Fischer-Boel evropská komisařka pro zemědělství 
a rozvoj venkova. Vyčlenila si pro Vaška  několik minut 
ve svém programu, chtěla s ním pohovořit o jeho vítězné 
práci, kterou si nechala přeložit do angličtiny. V rychlosti 
blesku jsme se převlékli do společenského, vzali předem 
připravený malý dárek a metrem pospíchali do budovy 
Evropské komise. Vlastí paní komisařky je Dánsko, 
odpadla tudíž starost, v jakém jazyce proběhne rozhovor, 
Václav s ní hovořil německy, rozuměl jejím dotazům, 
čím chce být, až dostuduje – samozřejmě zemědělcem, sám se jí rovněž v němčině zeptal, proč 
dochází k záboru zemědělské půdy kvůli stavbě silnic a supermarketů…Potěšil mě, jak dobře 

užíval cizí jazyk a v duchu jsem mu dala velikou 
jedničku. 

Ještě z nás neopadlo příjemné mrazení z prožitého a 
čekal na nás další významný bod dne: setkání 
s evropským komisařem Vladimírem Špidlou. I jemu 
Vašek předal malou pozornost a propagační materiály 
naší školy, sekretář kabinetu pan Pavel Bouda nás 
provedl budovou Evropské komise, besedovali jsme o 
významu EU, hledali příčiny euroskepticismu.  

Čas neuvěřitelně rychle běžel. Do hotelu jsme se 
dopravili kolem půl desáté večerní hodiny. Bruselské 
metro se liší od pražského existencí dvou pater, je třeba 
dávat dobrý pozor na plánek tratě, byli jsme rádi, že jsme 
šťastně dorazili a v hotelovém pokoji ještě dlouho 
rozebírali své dojmy. 

Další den byl náš čas opět plně vytížen – Evropský 
parlament. V obrovské moderní budově se nás ujala 

průvodkyně paní Radka Ciscatová. Při vstupu (stejně jako v budově Evropské komise) jsme 
předložili osobní doklad, příruční zavazadlo odložili na pás a prošli osobní prohlídkou. Poté jsme 

s Mariannou Fischer-Boel 

s Vladimírem Špidlou 
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obdrželi visačku, kterou jsme si viditelně připevnili na klopu. Bez těchto opatření by vstup nebyl 
možný. 

V pracovně nás přijala poslankyně paní Zuzana Roithová. Vysvětlila nám uspořádání 
Evropského parlamentu. Europoslanci mají svá místa vyčleněna podle stranické příslušnosti. 
V levé části mají křesla členové levice, na opačné straně je krajní pravice. Podle schématu jsme 

si mohli místa jednotlivých poslanců sami 
vyhledat. S paní poslankyní jsme hovořili o 
její vlastní práci, vysvětlila nám princip 
subsidiarity. Václav jí opět předal malou 
pozornost a pozval ji k nám do školy na 
besedu. Bylo patrné, že ji pozvání potěšilo, 
má ráda koně a ty naše by ráda viděla… 

Poobědvali jsme v jídelně Evropského 
parlamentu, o zeleninové saláty nebyla 
nouze, a metrem se vydali na další 
významnou schůzku. Tentokrát do budovy 
Generálního ředitelství pro zemědělskou 
politiku, kde na Vaška čekal ředitel pan 

Víšek. Samozřejmě obvyklé vstupní prohlídky a pak už velice zajímavé setkání nad šálkem kávy 
a džusu. Vašek se rozhovořil. Témata vycházela přímo ze života: dotace pro soukromé 
zemědělce a jejich výše, zákaz domácí porážky, tzv. „omezení“, která českým zemědělcům brání 
v realizaci jejich záměrů…Pan ředitel mu doporučil zajímavé pasáže projektu Rozvoj venkova, 
odkázal ho na příslušné webové stránky a poradil, jak si počínat při zakládání vlastní farmy. 
Václav odcházel po dvou hodinách bohatší o dojmy i o všechny možné dostupné materiály. 

Zbývající čas v překrásném multikulturním 
městě jsme strávili jako „obyčejní“ turisté. 
Prohlídka historické části města nás utvrdila 
v tom, že Brusel není „jen“ sídlem 
evropských institucí, ale má své dějiny. Ty 
zanechaly stopy na jeho tváři. Náměstí 
Grand´ Place, kostel St. Michel, královský 
palác. Navštívili jsme světoznámé Atomium, 
při prohlídce Mini-Europe nás sice zastihl 
déšť, ale Muzeum čokolády nás nadchlo 
natolik, že jsme se na vyhlášené bruselské 
pralinky doslova vrhli. Jak chutná belgické 
pivo, jsme zjistili v Muzeu piva. Navštívit 
Brusel a nevidět známého panáčka 
Manneken Pis je opravdu nemožné. Vždyť i státní návštěvy přicházejí k vyhlášené fontáně a 
předávají pro něj starostovi města tradiční oblečky. Oblékají ho do nich při příležitosti státních 
svátků, či jiných významných událostí. V jeho garderóbě je i český národní kroj – dar prezidenta 
Václava Klause. 

Vraceli jsme se domů. Let číslo NE 2675 proběhl hladce.Za hodinu a dvacet minut jsme přistáli 
v Praze. Jsme bohatší o mnoho zážitků, jsme bohatší o poznání. Jsme součástí velké rodiny, která 
se jmenuje Evropa. Kdo chce být dobrým Evropanem, musí být dobře připraven. Ovládat dobře 
svůj obor, ovládat světový jazyk. 

Gratuluji Vaškovi k úspěchu a přeji si, aby byl výzvou pro ostatní. 

Mgr.Drahuše Tkačíková  

pracovna evropských komisařů 

s generálním ředitelem agrární komory 
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Erfolgreiche Reise nach Brüssel 

 
Schüler der 1.A Klasse Václav Štarman hat einen Sieg im EU – Wettbewerb erreicht.  
Wie ist es geschehen? Was musste er dafür tun? Nichts Besonderes – es reicht bloß richtig 

vorbereitet zu sein….. 

Im Frühjahr 2007 hat Václav eine Klassenarbeit 
geschrieben. Genauso wie seine Mitschüler in der Klasse. 
Thema : ein Brief. Er schrieb einen langen interessanten 
Brief an Fürst Přemysl – diese Person hat einer Sage 
nach Tschechisches Fürstentum gegründet, vorher war er 
Pflüger von Beruf, Fürst Přemysl kümmerte sich um 
Fälder, um Pferde…kurz gesagt -  er war ein Bauer. 
Deswegwn schrieb Václav an ihn, deswegen beschwerte 
er sich bei ihm über Schwierigkeiten, die heutzutage 
Landwirte in Tschechien haben. Diese Probleme kennt 
Václav sehr gut, weil er täglich seinem Vati in der 
Wirtschaft hilft.  

Václavs Klassenarbeit war witzig, mit „ leichter“ Hand 
geschrieben, ohne Fehler und gleichzeitig auch kritisch… 
Natürlich hat er die beste Zensur bekommen, aber es 
blieb nicht nur dabei… 

EU organisierte einen Wettbewerb unter das Thema „ EU in meinem Leben“ und diese Arbeit 
wurde von der Lehrerin angemeldet. Bedienungen des Wettbewerbs waren hart, die Konkurrenz 
war stark: es handelte sich um Altersgrenze von 15 bis 25 Jahre, d. h. auch Studenten von der 
ganzen Republik 

Wir waren sehr  überrascht, als wir 
angenehme Nachricht bekommen haben: 
Václav Štarman hat gewonnen und als Preis 
fliegt er nach Brüssel um EU Parlament zu 
besichtigen, um mit der Komissärin für 
Landwirtschaft Frau Marianne Fischer – Boel 
über seine Arbeit zu reden! 

In Brüssel haben wir schöne Tage verbracht 
und Hauptsache: Václav hat nicht nur unsere 
Schule, sondern auch die Tschechische 
Republik gut repräsentiert und hat viele neue 
Erfahrungen gewonnen Wir gratulieren ! 

Jetzt entsteht eine Frage: Wer wird ihn nachfolgen??? 

Mag. Drahuše Tkačíková 

 
 

slavnost před bruselskou radnicí 

bruselská gotická katedrála 
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Lhotka , dne 17. dubna 2007 

Vážený pane kníže, 

sluneční paprsky pozlatily trávník pod okny mého pokoje. Je jaro. Slyším zpívat skřivana. A ten, 
jak známo, si musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. Čáp už letěl zpět přes moře, jen líný sedlák 
v tento čas neoře. U nás ve Lhotce jsme už začali, lenost si nemůžeme dovolit. I Vy jste kdysi 
oral, vzpomínáte?  

Četl jsem pověst, co o Vás napsal spisovatel Alois Jirásek. Mám moc rád pasáž, v které za Vámi 
posílá Vaše manželka kněžna Libuše poselství v čele s bílým koněm. 

Zrovna jste se dvěma voly oral pole. Popoháněl jste je lískovým prutem. Ve chvíli, kdy si pro Vás 
poselství přišlo, jste proutek zabodl do země ještě kypré od pluhu. V pověsti je dále napsáno, že 
z prutu vyrostla líska… No, víte, napadá mě, to už jste se asi v ta místa, myslím na Vaše pole, 
nikdy nevrátil a nevytáhl proutek z hlíny. Jinak by nevyrostl keř, že? Ano, bude to tak. Zůstal jste 
v přepychu v hradišti, dosedl na stolec, hodoval i moku holdoval… Vaše žena prý byla pohledná. 
Já nevím, ale tvrdí to Jirásek. Zkrátka a dobře na poli jste se od té doby už ani neukázal. 

Čeští zemědělci se od té doby také nevracejí, aby dodělali práci, kterou započali, ale 
nedokončili. Tak jako například jedno ze sousedních zemědělských družstev u nás v okolí. Mám 
jmenovat? Asi ne, stejně je neznáte. Loni oseli pole hrachem. Ten rostl a rostl a když byl vhodný 
k silážování, tak jej zaorali. Určitě se ptáte, proč ho raději nesklidili. To byste se divil! Nechtělo 
se jim prostě plnit nový senážní vak, tím by se jim protáhla pracovní doba. Přijeli by domů do 
tepla později a asi by jim uteklo jedno z veledůležitých hokejových či fotbalových utkání 
v televizi. 

Milý pane kníže, je těžké Vám vysvětlit, co vše postihlo lány mlékem a strdím oplývající! Nejen 
naše lenost a pohodlnost ničí zemědělství. V minulém století jsme zažili komunistické scelování 
pozemků, rozorávání mezí a poroučení větru – dešti. Vy jste vládl poddaným. Tato novodobá 
vláda ovládala vše. Předepisovala, jak myslet, co myslet a kdy vůbec myslet. Nejlépe – nemyslet 
vůbec – od toho tu jsou přece oni. Předepisovala řekám, kudy mají téci, dešti, kdy má padat… 
Naštěstí padla sama. Zničené zemědělství si vydechlo, přežili jsme a s chutí se pustili do 
obnovování rodinných statků a farem. 

Jenže v posledních letech nás postihla nová pohroma s názvem Evropská unie. Vládne s razancí, 
o které Vy nemáte potuchy. Předpisy, normy, pravidla… Znáte ta slova? Učiním pokus o jejich 
objasnění, ale, Vaše Knížecí Milost promine, nedělám si iluze, že pochopíte. Ani my nechápeme, 
ač se snažíme. Vláda této instituce je pevná. Vždyť stmeluje Váš tehdejší celý svět! Víte, on se od 
Vašich časů poněkud rozrostl, zvětšil. Se sousedními státy žijeme v míru. Rukou, která se podobá 
naší, krájíme chléb náš vezdejší a stejnou rukou ořeme i sejeme. Sedláka, člověka spjatého 
s půdou, vždy zajímalo, jaká bude úroda, zda nepřijde krupobití, ať mluvil česky, či jiným 
jazykem. Proč se tedy nespojit, proč se nestmelit v celek? Víc hlav víc ví, říká se. Však myšlenka 
vzájemnosti není nová. Váš následovník na našem trůnu, škoda, že jste ho nemohl poznat, Jiří se 
jmenoval a byl z Poděbrad, tak již on přišel s tím nápadem. 

Nerozuměl byste dnešnímu světu. Jsme stmeleni. Sjednoceni. Nový „vládce“ se na poli 
nevyskytuje. Nenajdete ho už ani v hradišti. Ta se totiž přeměnila v paláce. Odtud přicházejí 
rozkazy – pardón – nařízení, předpisy, normy. Diktuje je neviditelná ruka trhu.. Myslím, že teď 
mi porozumíte. Trh-to slovo přece znáte? Místo, kde se směňuje zboží za zboží, či za peníze. 
Obchod, chápete? Jenže dnes je ten obchod všude, celý svět je obchod! Jedni vyrábějí, druzí 
kupují, čím více se vyrobí, tím více se prodá, obklopujeme se zbožím, zrychlujeme tempo, 
abychom více vlastnili.Víte, hodně vlastnit znamená hodně uspět, být váženějším.  
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To vše je řízeno, ovládáno. Evropská unie nám tedy rozkazuje, co máme pěstovat, kdy při nemoci 
jedné slepice nebo krávy postřílet a spálit celý chov. Můžeme prodat jen určité množství mléka 
a pěstovat přesně určené množství cukrové řepy. Celý den jsme buď na poli, nebo ve stáji. Večer 
přijdeme domů, sníme něco k večeři. V jiných rodinách se jejich členové večer sejdou a povídají, 
co přinesl den, ale soukromí zemědělci mají večer ještě jednu práci. Nejotravnější 
a nejnesmyslnější ze všech. Říká se jí „papírování“. 

Vaše knížecí Milosti, blaze bylo ve Vašich časech! Papír neexistoval! Alespoň u nás ne. Jak 
krásně se Vám žilo. My dnes na předem připravený lehký bílý obdélník zaznamenáváme plnění 
rozkazů. Ten odešleme vládnoucím úředníkům a ti pak dalším na vyšších a významnějších 
místech. To si, pane kníže, ani nedovedete představit, jaké nesmysly po nás chtějí. Jakou 
budoucnost má mít zemědělství, když v zákoně je přesně stanovená výše pokuty v případě 
překročení kvót, či v chybě v žádosti o dotaci? 

Máme pozemky. Pole, louky, abyste mi rozuměl. Jsme rádi, že už nám zase patří. Jak už jsem 
psal, byli tu tací, kteří si brali, co nebylo jejich. A nikdo je za to nepotrestal. Brali lidem i radost. 
Že ji nelze sebrat, ukrást? To se pletete! Radost z vůně čerstvě oseté půdy, radost z dobré sklizně 
i radost z dobře vykonané práce lze odebrat, zkazit. Tolik jsme se těšili z toho, že pohrdači 
tradicemi a hodnotami jsou ti tam!  

Nechali jsme na poli, asi tak uprostřed, růst ptactvu stromek, na mezi v louce jsme nepokáceli 
křoví. Vy sám jistě dobře víte, jak je takový malý stromeček či křovina prospěšný. Ptáci zde mají 
úkryt, zajíc polní nocležiště. Já vím, pro Vás nic převratného, pro generace zemědělců nejsou má 
slova novinou – ouha! Městští lidé, kteří snad ani nevědí, jak toto přírodě prospívá, nás nutí je 
vykácet. Důvod? Dotace. Ale my bychom je ani nepotřebovali, kdyby… 

Milý pane kníže, tolik se omlouvám. Já tady o dotacích a ani jsem Vám nevysvětli, oč vlastně jde. 
No o peníze přece! Víte, ti, co rozkazují, chtějí mít vlídnou tvář. Nic překvapivého, že? 
Poslušným poddaným, těm co umějí „ papírovat“, přidají měšec. Lépe řečeno váček. Mnoho-li, 
ptáte se? Inu ne mnoho. Ba věru i pramálo. Jenže potřebno. Věru potřebno. Myslím však, že i 
zbytečno, dalo by se říci. Kdyby každý, kdo věci rozumí, radil z upřímného srdce a svou práci 
poctivě odváděl, nebylo by třeba váčků – vlastně dotací.  

Je jaro. Pro nás zemědělce období práce. Zde budeme spolu zajedno. Roční doby se střídaly 
s železnou pravidelností i za Vašich časů. Žádná z nich nepřinášela oddech. Od slunka do 
slunka, pořád je co dělat. Promýšlet osevní plán, neopakovat chyby. Vím, tohle vy znáte. Až se 
zima zeptá, co jsi dělal v létě? Co odpovíme té letošní, neznáme. Nejen zima se bude ptát. Kolik 
novinek nás čeká letos? Co nového nám přichystají na lehkých bílých obdélnících? Přidají 
rubriky? Co myslíte?  

Rád bych Vám ukázal dnešní svět. Provedl Vás Prahou – víte, to je to město, kterému Vaše paní 
předpověděla velikou slávu, pamatujete? Řekla, bude slovutno světu. Je. Měl byste radost. 
Vlastně, teď najednou si nejsem jist…Radost?  Snad ano. Chrámy, kostely, v kterých už zase 
mohou sedat lidé svobodně, beze strachu, že za rohem číhá kdosi, kdo si jejich jména zapíše do 
notýsku. Takový jeden pěkný kostel je u Vás na Vyšehradě. 

Divil byste se. V Praze i jinde se lidé neshromažďují jen v kostelích. Dnes si staví jiné chrámy. 
Nevysoké, leč rozlehlé budovy, kam dojíždějí na novodobých ořích. Auty. Říká se jim 
supermarkety. V těchto domech se provádějí směny. Ony budovy jsou naplněné zbožím a lidé 
přijíždějí a hromadí stále více a více to nejlepší, co lze za peníze vyměnit. Vládkyně Evropská 
unie dbá i na tuto směnu. Stanoví návrhy cen, stanoví, co lze prodat. Obchod je nutno mít pod 
kontrolou stejně jako výrobu prodávaného.  
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I nad stravou je třeba mít dohled. Měla by Vaše knížecí Milost chuť na proleželý gulášek? Ať si ji 
nechá zajít! Kdepak. Žádné skladování! Po určité době, samotnou vládkyní stanovené, rychle 
vylít. Normy jsou normy. 

Žijeme opravdu v jiné době, milý kníže. Mnoho se změnilo. K dobrému-li? Těžká odpověď. 
Nejlépe Vám ji dají ti, co Vám budou psát za sto, za padesát let. Jedno Vám však napsat musím. 
Jsou hodnoty, které platily i v době, kdy jste usedal na knížecí stolec. Láska. Na tento cit ještě 
není norma a nepřidělují se dotace. Bílý kůň Vás odvážel od pluhu k Vaší milované, prý dobře 
znal cestu… Čím jen to mohlo být? Vždyť jste se s kněžnou Libuší vůbec neznali! No, já nevím, 
ale píše Jirásek. Stejně mi je divné, že vyrazil tak najisto… Tak co, jak to bylo doopravdy? 
Neprozradíte, já vím. Staré pověsti české by se musely přepsat. 

Pozvolna se s Vámi rozloučím. Odpusťte, že jsem Vás obtěžoval svými starostmi. Kam se má 
dnes zemědělec obrátit, než k Vám? Byl jste přece oráč, tak snad porozumíte. Potěším vás na 
závěr. Učíme se o Vás ve škole. Opravdu. V dějepise, v literatuře. Evropská unie, jíž jsme členy, 
sice normuje i naše školství, víte, že podle nich budu i maturovat? Možná, že podle těch 
nejnovějších Vás ani k maturitě nebudu potřebovat. Kdo ví…Možná ani Jiráska. Uschovám si 
pro jistotu Staré pověsti české, aby moje děti měly jednou památku, až budou sedět v unifikované 
normoškole v normované lavici… 

Milý pane kníže, děkuji Vám za trpělivost, s kterou jste četl moje řádky. 

Loučí se s Vámi Váš obdivovatel Václav Štarman ze Lhotky u České Třebové 

 
 

Mládí 2006 

30.11.2006 jsem zavítal se svými studenty 3. a 4. ročníků na tradiční ústeckou přehlídku 
umělecké tvořivosti Mládí 2006. Naši studenti reprezentovali s výjimkou tance ve všech oborech 
– tedy zpívali, hráli, recitovali a vystavovali své kresby s přírodní tématikou. Je potěšující vědět, 
že v silné konkurenci zejména uměleckých škol se naši studenti neztratí a řečeno slovy 
organizátorů, že se s nimi při přípravách přehlídky každoročně počítá. 

Mgr. Pavel Studený 

Wolkerův Prostějov 

Ve čtvrtek 15.3. 2007 jsem doprovázel do Pardubic studentku čtvrtého ročníku Veroniku 
Řehořovou. Stalo se již tradicí, že se Veronika probojovala do krajského kola recitační soutěže 
Wolkerův Prostějov.  Ve své kategorii se mezi dvaceti soutěžícími neztratila a získala čestné 
uznání za vynikající čtvrté místo. Stala se tak vlastně jedinou oceněnou z uzšího výběru studentů 
škol ústeckého regionu (ostatní finalisté pocházeli z Pardubic a Chrudimska). 

V dlouholeté historii naší školy patří Veronika mezi nemnoho mladých lidí, které poezie nejen 
oslovuje, ale kteří ji také dovedou poutavě a s notnou dávkou originality podat široké veřejnosti. 
Z úspěchů Veroniky Řehořové namátkou připomínám čelná místa z přehlídek Mládí 2003-2006; 
ve stejných letech se pohybovala na 2.- 4. místech v krajských soutěžích, reprezentovala naši 
školu také na Pardubických poetických setkáních (2004-2006) a také v cizojazyčných recitačních 
soutěžích (O trychtýř Ch. Morgensterna 2006, 2007, Poeův Bílý havran 2006, 2007).   

Mgr. Pavel Studený   
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Němčina nás baví – Deutsch lernen macht Spaß 

Svátek Mikuláše není pro studenty SZeŠ Lanškroun a dalších středních odborných škol regionu 
jenom příležitostí k veselí – již potřetí se k tomuto datu, letos přesně 6. 12., koná v prostorách 
naší školy Konverzační soutěž v německém jazyce. K účasti jsou přizváni všichni studenti 
středních odborných škol Ústecka, oslovili jsme i SZeŠ Kostelec nad Orlicí a Chrudim. Velmi 
nás potěšilo, že letos přijely také studentky 
SOŠ Šumperk. 

I letošní III. ročník soutěže měl svá pravidla 
pro obě kategorie (A. 3.+ 4. ročník, B. 1.+2. 
ročník): poslech neznámého textu 
s následujícím testem, v odpolední části 
změřili své síly studenti, kteří postoupili. 
Prokázali komunikativní dovednosti dle 
zadaných modelových situací. Při přípravě 
úloh jsme s kolegyní Mgr. Martinou 
Weiserovou postupovaly v souladu 
s požadavky kladenými na státní maturitní 
zkoušku – přípravou na ni je i soutěž 
samotná.  

Chtěly bychom poděkovat za podporu Pardubickému kraji, díky ní jsme mohly ty nejlepší ocenit 
studijními slovníky, německy psanou beletrií a výpravnou publikací Österreich. Naše 
poděkování patří i kolegyním Mgr. D. Kunstové SOŠ a VOŠ G. Habrmanna Česká Třebová, 
Mgr. N. Jánešové SPŠ Lanškroun a Mgr. L. Karbulkové SUPŠ Ústí nad Orlicí za pomoc při 
opravě testů, ale nejen za ni. Právě na těchto středních odborných školách pochopili smysl 
soutěže již při jejím vzniku a dokáží studenty motivovat. Na naše setkání se vzájemně těšíme. 
Bohužel tento přístup zdaleka není samozřejmostí – ne všude panuje názor, že měření sil 
zábavnou formou není jev, kterého by se bylo třeba obávat. 

Ještě jednou blahopřejeme a těšíme se na čtvrtý ročník v roce 2007. 

Mgr.Drahuše Tkačíková, Mgr. Martina Weiserová 

VÝSLEDKY KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE 
 
Střední odborné školy: SPŠ a SPU Lanškroun, SOŠ Gustava Habrmana, SOŠ, SOU a U – LTI 
Ústí nad Orlicí, SZeŠ Lanškroun, SOŠ Šumperk 
 
Kategorie B (1. a 2. ročníky) 
Počet studentů 23 
 
1. Stanislav Pánek (SPŠ a SPU Lanškroun) 
2. Kurejová Adéla (SZeŠ Lanškroun) 
3. Mikšíková Kateřina (SPŠ a SPU Lanškroun) 
4. Smolová Kristýna (SŠUP Ústí nad Orlicí) 
5. Štarman Václav (SZeŠ Lanškroun) 
6. Černovská Jana (SŠUP Ústí nad Orlicí) 
 
 
 

 
Kategorie A (3. a 4.ročníky) 
Počet studentů 16 
 
1. Langová Klára (SZeŠ Lanškroun) 
2. Staňková Štěpánka (SOŠ Šumperk) 
3. Vorálková Vlasta (VOŠ a SOŠ G. Habrmana) 
4. Petranová Zuzana (SPŠ a SPU Lanškroun) 
5. Zemanová Petra (SZeŠ Lanškroun) 
6. Špinler Michal (SZeŠ Lanškroun) 

konverzační soutěž v německém jazyce 
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Ohlédnutí za okresními a krajskými úspěchy v německém jazyce 

Druhé pololetí letošního školního roku pro nás němčináře ze Střední zemědělské školy 
Lanškroun začalo úspěšně hlavně díky studentce 2.C Kláře Langové, která nejprve 31.1. 2007 
vybojovala druhé místo v okresním kole Soutěže v cizích jazycích v Ústí nad Orlicí. Díky 
tomuto krásnému výsledku měla chuť se zúčastnit i sólové pěvecké soutěže 28.3. 2007 
„O trychtýř Christiana Morgensterna“ v Pardubicích. Oslovila proto studentku 2.B Elišku 
Belasovou, která ji doprovázela na kytaru při písni Vergiss mich od moderní skupiny 
Luttenberger Klug. Obě dívky sklidily obrovský aplaus publika a obdržely první místo. Chtěla 
bych na této soutěži rovněž vyzvednout recitačních kvalit Veroniky Řehořové ze 4.A, která si 
vybrala báseň Corona od Paula Celana. Všem studentkám moc děkuji a přeji jim hodně elánu do 
dalších aktivit v německém jazyce. 

Mgr. Martina Weiserová 
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Pardubické poetické setkání 2006 

Ve středu 4.10. 2006 jsem se vypravila se studentkou 4. ročníku Veronikou Řehořovou do 
Pardubic. Konal se zde již 10. ročník Poetického setkání mladých recitátorů. Představilo se zde 
celkem 30 soutěžících a Veronika obsadila nakonec ve své druhé věkové kategorii nádherné 3. 
místo. Považuji za obrovský úspěch jakékoli umístění, neboť konkurence byla velmi silná 
a převážná většina studentů přednášela prozaický text. Naproti tomu si Veronika situaci 
neusnadnila a dokázala se „poprat“ a náročnou básní. 

V první chvíli po vyhlášení výsledků jsem viděla na Veronice zklamání, nakonec jsme se obě 
shodly na tom, že třetí místo jediné studentky z jiné školy než z gymnázií je obrovská motivace.  

Za učitelský kolektiv blahopřeje Mgr. Martina Dolečková 

Biologická olympiáda 

21. února 2007 se na naší škole uskutečnila biologická olympiáda v kategorii B (pro studenty 
1. a 2. ročníků gymnázií a středních škol). V letošním roce se soutěž skládala z vědomostního 
testu, poznávání hub a rostlin, poznávání živočichů a tří praktických úkolů na téma: 

1. Člověk a abiotické prostředí 

2. Minerální výživa rostlin 

3. Fyzikální jevy v buňce 

Na biologickou olympiádu se přihlásilo celkem 6 studentů. Na předních místech se umístili: 

1. Pavel Schiller 1.A 

2. Dita Drbohlavová 2.A 

3. Veronika Šablaturová 2.A 

Dále soutěžili: Tibor Uhlíř (1.A), Klára Macounová  (2.A), Lucie Portyšová (2.A) 

 

Nejlepším studentům blahopřejeme k dobrým výsledkům a všem děkujeme za účast v soutěži. 

Ing. Marie Urbanová, Ing. Miluše Filipčíková 

Poprvé v zeměpisné soutěži Eurorebus 

Dne 30.3. 2007 jsme se poprvé zúčastnili krajského kola zeměpisné soutěže Eurorebus, která 
proběhla na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. V této soutěži je zaevidováno kolem 60 000 
studentů z celé republiky. Díky dvěma korespondenčním kolům v prvním školním pololetí 
v kategorii tříd jsme postoupili s 1.A a 1.C z 21.a 20. pozice z celkem 42 tříd do dalšího kola.  

Studenti 1.A si vybrali své zástupce Jana Kováře, Silvii Horkou a Václava Štarmana. Ze 
třídy 1.C s námi jeli Pavel Pánik, Michal Kukula a Věra Dušková. Studenti obdrželi po uvítání 
test na 40 minut, který rovněž obsahoval vedle zeměpisného učiva i všeobecný přehled 
z dějepisu a občanské nauky. Výsledky z kol se sčítají, takže jsme se neprobojovali mezi 
5 postupujících škol do republikového kola v Praze. Přesto si myslím, že pro všechny soutěžící 
to byla vynikající zkušenost i s ohledem na budoucí přijímací zkoušky ze všeobecného základu. 

Mgr. Martina Weiserová 
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Tajemství domů, Pardubice 2007, literární soutěž: 

Skrytá pravda 

Je tma. Prší. Všude létají blesky a vítr, jakoby chtěl vzít do nebe vše, co mu přijde do cesty. 
Uprostřed toho všeho jde dívka. Vyplašená, mladá, sama se svým psem. Drží se ho, nechce ho 
pustit. Věří mu. Jdou spolu okrajem lesa a hledají, kam se mohou ukrýt před nepřízní počasí. Ve 
stále se rozvícejícím kraji hledá očima nějaký úkryt. Povedlo se. Zahlédla něco jako starý dům.  
„Snad se tam ukryjeme a ráno se vydáme dál”  pomyslela si. Když přišla blíž, objevil se před ní 
velký statek. Polovina domu byla rozpadlá. Opřela se do dveří. Byli otevřené. „Haló, je tu 
někdo?” volala, ale odpovědí byla jen ozvěna jejích vlastních slov. Šla  pomalu  dál.   Její   kroky 
a   kroky  jejího  psa  zněly  strašidelně. „Zdá  se, že  tu  nikdo  není   Rito.” Našlapovala  
pomalu a nepouštěla Ritu. Ta jí vedla pomalu k posteli, kterou zahlédla. Dívka si patrně myslela, 
že bude spát na zemi. Proto pro ní bylo překvapením,  když  se  ocitla  u  postele,  na  které  byla  
dokonce i lehká přikrývka. Schoulila se na postel. Rita si k ní vyskočila.  Dívka pomalu usínala 
a Rita jako správný pes hlídala, aby se její paničce přes noc nic nestalo. 

„Kde to jsem? A kdo to na mě mluví?” dívka byla v přepychovém obydlí a rozhlížela se kolem 
sebe. Někdo na ní mluvil, ale vůbec netušila kdo. „Jsi na statku rodiny Toffyových. Mluvím 
k tobě já, dům, tedy přesně řečeno statek. Jak se jmenuješ? Mě říkají Joy a je mi asi 150 let.” 
„Já se jmenuji Sabina a je mi 15 roků. Utíkám z domu. Macecha je na mě zlá a tak si chci najít 
lepší život.”  vykoktala ze sebe. „Chci ti vyprávět můj příběh. Usaď se a poslouchej.” Sabina si 
sedla do krásně zdobeného křesla a potichu naslouchala. 

„Když mě postavili, byl jsem nádherná stavba. Měl jsem obrovskou stodolu, stáje, velký 
pozemek, dům pro hosty a v neposlední řadě taky samozřejmě vlastní vilu. Bylo tu živo. Pořád 
nějaké večírky,  slavnosti  nebo  dostihy,  parkury  a  různé  přehlídky.  Měl  jsem  hodné  
majitele 

 a jejich služebnictvo se o mě staralo s láskou. Potom starý pán umřel a statek koupil nějaký 
šlechtic Lawica. Paní Toffyová se s ním dlouho přela, ale nakonec podlehla. Násilím si vzal její 
dceru a chtěl s ní mít dítě. Ona nechtěla a bránila se. Vyhrožoval jí i její matce smrtí. Dlouho se 
rozmýšlela. Několikrát ji i uhodil. Po dlouhé době svolila. Měla ráda svoji matku. Po svatbě se jí 
narodil krásný chlapeček. Mladá paní měla už dost svého manžela a chlapce v noci zabila. Její 
muž to nesnesl a řekl jí,že jí bude mučit. V noci ji zabil i s její matkou. Zakopal je obě pod 
podlahu ve stodole. Jenže policisté je nikdy nenašli, jelikož je Lawica podplatil a já nemůžu 
mluvit, tudíž jsem to nemohl nikomu říct. Jednou večer tu vypukl velký požár a Lawica tu uhořel. 
Jenže kosti staré a mladé paní Toffyových mě tíží dodnes.” Starý statek mluvil smutným až skoro 
monotoním hlasem. Sabina se vzpamatovala a řekla: „Pomůžu ti, zítra se vrátím do města 
a přivedu někoho, aby je našel.” Byla odhodlaná pomoci starému Joyovi. 

Začalo svítat. Po kruté bouři ani stopa. Byl krásný sluneční den. Rita probudila Sabinu 
oblizováním a studeným čumákem, který jí strčila za krk. Sabina sebou trhla. „Byl to jen sen. 
Rito, zdálo se mi o tomhle statku, ukrývá tajemství. Pojď, jdeme  se  podívat.”   Vstala  
a zamířila k oné stodole, kterou viděla ve snu. Opravdu tam bylo vše ohořelé. Na zemi ležela 
stará lopata. Popadla jí a začala pomalu odhrabávat zem. Našla kosti.  Polekala  se.  Vrátila  se  
zpět  do  města a přivedla policisty na starý statek. Nikdo jí nechtěl věřit, ale po důkladném 
ohledání místa našli dvě kostry žen. 

Sabina se vrátila domů. Macecha se k ní chovala dále stejně krutě, ale ona si s tím nelámala 
hlavu, a když byla plnoletá, koupila si z peněz, co zdědila po otci, celý Toffyových statek a znovu 
ho vybudovala. Byl dokončený celkem brzy a stál tam v celé své kráse. Dodnes Sabina neví, jak  
se to stalo, ale je ráda, že udělala dobrý skutek a dala věčný klid rodině Toffyových. 
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Nikdy se jí už nezdálo o nich, ani o Joyovi. Ale bylo jí to i jedno. Tajně si povídala po večerech 
s budovami a pečovala o statek se stejnou láskou jako kdysi rodina Toffyových.  

Lucie Ludvíková 2.A 

Vysvobození 
Vidím dům. Je starý. Zdi se mu rozpadají a vypadá to, že střechou teče. Zkusím se tam podívat, 
napadlo mě. Hned ráno se tam vydám. Odložím dalekohled a scházím zpět do údolí, kde jsem na 
dovolené. Budu potřebovat nějaké věci. Nesmí mezi nimi chybět baterka, lano, náhradní svítilna, 
mohly by se hodit i nějaké zásoby jídla. Nevím, kdy se vrátím zpět do hotelu. Ještě připravit 
oblečení a ráno mohu vyrazit. 

Hned ráno po snídani jsem se oblékla a zamířila směrem k tomu podivnému domu. Cesta vedla 
podivnou cestou. Bahno, kaluže, potoky, štěrk nebo zarostlé louky. Dokonce jsem procházela 
i takovou malou džunglí. Místo lián tam byly stromy porostlé břečťanem a místo bambusu bylo 
všude klestí. Asi po dvou dnech jsem se dostala k onomu domu. Musela jsem určitě někde 
zabloudit, jelikož původně vypadala cesta lépe. Přespala jsem v lese. Vypadalo to, že v domě 
nikdo není. Otevřela jsem dveře. Vyndala svítilnu z batohu a snažila se v šeré místnosti 
rozkoukat. Byl tam starý  stůl, ztrouchnivělá  postel  a  něco,  co  se  podobalo  kamnům 
a plotýnkám na vaření. Na protější stěně byly vybělenější místa, kde zřejmě vysely obrazy. 
Zahlédla jsem další dvoje dveře. Vstoupila jsem do těch levých, ale nic tam nebylo. Jen mokrá 
podlaha, okno, kterým foukal studený vítr a jinak vůbec nic. Zašla jsem do druhých dveří. Když 
jsem otevřela, nevěřila jsem vlastním očím. Žádná děravá střecha, upravená podlaha, stůl, židle, 
malá kamínka, krásná skříň a v poslední řadě taky postel, která měla krásnou peřinu s vyšívaným 
vzorem. 

Když jsem se vzpamatovala, došlo mi, že slyším někoho vzlykat. Pátrala jsem, odkud zvuk 
přichází. Určitě se mi to zdá. Ne, nezdá. V rohu sedí děvče. Malé, vystrašené, může mu být tak 
šest, možná sedm, hlavu má opřenou na kolenou, které má přitažené k sobě a objímá je rukama. 
Hej, děvče, co tu děláš? Odkud jsi? Kde máš rodiče? Mlčí. Vezmu ji za ruku, ale ona se lekla. 
Neboj, říkám a přitom jí pobízím, aby se zvedla. Povedlo se. Pořád, ale mlčí. Ukládám ji do 
postele. Hledala jsem nějaké nádobí, abych jí mohla udělat něco k jídlu a k pití. Vyptávala jsem 
se jí na všelijaké věci. Mlčela. Po chvíli jsem jí začala vyprávět, jak jsem se sem dostala, jak se 
jmenuji a různé věci, které by ji mohly zajímat. Vyprávěla jsem jí o světě, který leží za tím velkým 
kopcem a že by se tam měla zaručeně lépe. Vezmu tě tam, oznámila jsem jí. Neslyšela mě. 
Usnula. Nevadí, ráno vyrazíme. 

Celou noc jsem nezamhouřila oči. Když začalo svítat, sbalila jsem všechny věci a probudila to 
malé děvče. Půjčila jsem jí nějaké oblečení a vyrazily jsme na cestu. Dorazila jsem do města na 
večer i s ní. Trvalo to jen jeden den! Počkej tady, za chvilku přijdu. Nechala jsem jí stát venku 
přede dveřmi a zašla dovnitř do hotelu. Oslovila jsem recepčního a řekla mu, co se mi přihodilo. 
Chtěla bych mít to děvče u sebe na pokoji, ale když jsem otevřela dveře, nebyla před nimi ta 
malá dívka. Jen mé věci a nějaká obálka. Otevřela jsem jí. Stála v ní věta: „D ěkuji ti!“ víc nic. 
Zdálo se mi to všechno divné, moc divné. Recepční mi vysvětlil, že kdysi dávno se v jejich lese 
ztratila malá holčička. Nikdo nevěděl, kam zmizela, až jednoho dne ji našli, tedy spíš jen její 
vysušené tělo. Od té doby se tu objevila už spousta lidí a vždy přišli až sem, že v lese ve staré 
chalupě je dívka. Když chtěli druhý den pro dívku jít, byl tam jen les. Až dnes si ji sem dovedla. 

Myslím, že je to moc divné, ale často takové věci slýchávám. Doufám, že ona dívka má už navždy 
klid a mě se už nic takového nestane, jelikož jsem se několik týdnů nemohla vyspat. 

Pravý autor historky je dnes již asi mrtvý. Můžeme tedy jen spekulovat, jestli je to výmysl, nebo 
pravda ... 

Lucie Ludvíková 2.A 
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TAJEMSTVÍ BUDOV 
 

Už odmala u mě tato malá a stará budova vyvolávala vlnu vzrušení, při kterém se mi rozbušilo 
srdce a po celém těle naběhla husí kůže. Tato velmi sešlá nemovitost patřila mé tetě, kterou jsem 
jako malý chlapec navštěvoval. Léta plynula a my stárli. Po smrti mé tety chalupa osiřela 
a chátrala. Chátrá i dodnes, všem je jedno, kdy ta barabizna - stará několik lidských generací - 
spadne. Je tomu už dobrý rok, co mě přepadl obrovský smutek nad ztrátou nejlepšího přítele. 
I šel jsem jako v mrákotách při půlnočním svitu z důvodu pochopení nynějšího sentimentálního 
stavu k obydlí, které mi bylo velmi blízké. Obešel jsem chaloupku a slzy mi lezly do očí. Vybavily 
se mi chvíle strávené po boku zesnulé tety. Chvíle, na které se nezapomíná. Spatřil jsem malé 
okénko. Toto okénko vždy bylo nablýskané, poněvadž teta byla puntičkářské nátury. Setřel jsem 
neprůhlednou vrstvu, kterou tvořil usazený prach           a přitiskl jsem obličej na sklo. Při 
pohledu do místnosti, kterou jsem kdysi tak dobře znal, mi ukápla slza a za ní druhá, třetí… 
Stékaly po skle a prach před nimi ustupoval. ,,NE! Nebudu brečet! Nechci! Kluci přece nebrečí.“ 
Ale srdce má větší moc a váhu než obyčejný chtíč vyprodukovaný rozumem! Odstoupil jsem od 
okna a zamířil ke dveřím. Já, jakoby smyslů zbavený, vzal jsem za mosaznou kliku a těžké, 
dubové dveře visící na korozi poznamenaných pantech děsivě zaskřípaly a mé tělo se rozechvělo 
jako sametová pavučina při dopadu kapky rosy. Dveře se otevřely a já vešel. Každý můj krok byl 
doprovázen hlasitým tlukotem mého vzrušeného srdce a prohnile vrzající podlahy. Po vkročení 
dovnitř jsem pomalu dveře za sebou zavřel a mlčky jsem čekal, až si mé zornice zvyknou na 
„ černou mlhu“ nazývající se tma. Trvalo opravdu jen pár sekund a mé smysly byly schopny 
rozpoznat  starodávný nábytek či zatuchlý šat na něm pohozen. Sebral jsem odvahu a vešel do 
světničky, která byla tetou obývána ve dne v noci. Sedl jsem si na židli, na které sedávalo 
i pozadí Té těžce v životě pracující a po ustálení mého bouřícího tlukotu srdce jsem se 
zaposlouchal do ticha domu. Měl jsem obrovskou potřebu sdělit tomuto domu svůj osobní příběh 
- mé pocity. Chtěl jsem být k němu otevřený tak, jako byl otevřený on mně, když mě nechal 
vstoupit. Mé rty se otevřely a já začal asi takto…: „Nejsem obyčejným člověkem, který by řešil 
své problémy s jednou rukou v kapse. Mé pocity jsou smíšené, mé problémy vážné. Mnohdy 
přemýšlím nad smyslem svého života. Ptám se sám sebe, jestli mám ono privilegium žít na světě, 
který není určen pro slabochy, ale odpověď ve své mysli hledám marně. Připadám si jako vězeň. 
Jako vězeň, který je odsouzen za to, co neudělal. Jedno z potěšení, které mi zbylo, je okno ven. 
Toto okno je jako vstup do jiného světa, ale tam pro mne není místo. Často stávám u těchto 
"dveří" , které vedou do jiné dimenze a hledím skrz mříže ven. Tam, kde je svoboda a volnost.  

Závidím všem, co můžou projít suchým popadaným listím, dotknout se věcí pro mne 
nedotknutelných, zaposlouchat se do zpěvu přírody, pohlédnout na člověka, který mi je blízký 
a říci mu: ,,Mám Tě rád!“ Má můj život, uzavřený do tmavé krychle plné smutku a beznaděje, 
smysl? Toť otázka! Druhé a zároveň předposlední potěšení v mém dosavadním životě je noc. 
Když usínám, myslím na krásu života a lehce zavírám oči, potom upadnu do hlubokého snění. 
Zdá se mi sen... 

Nacházím se na sluncem prohřáté louce u lesa a slyším, jak mi stromy svým šuměním listí dávají 
najevo, že jsou šťastny mou přítomností. Stejný kompliment mi pošeptal i studený vítr. I slunce, 
které se teplými paprsky dotýkalo mého těla, prozradilo, že jsem obyčejný člověk. Byl to krásný 
pocit, který jsem doposud neznal. Byl jsem nadšený světem, okolím a konečně jsem byl poznán 
sám sebou. Chtěl jsem jít a začít znovu žít, změnit svůj život od základů. Ale nemohl jsem se 
pohnout. Byl jsem jako uvězněný. Ano - uvězněný! 

Sen se rozplynul a já otevřel oči tak pomalu, jako jsem je zavíral, když začínal nejkrásnější sen 
mého života. Mé oči byly mokré od vyroněných slz a plné smutku a zklamání. Dohánělo mě to 
k šílenství, a tak přišlo na řadu mé třetí - poslední potěšení. Na světě jsem neměl nikoho, pro 
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koho by bilo mé srdce. Tak proč by mělo bít? Byl jsem sám a to jen kvůli lidem. Nevěděl jsem, za 
co jsem byl odsouzen, neznal jsem smysl - SMYSL ŽIVOTA!“ 

Skončil jsem vyprávění mého životního utrpení a mé rty se znovu objaly. Seděl jsem mlčky na té 
staré, červotoči prolezlé židli a  čekal jsem na nějaké vlídné slovo, či moudro do života, ale mé 
čekání bylo marné. Kdo mi vlastně mohl ve starém, opuštěném domě poskytnout náruč a konečný 
přístav mé beznaděje? Kdo? Vstal jsem ze židle a pomalu jsem mířil ke dveřím. Cestou k nim 
jsem zakopával o ty starobylé movitosti a vlhkem zkroucenou podlahu.   Polorozpadlá chaloupka 
s děravou střechou a v ní stará, léty znavená stařenka. Ta dlouhá doba věčné samoty je stmelila 
a jedna druhé poskytovala zázemí v těch nejtěžších nečasech. Kdo jiný by bránil tu fyzicky 
slabou bytost před plískanicemi a krutými mrazy? A kdo by ve starých kamnech, které zahřívaly 
stěny domu rozdělal oheň, který navodil tu pohodu a klid v srdci, než životem zlomená a na oko 
slepá teta? Ano, po tetě je veta a její chatrč je toho viditelným důkazem - chátrá rychleji než 
dříve a já vím proč! Truchlí nad ztrátou, nad pocitem samoty a to jí dělá ty vrásky, které se 
promítají na jejím nynějším stavu. I já se tak cítím, ztráta přítele a pocit samoty od toho 
odvozený. Věřím tomu, že domy mají také duši. Duši, jakou mají i lidé a zvířata. Ten, kdo je 
něčím trápen, ať si o tom zkusí promluvit třeba s tou starou barabiznou, která je stále opuštěná 
a která by ráda uslyšela něčí další osobní příběh. Jen budovy umí dostatečně naslouchat našim 
srdcím a donutí v tom tichu k zamyšlení. 

Tomáš Dvořák, 3.C 

 

Matematická soutěž 

V březnu 2007 se naši studenti zúčastnili 25. ročníku regionální matematické soutěže studentů 
SOŠ, SOU a SPŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných školse student 
třetího ročníku Tomáš Navrátil umístil na krásném druhém místě (se stejným bodovým ziskem 
jako první místo) a studentka Lenka Mnichová na 6. místě ve svých kategoriích. Studenti 
Monika Dušková a Michal Špindler se mohli také pochlubit dobrými výsledky, i když se 
neumístili mezi prvními třemi ve své kategorii. 

Za kolektiv učitelů blahopřeji k výraznému úspěchu našich studentů. 

Lenka Tejklová 

 

Úspěch v soutěži v anglickém jazyce  

 
V dubnu letošního roku proběhla soutěž „Give me a topic I’ll tell you…“, která byla určena pro 
studenty středních odborných škol Pardubického a Hradeckého kraje. Soutěž se konala na SPŠS 
v Hradci Králové. Velikou radost nám udělala studentka čtvrtého ročníku SZeŠ Lanškroun Bára 
Sedláčková, která se umístila na krásném třetím místě za účasti dvaceti škol. Ve svém projevu 
dokázala uplatnit nejen své dovednosti v porozumění textu a poslechu, ale i v reakci na vzniklou 
situaci. Za kolektiv učitelů gratulujeme. 

Mgr. Radmila Janoušková. 
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Veronika Řehořová  4. A     

 
 

WILD ANIMALS INSIDE A CITY 
What is better? To finish as dead fur coat covering chest of a fat and rich “lady” or to finish as 
live fur behind  the Zoo gates?  To be or not to be? That is the question. 

I am in the Zoo now and I am doing an interview with a wife of the animal king.  

Q: “How are you?” 

A: “Thanks, well. And you?” 

Q: “I can see that you have had a rabbit for dinner now.” 

A: “Oh yes. Food is very good here. I can not complain. I had had to hunt in a jungle for a few 
hours before I came to this place.” 

Q:  ”Would you like to return back to the jungle?” 

A: “This is a difficult question. My family and my friend finished in poachers´ hands. I can fight 
with a cheetah or a tiger I can not fight with people and their weapons. I did not save my 
children” 

Q: “This is horrible. Do you hate people?” 

A: “Oh no. I hate only hunters and poachers. 

Q: “And what about people in the Zoo?” 

A: “There are very nice people here. My male carer is lovely. When I am sad, he strokes me and 
calls me his pussycat.” 

Q: “And what about the visitors?” 

A: “I better ignore visitors.” 

Q: “Why?” 

A: “This happened a few years ago...a boy gave me chocolate ice-cream. It was amazing taste, 
but afterwards I was given two injections from a vet.” 

Q: “Oh, I can see your point. I am glad that I could speak to you. See you later.” 

A: “Come any time you like. Cheerio!” 

 

I think that animals in the Zoo are safe. I think that people should protect animals against 
hunters and poachers in wildlife. We should take care about good behaviour and red-handed 
poachers. When a woman does not want a real fur-coat, the fur animals will stay alive! 
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DIVOKÁ ZVÍŘATA VE MĚSTĚ 
 

Co je lepší? Skončit jako mrtvý kožich pokrývající hruď tlusté a bohaté dámy nebo skončit jako 
živý kožich za branami zoologické zahrady? Být nebo nebýt? To je otázka. 

Jsem v zoo a zpovídám manželku krále zvířat. 

 
T: „ Jak se máte?“ 

L: „D ěkuji, dobře. A vy?“ 

T: „ Vidím, že jste povečeřela králíka.“ 

L: „Ano,jídlo je zde velmi dobré. Nemohu si ztěžovat. V džungli jsem musela lovit několik hodin. 

T: „ Vrátila byste se ráda zpět do džungle?“ 

L: „ Toto je těžká otázka. Moje rodina a přátelé skončili v rukou pytláků. Umím bojovat 
s gepardem nebo tygrem, ale nedokážu se ubránit lidem a jejich zbraním. Nezachránila jsem 
moje děti.“ 

T: „To je hrozné. Nenávidíte lidi?“ 

L: „Ale ne, nenávidím pouze lovce a pytláky.“ 

T: „A co lidé v zoo?“ 

L: „ Zde jsou lidé velmi hodní. Můj ošetřovatel je úžasný. Když jsem smutná, hladí mne a nazývá 
mne svou kočičkou.“ 

T: „ A co návštěvníci?“ 

L: „ Je lépe si návštěvníků nevšímat“ 

T: „ Proč?“ 

L: „ Stalo se to před pár lety...jeden chlapec mi dal čokoládovou zmrzlinu. Chutnala skvěle, ale 
poté jsem dostala dvě injekce od veterináře.“ 

T: „Aha, vím, kam míříte. Jsem ráda,že jsem si s vámi mohla popovídat. Nashledanou.“ 

L: „ P řijďte kdykoliv. Nashledanou.“ 

 
Myslím si,že zvířata jsou v zoologické zahradě v bezpečí. Myslím si, že lidé by je měli chránit 
proti lovcům a pytlákům ve volné přírodě. Měli bychom se postarat o dobré chování a pytlácké 
ruce pokryté krví. 

Až žena nebude chtít pravý kožich, kožešinová zvířata zůstanou naživu! 
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Jízda zručnosti 

Pro žáky zemědělských škol ČR se jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem konají v 6 oblastech. 
Přestože máme blíže do Hlušic u Nového Bydžova nebo do Světlé nad Sázavou, volíme si 
severomoravskou oblast. Letos tuto soutěž uspořádala Střední škola automobilní, mechanizace 
a podnikání v Krnově ve čtvrtek 12. dubna 2007 ve spolupráci s týdeníkem Mechanizace 
zemědělství. Ze zkušenosti víme, že rozhodčí v této oblasti postupují objektivně a domácím 
soutěžícím „nedarují“ žádný bod navíc. Proto jsme jeli až do Krnova. 

Pořadatelé soutěže postavili soutěžní trať netradičně v areálu Zemědělské společnosti Úvalno na 
ploše, která slouží jako odstavné místo pro zemědělskou techniku a která byla nerovná a svažitá. 
S uspokojením jsme tento fakt vzali na vědomí, protože jsme trénovali na co největší obtížnost 
srovnatelnou s podmínkami podobnými skutečnému zemědělskému prostředí. Při obhlídce trati 
jsme zjistili, že je sestavená s vysokou náročností na precizní ovládání traktoru a že na ní nikdo 
netrénoval. To nám naprosto vyhovovalo, protože všichni zúčastnění měli stejné výchozí 
podmínky. 

Do severomoravského kola se přihlásilo 33 soutěžících, nakonec se však dostavilo jen 
26 chlapců, žádná traktoristka. Při losování nám trochu přálo štěstí, náš teoreticky nejslabší 
soutěžící Láďa Pospíšil si vylosoval startovní číslo 12, David Weinhauer číslo 17 a náš ostřílený 
borec Vladimír Čajnák číslo 24. Hned na prvních jízdách bylo znát, jak je trať náročná, a vůbec 

jsem se jako rozhodčí nenudil, stále 
bylo komu přidělovat trestné body. 
První lepší jízdu předvedl žák 
družební polské školy, který se 
nakonec umístil na 4. místě. Náš 
první jezdec Láďa měl za úkol 
hlavně nalézt kritická místa na trati. 
To se mu bezděčně podařilo tak, že 
zvolil špatný nájezd před garáž 
a bohužel nestihl po zacouvání 
dokončit jízdu v omezeném 
časovém limitu 6 minut. Jeho 
zkušenost dobře využil David, 
který se se ziskem 2 trestných 
minut celkově umístil na 3. místě. 
Před Vláďou už svou jízdu zdárně 

ukončili soutěžící z Frýdku-Místku a z Opavy, oba získali také 2 trestné minuty, ale byli 
neskutečně rychlí. Jestli je měl Vláďa porazit, musel zajet buď vrcholně čistou jízdu a nebo být 
ještě rychlejší. On vsadil na rychlost a bohužel získal 4 trestné minuty a celkově obsadil až 5. 
místo. Protože však postupovali první čtyři čeští soutěžící a před Vláďou lépe zabodoval už jen 
zmíněný polský jezdec, do celostátního finále se probojoval i on. 

Celostátní kolo se konalo na letištní ploše Zemědělského družstva Kámen, kde soutěžní trať 
stavěla Česká zemědělská akademie v Humpolci se svými odloučenými pracovišti Světlá nad 
Sázavou a Havlíčkův Brod ve spolupráci s týdeníkem Mechanizace zemědělství a soutěž se stala 
součástí akce Den zemědělce. Letištní plocha neklade žádné zvláštní nároky na zručnost 
traktoristy, proto tvůrci tratě umístili garáž do mírného sklonu s výjezdem do travnaté okolní 
plochy. To by našim borcům nevadilo, ale zaskočil je zbrusu nový Zetor Proxima s pohonem 
předních kol a velkým poloměrem otáčení. Navíc, jak jsem si sám později ověřil, se zatuhlým 
řazením reverzu by si poradil jen traktorista s maximálním duševním zdravím. Na trati sice nikdo 
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netrénoval, ale jak se ukázalo později, vítězové z ČZA Humpolec měli možnost si zbrusu nový 
traktor vyzkoušet předem. 

Štěstí našemu družstvu nepřálo už při losování, neboť jsem si vytáhl funkci hlavního rozhodčího. 
Díky dobré spolupráci s rozhodčími z ostatních škol jsem však nemusel řešit žádná odvolání 
proti neobjektivnímu přidělení trestných bodů. Jen jsem několika účastníkům soutěže musel 

ukončit jejich snažení pro 
nedodržení časového limitu. 
Ještě smolnější ruku měl 
Vladimír Čajnák, když si 
vylosoval startovní číslo 
2 z celkových 24 soutěžících. 
Soutěžící s číslem 1 na trati nic 
nepředvedl a na Vláďu zbylo, 
aby ostatním účastníkům odhalil 
nástrahy trati i záludnosti 
traktoru. Za to získal několik 
trestných bodů a skončil na 
16. místě. David Weinhauer si 
naopak vylosoval číslo 20. 
Přestože se po celou dobu 
soutěže tvářil vyrovnaně, dolehla 
na něj před startem psychická 
zátěž nutnosti zabodovat, 

zbytečně se vynervoval na špatném řazení reverzace v nové Proximě a skončil na 12. místě. 

Den zemědělce v Kámeni u Pacova se celkově vydařil. Firmy prodávající zemědělskou techniku 
předvedly nejmodernější a nejvýkonnější stroje, na letištní ploše a v jejím okolí se pořádala 
spousta atraktivních soutěží, takže podle mého odhadu 5000 návštěvníků zhlédlo to nejlepší 
z oblasti zemědělské mechanizace v ČR. I naše škola přispěla svou účastí k úspěchu celé akce, 
neboť jsme se 12. a 16. místem mezi zemědělskými školami v rámci ČR v jízdě zručnosti dobře 
prezentovali. Navíc jsme se setkali se spoustou nadšenců pro zemědělskou mechanizaci, kterým 
jsme mohli říci: Tady jsme také soutěžili a byli jsme dobří. 

A na příští soutěž v jízdě zručnosti musíme trénovat s novým traktorem Zetor Proxima. Jinak 
s našimi 20-letými Zetory „bez předku“ ztratíme kontakt s republikovou špičkou. Proxima má 
evropskou úroveň, ale kde na ni vzít? Prý mám psát projekty na zkvalitnění výuky s úplným 
vyčíslením nákladů, výnosů a návratnosti vložených prostředků, sehnat investory, sponzory, 
gestory… a pak čekat, jestli někdo někde rozhodne o vhodnosti požadované investice. Spisovatel 
ani ekonom nejsem a tak mi nezbývá, než dále učit budoucí talentované zemědělce ovládání 
techniky na starých strojích a na novou mechanizaci se s nimi koukat na výstavách. Pokud se 
něco v našem odborném školství nezmění. 

Ing. Jan Račanský, učitel mechanizace 
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Charitativní činnost 
 

Český den proti rakovině – 15.5. 2007 

Věrni dlouholeté tradici vyrazily ve středu 15. května do ulic dvojice studentů Střední 
zemědělské školy v Lanškrouně se symbolickými květy měsíčku lékařského, aby jejich prodejem 
získali prostředky na podporu boje proti zákeřné chorobě. Studenti prodali celkem 907 kusů 
a získali 20 026,- Kč. Nejúspěšnější byla dvojice studentek ze 3.B Veronika Peterková a Pavla 
Hauptová, které prodaly 200 květin a získaly 4 284,-Kč. Nejen jim, ale i všem ostatním upřímně 
děkuji. 

Věra Kovaříková 
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Třídy a jejich odborné exkurze 
1.A  

 

První rok studia třídy 1.A  

Když jsem 4. 9. 2006 vstupovala jako čerstvá třídní učitelka do své třídy, měla jsem stejně jako 
noví studenti hlavu plnou plánů a ideálů o tom, jak ten první rok spolu zdárně zvládneme. 

Ihned 8. 9. jsme vyrazili dohromady s 1.B na exkurzi do Pardubic na akci „Kůň roku 2006“. 

Poté 19. 10.jsme znovu nastoupili do vlaku směr Praha a tam zhlédli velice zajímavou výstavu 
„Země neznámá - známá“, jejím jádrem byly nádherné fotografie ukazující rozličné ekologické 
problémy naší planety. Samozřejmě nebylo možné vynechat procházku historickým centrem 
našeho hlavního města. 

Po vánočních prázdninách studenti s přeplněnými žaludky museli naplnit i mozek tak, aby mohli 
úspěšně zvládnout první pololetí, což se nakonec podařilo všem. 

Následoval lyžařský kurz v termínu 26.2. – 2.3. 2007; možná díky zvyšující se sluneční aktivitě 
se jakoby zrychlil i tok času. Najednou tu byl téměř konec školního roku, který jsme si zpestřili 
prohlídkou koní v Tlumačově a Napajedlech a návštěvou zámku v Kroměříži. 

Když jsem vstupovala do třídy s vysvědčením, mohla jsem konstatovat, že jsme ten první rok 
s většími či menšími problémy zvládli a studentům se - až na výjimky - podařilo zdárně překonat 
přechod na střední školu a všechny nástrahy studia s tím spojené.  

Doufám, že se po prázdninách všichni sejdeme plní sil a vrhneme se do práce alespoň tak, jak 
tomu bylo v letošním školním roce. 

Ing. Miluše Filipčíková, třídní učitelka 
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1.B 

Za exotikou do Prahy 

V úterý 10.října 2006 se studentky 1.B vypravily do Prahy poznávat Zemi známou-neznámou – 
tak se totiž jmenovala slavná výstava velkoplošných fotografií. Na pražské Kampě tak mladí lidé 
měli možnost spatřit exotické scenérie (např. Jáva, Chile, Arktida) i momentky 
z každodenního života Afričanů či Polynésanů. Nezbytnou součástí výstavy byly fotografie 
s ekologickým či sociálně kritickým apelem (např. vrakoviště tanků v irácké poušti či brazilské 
předměstské slumy). Samostatnou pozornost si jistě zasloužil také obsáhlý komentář, který více 
či méně souvisel s fotografiemi. Doplňkovou částí celé výstavy byly otázky, na které měly 
studenky nacházet odpovědi. Vedlejší náplní exkurze bylo poznání geografických a historických 
zajímavostí našeho hlavního města. 

Bc. Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Pavel Studený 

Odborná exkurze 1. A a 1. B 

V úterý 19. 6. 2007 se třídy 1. A a 1. B vydaly na odbornou exkurzi po významných moravských 
chovech koní. V doprovodu Mgr. Daniely Pravdové, Ing. Darie Kotyzové a Ing. Josefa Hyleny 
nejprve navštívily Hřebčín Napajedla, a. s., kde se seznámily s jeho historií, která sahá od roku 
1886 až po současné úspěchy chovu anglického plnokrevníka. Studenty zaujala stáda chovných 
klisen se stovkou letos narozených hříbat ve výběhu a úspěšní importovaní plemeníci. Byl jim 
představen i největší skvost hřebčína -  a to hřebec v hodnotě 12 milionů Kč. Historickou 
dominantou hřebčína je dřevěná rotunda, ve které se provádí zapouštění klisen předem 
vybranými hřebci. Tento způsob plemenitby je u plemene anglického plnokrevníka jediný 
možný. Inseminace z důvodu zužování chovné základny není tedy přípustná. 

Dalším cílem byl Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik. Zde si studenti měli možnost 
prohlédnout chovné hřebce, tentokrát různých plemen např. holfštýnský, hanoverský hřebec, 
český teplokrevník, KWPN, slezský norik, hafling, shetlandský ponny apod., dále hřebce ve 
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výcviku zařazené do předvýběru do plemenných knih. Představen jim byl samozřejmě celý areál 
hřebčince, jehož součástí je předváděcí plocha, kolotoč na pohybování koní, krytá hala 
a venkovní jízdárna. Někteří studenti si zde mohli poprvé sáhnout na hrací míč pushball 
o průměru 1,2 m, který je používán při ukázkách koňské kopané. 

Poslední zastávkou bylo město historických památek, škol, umění a kultury Kroměříž. Město 
zapsané v roce 1998 díky komplexu historických zahrad a Arcibiskupského zámku do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Kromě prohlídky centra studenti zhlédli prostory největší 
historické dominanty města Arcibiskupského zámku. Největší úspěch  samozřejmě vzbudil 
rozlehlý Sněmovní sál, kde se roku 1848 konal rakouský Říšský sněm, a sály tzv. Staré knihovny 
s přibližně  devadesáti tisíci svazky a čtyřmi historickými glóby. Návštěvu Kroměříže ukončilo 
občerstvení v nádherně upravených Podzámeckých zahradách.  

Přestože byl absolvován poměrně náročný program za tropických teplot, dobrá nálada po celou 
dobu převládala nad únavou. A to i díky klidné a bezpečné jízdě klimatizovaným autobusem 
našeho dlouholetého dopravce pana Mačáta. 

Mgr. Daniela Pravdová, Mgr. Darie Kotyzová, Ing. Josef Hylena 

1.C 

 
V kraji boha Radegasta 

V posledním týdnu tohoto školního roku jsme strávili několik zajímavých dnů (25.6. – 27.6. 
2007) na Moravě, zejména v její slavné lokalitě – Valašském království. 

Hned po příjezdu do beskydského centra Rožnova pod Radhoštěm  jsme navštívili výrobu svíček 
ve firmě UNIPAR; zde pouze s minimální mechanizací modelují svíčky z přírodního parafínu 
a vyvážejí je doslova do celé Evropy. Podle paní průvodkyně v horkých letních dnech 
vyvrcholila produkce vánočních svíček určených pro belgický a francouzský trh. Zbytek dne 
jsme věnovali horské turistice. Pěšky jsme prošli centrální hřeben rožnovských Beskyd na trase 
Prostřední Bečva – Pustevny – Radhošť – Dolní Bečva. Prohlédli jsme si známé skvosty secesní 
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architektury, Jurkovičovy útulny, vyfotili jsme se před slavným Radegastem a někteří si v duchu 
místní tradice pohladili sochy slovanských věrozvěstů. Odměnou za vytrvalost nám byly 
nádherné výhledy na vzdálenější vrcholy (Tanečnice, Lysá hora). Ke správnému pochodu 
v neznámém terénu patří také bloudění – horké chvíle jsme zažili při sestupu do kempu. 
V lesnaté a kopcovité krajině plné neznačených cest a poničených turistických značek nám asi 
dvě hodiny byla k ničemu jinak velmi spolehlivá mapa. Když jsme dorazili do kempu Bučina, 
měli jsme v nohách 22 km a dvakrát překonané převýšení 450 – 1129 m.n.m. 

Dopoledne druhého dne uplynulo poklidně prohlídkami exponátů Technického muzea 
v Kopřivnici. Zde projevovali nadšení zejména chlapci, také dívky si však našly mezi 
tatrováckými veterány několik oblíbených „vozítek“ (např.motorové sněžné saně nebo slavnou 
Hadimršku). Polední čas jsme prožili ve starobylém Štramberku, kde jsme si prohlédli velkou 
část severní Moravy z ochozu Trúby, tam jsme také vyslechli pověst o vzniku Štramberských 
uší. Odpoledne již byli opět v Rožnově. Tentokrát jsme si důkladně prohlédli jedinečné Dřevěné 
městečko a vyslechli výklad k technickým zajímavostem v Mlýnské dolině. Večer patřil 
historkám u táboráku. 

S Beskydami jsme se rozloučili t řetí den ráno. Na zpáteční cestě na nás čekaly neobvyklé 
argonitové jeskyně v Hranicích na Moravě; o geologickém vývoji této části Moravy se studenti 
dozvěděli také při návštěvě Hranické propasti, jedné z nejhlubších na světě. Posledním 
zastavením naší exkurze byl historický Šternberk, kde jsme absolvovali prohlídku městského 
jádra a středověkého hradu s aktuální výstavou hodin.  

Do Lanškrouna jsme dorazili na sklonku odpoledne, spokojení a bohatší o spoustu nových 
zážitků. 

Mgr. Martina Weiserová, Mgr. Pavel Studený  
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2.A 

Důkladné plánování a příprava se vždy vyplatí. Přesvědčili jsme se o této pravdě v horkých 
dnech 20. a 21. 6. 2007. Naši odbornou exkurzi jsme připravovali dlouho a stejně dlouho se na ni 
těšili. 

V takřka plném počtu 29 ti studentů jsme se sešli u autobusu firmy Mačát a vyjeli směr jižní 
Morava. První zastavení nás čekalo v Brně. Díky dokonalému navigačnímu systému jsme 
zastavili přesně před branou závodu Zetor.Na ploše před továrnou stály traktory připravené na 
export, hned bychom do jednoho nasedli! Vozový park SZeŠ by podobnou „vzpruhu“ značně 
potřeboval…Rozdělili jsme se na dvě skupiny a s průvodcem absolvovali prohlídku provozu. To, 
co jsme viděli, je skutečně evropský standard – každý pracovník je osobně zainteresovaný na 
výrobě. Značka Zetor je záruka kvality. 

V Brně jsme si prohlédli i technické muzeum, které na mnohé z nás zapůsobilo výrazněji než 
více známé muzeum v Praze. Expozice „Technické hry“, v které nás prováděl odborník, je 
vlastně taková veselá fyzika v praxi. Přístroje z oboru optika či mechanika jsme si vyzkoušeli. 
Škoda, že na ostatní expozice již nezbylo více času. V brněnském technickém muzeu lze strávit 
mnoho hodin. 

Plán je třeba dodržet, přesunuli jsme se do Lednice, kde jsme měli objednanou prohlídku zámku 
a zahrad. Na  místní zajímavosti -  minaretu právě probíhá rozsáhlá rekonstrukce.  

Den nabitý pestrým programem rychle uběhl a čekalo nás ubytování v Pasohlávkách. 
Novomlýnské nádrže jsou zajímavou ekologickou zvláštností, dnešní ráj rybářů jsme si 
vyfotografovali. 

Ve čtvrtek 21.6. jsme si přivstali, čekala nás Vídeň. Počasí připomínalo tropy.Tento den prý padl 
teplotní rekord.Vynálezci klimatizace  by patřila Nobelova cena, 36 stupňů Celsia opravdu není 
málo. Milovníci koní si přišli na své. Španělská jezdecká škola je zážitek i pro laiky a my jsme 
odborníci! Vstupné bylo nižší, než jsme očekávali – pro studenty 5 euro. 

Samozřejmě jsme se podívali k dominantě Vídně – chrámu sv. Štěpána, k Parlamentu 
a Shönbrunnu, vyfotografovali jsme si nekonvenční domy architekta Hundertwassra a na vlastní 
kůži vyzkoušeli atrakce v Prátru – říká se, kdo nejel na obřím kole, ten nebyl ve Vídni – my v ní 
skutečně byli, svezli jsme se nejen na něm. 

V 17 hodin jsme opouštěli Vídeň. Provázela nás avizovaná bouřka, která znesnadňovala cestu. 
Řidič autobusu pan Kalous předvedl, že je vynikajícím šoférem. Do Lanškrouna před internát 
nás dovezl kolem 21. hodiny. 

Odborná exkurze se vydařila. Máme nezapomenutelné zážitky. Děkujme panu řediteli, že nám 
dovolil ji podniknout.  

Mgr. Drahuše Tkačíková a Ing. Jan Račanský 
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3.C 

Studenti 3.C v tomto školním roce absolvovali dvě jednodenní exkurze. Cílem cesty byla v obou 
případech Praha. 14. 3. 2007 jsme zavítali do Senátu ČR, který sídlí ve Valdštejnském paláci na 
Malé Straně. Paní průvodkyně nás provedla nádhernými sály tohoto paláce, ve kterých jsme se 
dozvěděli také mnohé z české historie a o Albrechtu z Valdštejna. Návštěvu Senátu ČR jsme 
zakončili v konírně – v hlasovací místnosti, kde se studenti seznámili s funkcí senátu a s jeho 
složením. Prohlídku historického centra jsme zakončili návštěvou České národní banky. Po 
promítnutí filmu ČNB studenti si prohlédli zajímavou expozici vývoji peněz a bankovní 
soustavy na území ČR. Samozřejmě jsme byli okouzleni zlatými rezervami (tunou zlata) ČNB, 
pamětními mincemi i padělky. V průběhu prohlídky jsme si mohli upevňovat získané vědomosti 
na monitorech, kde byly připraveny testové otázky.  

Dne 22. 3. 2007 bylo naším cílem protidrogové centrum Drop-in a návštěva Mezinárodního 
veletrhu studentských fiktivních firem Praha. V centru pro drogově závislé absolvovali studenti 
přednášku, trvající hodinu a půl, jejímž obsahem bylo seznámení se spektrem a účinkem 
existujících drog, se službami centra nejen pro drogově závislé, ale i jejich rodinné příslušníky. 
Celá přednáška byla doprovázena především příklady z praxe pracovníků Drop-inu a byla 
vedena velice poutavou formou, přijatelnou a srozumitelnou pro mladé lidi. Působivost jejího 
účinku byla navíc umocněna prostředím samotného centra, které je útočištěm drogově závislých 
přímo z ulice. Studenti procházeli prostorami, v nichž si tito lidé vyměňovali injekční jehly, 
dostávali zdarma polévku a čaj. 

Další zajímavá zkušenost nás čekala na pražském Výstavišti, kde se konal mezinárodní veletrh 
studentských fiktivních firem s účastí studentů z České republiky, Bulharska, Maďarska, 
Slovenska, Finska, Velké Británie a dalších zemí. 

Naši studenti, které čeká výuka předmětu fiktivní firma v příštím školním roce, měli za úkol 
uzavřít dva obchody, jeden s tuzemskou a druhý se zahraniční firmou, ve vytvořených dvojicích. 
Všechny uzavřené smlouvy museli doložit dokladem, ať už pokladním, fakturou, nebo 
objednávkou. Byla to pro ně velmi zajímavá zkušenost, protože se museli domluvit cizím 
jazykem i se studenty, kteří se tento jazyk také učí, například s Finy. Zajímavá byla také ochota 
jednotlivých vystavujících k obchodním kontaktům, někteří nedokázali upoutat, jiní neuměli 
vyplnit doklad, naopak další dokázali prodat své zboží půlce třídy. 

Pro naši školu byly oba navštívené objekty novinkou, která nás i studenty velmi zaujala a chtěli 
bychom pokračovat s touto aktivitou i v dalších letech. 

Ing. Věra Zemanová 

 

4.A 

Vzpomínka na uplynulý rok se 4.A 

Rád bych připomněl několik vydařených akcí, které jsme s mojí třídou 4.A já nebo moji 
kolegové v školním roce 2006-2007 absolvovali. Hned na počátku září to byla odborná exkurze 
do Slatiňan na výkonnostní zkoušky starokladrubských koní. Tato akce zaujala především 
„koňařskou“ část třídy, která mohla získané informace později využít při vlastní maturitě. 
V následném týdnu pod vedením Ing. Filipčíkové zavítala třída do VÚCHS v Rapotíně, kde se 
studenti seznámili s aktuálními poznatky výzkumu v chovu skotu. Pro ty studenty, kteří 
uvažovali o dalším studiu, byl jistě přínosem zájezd do Brna na veletrh vzdělávání 
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„GAUDEAMUS“. Zde je možno každoročně získat ucelený přehled o možnostech studia 
v rámci ČR, popř. v zahraničí. Velmi zajímavá a teoretickou výuku vhodně doplňující byla 
i návštěva brněnské veterinární kliniky pro velká zvířata. Z odborného výkladu se dověděli 
mnoho o práci tohoto špičkového zařízení a také mnoho rad důležitých pro zachování zdraví 
zvířat. Kromě toho měli studenti možnost vidět přímo na operačním sále operaci pohybového 
aparátu koně, což bylo pro mnoho z nich velmi silný zážitek. 

Do konce roku 2006 si ještě třída stihla zorganizovat podařený stužkovací večírek z bohatým 
programem, zaměřeným z velké části na prověření znalostí a dovedností učitelů. Všichni 
zúčastnění učitelé museli vypracovat znalostní test, učitelé autoškoly sestavit uzdečku (na čas) 
a mužská část sboru přebalit dítě. Začátkem nového roku - 12.ledna 2007 - proběhl maturitní ples 
třídy v Žichlínku, který upozornil na neodvratnost blížící se maturity. Koncem března si studenti 
vyzkoušeli maturitu nanečisto a 2.dubna jim byla zadána témata písemné maturitní zkoušky 
z jazyka českého. Od 28. května do 1.června se konala ústní maturitní zkouška, která dopadla 
nad očekávání dobře. Poslední společnou akcí bylo v pondělí 4.června slavnostní vyřazení z řad 
studentů naší školy, kde bylo absolventům předáno maturitní vysvědčení. 

Na tuto třídu bude většina učitelů ještě dlouho vzpomínat a přestože měli často výpadky 
v prospěchu, věřím, že v praktickém životě se uplatní velmi dobře. 

Ing.Jaroslav Hél, třídní učitel 

4.B 

Třídenní odborná exkurze proběhla ve 4.B od 1. do 3. listopadu 2006. Jeli jsme autobusem, první 
den společně se 4.A, do Brna. Prohlédli jsme si veterinární nemocnici a navštívili veletrh 
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Z Brna jsme pokračovali na Moravu 
a ubytovali jsme se v Autokempu Velehrad. V podvečer jsme si ještě prohlédli baziliku 
Nanebevzetí P. Marie ve Velehradě. 

Druhý den jsme navštívili hřebčinec Tlumačov, hřebčín Napajedla, ranč Kostelany a skanzen 
v Modré. Večer jsme v příjemném prostředí vinného sklepu Magna Moravia uspořádali 
stužkovací večírek. 

Poslední den jsme při zpáteční cestě navštívili Punkevní jeskyně v Moravském krasu a pštrosí 
farmu v Doubravici. 

Program exkurze byl bohatý, zaměřený především na chov koní. Bohužel jsme nemohli, 
vzhledem k pozdnímu termínu, více využít návštěvy kulturních památek. 

Ing. Marie Urbanová 

4.C 

Poslední rok studia na naší škole jsme žili nejen usilovným studiem a přípravou na maturitu, ale 
také studentskou kulturou. 

Pro usnadnění výběru dalšího vzdělávání absolventů naší školy jsme na začátku listopadu 
navštívili veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Součástí exkurze byla i JE 
Dukovany. Výklad a prohlídka modelů i skutečného provozu byly velice zajímavé. Myslím, že 
na jadernou energii se nyní budeme dívat trochu jinak. Informace z masmédií nemohou odborný 
výklad, pojatý v JE Dukovany maximalistickým způsobem, nijak nahradit. 
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Zdařilými a příjemnými akcemi byly stužkovací večírek v měsíci listopadu a maturitní ples, 
který se uskutečnil v lednu. Potom následovaly už jen zkoušky a zkoušky a zkoušky…a nakonec 
skvělý pomaturitní večírek. 

Na třídu průměrných studentů, vynikajících lidí, kteří celý rok s plným nasazením hledali 
nezvěstnou spolužačku N. M. Chaloupkovou, budou jistě všichni učitelé v dobrém vzpomínat. 
Přeji dnes už všem absolventům hodně osobních a pracovních úspěchů v dalším životě. 

Mgr. Lenka Tejklová 
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Odborné semináře a kurzy 
Zimní lyžařský výcvikový kurz Čenkovice 

Podobně jako v předcházejících letech jsme 
také letos absolvovali zimní lyžařský kurz 
v nedalekém lyžařském středisku Čenkovice. 
Ubytováni jsme byli opět na chatě Lidunka 
přímo v centru lyžařského areálu. 

Vedoucím kurzu byl  Mgr. Pavel Dvořáček, 
instruktory Mgr. Lenka Chrobáková a pan 
Daniel Žáček. Počet  zájemců  z řad studentů 
byl původně větší než počet míst na chatě, 
a proto jsme museli mezi nimi vybrat jen 
opravdu vážné zájemce, ochotné také včas 
uhradit požadovanou finanční částku za 
kurz. 

Bohužel byl na rozdíl od minulého roku 
k dispozici pouze jeden termín a kapacita chaty je omezena na 30 míst. Ubytování bylo na velice 
slušné úrovni a to samé lze říci o stravování. 

Zato počasí nám příliš nepřálo, neboť letos 
byly sněhové podmínky na horách po celou 
zimu velmi špatné. 

Přesto se nám podařilo absolvovat  výcvik 
v plném rozsahu. Vedle sjezdových lyží 
a běžek také na snowboardech. Zájemců 
o tento mladý zimní sport je rok od roku 
více, a proto Mgr. Lenka Chrobáková 
absolvovala na počátku zimní sezóny kurz 
pro instruktory snowboardinku a společně 
s Danem Žáčkem vedla jejich výcvik. 

Kurz neprovázelo žádné větší zranění; 
všichni zúčastnění studenti zvládli základy 
bezpečného sjezdového lyžování a snowboardinku. I přes ne zcela ideální sněhové podmínky 
hodnotíme lyžařský kurz jako velmi úspěšný. 

Mgr. Lenka Chrobáková, Mgr. Pavel Dvořáček 

Sportovně – cyklistický kurz 2007 

V pomaturitním období ve dnech 16.- 21.6. 2007 se uskutečnil cyklistický kurz studentů všech 
3. ročníků. Již počtvrté jsme jej absolvovali v krásné přírodě okolí Pastvinské údolní přehrady. 
Ubytování a stravování bylo zajištěno na naší tradiční základně, na chatě Lesanka. 

Letošní ročník byl pozoruhodný vysokým počtem zúčastněných studentů (cca 60 dívek 
a chlapců); pedagogický dozor tvořili t ělocvikáři Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Lenka 
Chrobáková a učitelé Ing. Hana Stehlíková, Ing. Miluše Filipčíková, Ing. Rudolf Rabas 
a Mgr. Pavel Studený. Na jednodenní výpomoc přijeli pánové Zdeněk Paďour a Jaroslav Dajč. 
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Základ kurzu byl postaven na několika cyklistických vyjížďkách do kopcovitého okolí Klášterce 
nad Orlicí, Pastvin a Českých Petrovic. Většina studentů zde byla poprvé a získala tak možnost 
poznat krásnou místní přírodu a pamětihodnosti (např. naučná stezka v okolí Zemské brány). 

Někteří se teprve v kopcovitém terénu 
naučili naplno využívat technické možnosti 
svých kol a rychle se naučili správně si 
rozvrhnout síly. 

Důležitou součástí tvořil také vodácký 
výcvik (základy plavby na kajaku a kánoe), 
kurz první pomoci, topografie a orientace 
v terénu. K doplňkovým aktivitám patřily 
míčové hry, softball, stolní tenis a střelba ze 
vzduchovky. Vítaným zpestřením byla 
přednáška o základech horolezectví, která 
byla doplněná o praktické ukázky. 

Ke každému kurzu patří celodenní 
cyklovýlet. Nechyběl ani letos. Skupiny 

studentů urazily trasu: Klášterec nad Orlicí – Kunvald – Rokytnice v Orlických horách – pevnost 
Hanička – bývalá pevnostní silnice – Orlická 
chata – Zemská brána; pro vytrvalce byla 
připraveno prodloužení o úsek České 
Petrovice – pevnost Adam – 
Pastviny.Všichni bez vážných potíží projeli 
tímto krásným zvlněným koutem Orlických 
hor, dozvěděli se několik zajímavostí 
vztahujících se k pohnuté historii tohoto 
regionu. Při opravách drobných závad 
někteří studenti projevili šikovnost 
a obětavost. Celodenní výlet vedl rozhodně 
k většímu propojení celé, jinak velmi pestré 
komunity. Večer mnozí ani nechtěli věřit, že 
zdolali více než 60 km. 

V závěrečném dnu kurzu proběhl branný 
závod družstev, kde studenti zúročili všechny své dosavadní dovednosti  a znalosti získané 

během pobytu. Všichni splnili dané úkoly, 
projeli a proběhli po vytýčené trase. 

Až na několik přeháněk nám počasí přálo. 
Kurz hodnotíme jako velmi zdařilý, jeden 
z těch, na které se ještě po mnoha letech 
vzpomíná.   

Za kolektiv dozorujících učitelů Mgr.Pavel Studený 

 
 
 
 
 
 

u Zemské brány 

nad Rokytnicí v Orlických horách 

u bojové techniky v pevnosti Hanička 
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Ekologický seminář 

Ve školním roce 2006/2007 absolvovali ekologický seminář studenti 2. ročníků oboru 
Agropodnikání i oboru Podnikání a služby. Jako obvykle jsme celou výuku rozdělili na část 
praktickou (pracovní) a část teoretickou (poznávací). 

V praktické části jsme vysazovali stromky v oblasti železničního koridoru u Třebovic. 

Celkem se na této činnosti podílelo 119 studentů a vysázeli jsme 19 150 ks stromků, převážně 
jasanů a smrků. Za vydělané peníze pak studenti navštívili výstavu fotografií Země krásná, 
neznámá v Praze. Tento jedinečný soubor fotografií byl zaměřen na globální ekologické 
problémy. Dalším poznávacím zájezdem byla jarní výstava květin Flora Olomouc a zahradnické 
centrum Horizont v Bystrovanech u Olomouce. 

Teoretická část byla vyplněna přednáškami odborníků. O odpadech a hydrologických 
podmínkách Lanškrounska nám přednášeli pracovníci MěÚ Lanškroun z odboru životního 
prostředí  Ing. Helbichová a Ing. Langer. Velmi zajímavá byla přednáška pana Josefa Řeháka 
zaměřená na speleologii a glaciologii doplněná  filmy a výkladem z jeho cest a práce v polárních 
oblastech. 

Ing. Marie Urbanová 

Odborný kurz pro 3. ročníky – směr chov koní a jezdectví 

Ve dnech 21. až 25. května 2007 se uskutečnil odborný kurz pro třetí ročníky oboru 
Agropodnikání.  

Letošní odborný týden byl zahájen přednáškou Ing. J. Bartošové o etologii koní a jejím využitím 
v chovech. Protože většina vědeckých prací věnující se  této problematice pochází ze zahraničí, 
nejsou její výsledky  naší „koňařské“ veřejnosti příliš známé. V současné době velmi populární 
přirozená komunikace s koněm má čím dál více příznivců. Využít znalostí chování koní lze 
nejen při ošetřování a výcviku koní, ale i při projektování staveb a zařízení pro koně a mnoha 
dalších oblastech. Znalost chování koní a jeho příčin může významně zvýšit i bezpečnost při 
práci s nimi a zabránit i skrytému týrání koní. Proto by se každý chovatel, majitel, jezdec 
i milovník koní měl seznámit se základními projevy chování koní, welfare apod. Přednáška byla 
jako obvykle velice rozsáhlá a nesmírně zajímavá, doprovázena velmi vtipně provedenou 

poutavou počítačovou prezentací. 

V úterý již tradičně probíhalo s jednou 
skupinou vzdělávání z oblasti podkovářství 
a péče o kopyto; druhá se zabývala 
problematikou zdraví, odpoledne se 
skupiny vyměnily. Pan Kysilka ze SOU 
Jaroměř se svými žáky předvedl 
praktickou ukázkou korektury kopyt 
a podkování sportovních koní. Svým velice 
osobitým způsobem vysvětlil studentům 
význam kovářství a podkovářství, základní 
způsoby podkování koní i moderní trendy 
tohoto oboru. Přivezl s sebou velké 

různých druhů podkov používaných dnes i v minulosti (kovové, plastové, pro dostihové, 
sportovní a tažné koně, pro klusáky, podkovy pro ortopedické účely). 
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Nejčastějšími nemocemi, které se vyskytují 
u koní jsou koliky, nemoci pohybového 
aparátu, dále pak otlaky od postrojů, 
odřeniny, kousnutí a tržné rány apod. Pan 
MVDr. Hyksa seznámil studenty 
s poskytováním první pomoci úrazech 
a nemocech koní a především s veterinární 
prevencí v chovech koní. 

Středa patřila embryotransferu, kterého se 
studenti „koňaři“ zúčastnili společně se 
svými spolužáky „provozáky“. 

Již tradiční byla čtvrteční odborná exkurze 
do Equinního reprodukčního centra (ERC) v Mněticích, které se stále rozrůstá a modernizuje. 
Studenti se zde seznámili se základními biotechnologickými metodami používanými 
při reprodukci koní, např. s inseminací čerstvým resp. zchlazeným a také mraženým spermatem, 
dále pak s možnostmi embryotransferu u koní. Viděli hřebce využívané k inseminaci, klisny 
s hříbaty – potomky těchto hřebců a také mladé koně ve výcviku a velmi moderní víceúčelovou 
halu. Odpoledne byla v Pardubicích připravena návštěva střediska městské jízdní policie 
i s úžasnou ukázkou speciálního výcviku kladrubských koní a prohlídka veterinární kliniky. 

Paní Vanda Casková z Brna přijela 
s přednáškou o využití koní 
v hiporehabilitaci v závěru týdne. Ve svém 
počítačovou prezentací doplněném povídání 
seznámila studenty s možnostmi léčby 
a zaměřila se hlavně na výběr a výcvik 
vhodných koní. 

Pozvali jsme špičkové odborníky různých 
oborů, kteří přinesli našim studentům 
mnoho v praxi použitelných poznatků 
a věříme, že kurz přispěl ke zvýšení 
odbornosti našich studentů. 

Ing. Hana Stehlíková
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Sportovní aktivity na naší škole ve školním roce 2006/2007 

Ani v letošním školním jsme na sport v naší škole nezanevřeli a věnovali jsme mu značnou 
pozornost. Studenti se věnovali sportovním aktivitám  nejen v rámci výuky tělesné výchovy, ale 
také ve svém volném čase. Ve škole již řadu let funguje sportovní klub, který je součástí 
Asociace školních sportovních klubů se sídlem v Praze. Také letos mohli  naši studenti v jeho 
rámci  navštěvovat kroužek sportovních her. 

Ti nejlepší se pravidelně v průběhu školního roku zúčastňují sportovních přeborů,turnajů 
a olympiád mezi školami. V tomto roce  si chlapci změřili síly v sálové kopané, futsalu, florbalu 
a košíkové. Děvčata reprezentovala školu v odbíjené a atletice.Výrazného úspěchu dosáhlo 
družstvo děvčat, které se v těžké konkurenci škol z celého okresu umístilo na druhém místě ve 
volejbalové olympiádě konané v květnu 2007 v Lanškrouně. Několik medailí získala naše 
děvčata také v bězích do vrchu a přespolním běhu. 

Chlapecká družstva se, bohužel, žádným výraznějším úspěchem v tomto školním roce pochlubit 
nemohou. Důvod vidíme v malém počtu chlapců na naší škole a také v tom, že se až na výjimky 
se nevěnují aktivně žádnému sportu. 

Mgr. Pavel Dvořáček 
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13. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY  
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Rozbor hospodaření za rok 2006 

Hodnocení činnosti organizace: 
a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole 

studovalo ve školním roce 2006/2007 348 žáků. Z toho bylo 8 tříd čtyřletého oboru 
Agropodnikání, 1 třída dálkového studia a 4 třídy oboru Podnikání a služby.  

b) Škola vlastní značný movitý i nemovitý majetek. Tento majetek je řádně evidován a v rámci 
finančních možností se snažíme o něj co nejlépe pečovat. Majetek školy je pojištěn proti 
živelným pohromám a krádežím v rámci pojištění majetku Pardubického kraje. Průběžně 
provádíme veškeré revize a zaměstnanci školy jsou školeni podle předpisů. Naší snahou je 
snižovat spotřebu energií a maximálně šetřit. Nejzávažnější problém celého roku 2006 byl 
pro nás nedostatek finančních prostředků na provoz školy, údržby a opravy. Nedostatek 
prostředků na investice se objevuje již mnoho let. V roce 2006 se nám nepodařilo zajistit 
větší objem finančních prostředků z dotací Pardubického kraje. Prováděli se pouze havarijní 
údržby a opravy. 

c) Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni. Kapacita školy je v současné době 
400 žáků.  

d) Na areál školy přímo navazuje školní hospodářství se svými provozy, což je ideální stav pro 
odbornou výuku. Spolupráce se školním hospodářstvím je na dobré úrovni, účelovost plníme 
podle skutečných nákladů. Většina těchto prostředků byla vynaložena na chov koní. 

e) Škola je velmi aktivní i v odborné činnosti, spolupracuje se zemědělskou praxí a výzkumem. 
Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme provozní výzkumné úkoly. Spolupracujeme 
s výzkumnými ústavy a vysokými školami, jsme cvičnou školou pro katedru pedagogiky 
ČZU Praha. 

f) Jako pozitivní výsledek naší práce lze hodnotit vysoké uplatnění našich absolventů v praxi. 
Patříme mezi školy s nejnižší nezaměstnaností absolventů. Naši studenti každoročně 
nacházejí uplatnění i v zahraničí.  

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele 

a) Rozpočet školy 

Neinvestiční příspěvek na provoz školy................................... 21 221 tis. Kč 
Příjmy z provozu školy…. ......................................................... 3 129 tis. Kč 
Ostatní účelové dotace …………………………………………   311 tis. Kč 
Převody z fondů ………………………………………………….352 tis. Kč 
Příjmy celkem ………………………………………………...25 013 tis. Kč 
Náklady celkem ………………………………………………25 012 tis. Kč 
Hospodářský výsledek …………………………………………….  1 tis. Kč 

b) Opravy 
V roce 2006 jsme provedli opravy nemovitého majetku ve výši 231 tis. Kč a běžné opravy 
movitého majetku ve výši 453 tis. Kč.  

c) Investiční činnost 
Z celkové částky plánované na investiční činnost bylo v roce 2006 použito 878 tis. Kč na opravy 
budov školy, především vnitřních a vnějších inženýrských sítí a dokončení rekonstrukce školní 
kuchyně a podlahy tělocvičny.  
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V roce 2006 jsme měli velké problémy se spotřebou energií na Domově mládeže, především 
s dodávkou tepla. Přes provedená úsporná opatření (výměna oken) se nám nepodařilo uspořit 
finanční prostředky z důvodu zvýšení ceny dodávaného tepla od dodavatele Orpa, a.s. 
Lanškroun. 

Naplňování závěrů energetických auditů školy a Domova mládeže se promítne do rozpočtu školy 
v roce 2007 a letech následujících, kdy se plánuje ve spolupráci s Pardubickým krajem změna 
způsobů vytápění na Domově mládeže. 

d) Fondy 

Fond reprodukce investičního majetku: 

Počáteční stav ................................................................................ 367 tis. Kč 
Tvorba z odpisů 2006 .................................................................... 456 tis. Kč 
Jiné zdroje……………………………..………………………… 261 tis. Kč 
Tvorba celkem...………………………………………………….717 tis. Kč 

 
Čerpání fondu: 
Dokončení přestavby kuchyně ……. …………………………     183 tis. Kč 
Dokončení podlahy tělocvičny……………………………………370 tis. Kč 
Oprava kotelny a rozvodů topení Domova mládeže……………   103 tis. Kč 
Oprava venkovní kanalizace školy stará budova .. ……………… .64 tis. Kč 
Oprava sociálního zařízení školy (šatny praxe)…………………. 130 tis. Kč 
Zahájení výstavby botanické zahrady……………………………   28 tis. Kč 
Čerpání fondu celkem……………………………………………..878 tis. Kč 
Konečný stav………………………………………………………206 tis. Kč 

 

FKSP: 

Počáteční stav ................................................................................. 53 tis. Kč 
Tvorba fondu ................................................................................. 257 tis. Kč 
Čerpání .......................................................................................... 270 tis. Kč 
Konečný stav .................................................................................. 40 tis. Kč 
 
Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, zájezdy do divadla 
a další kulturní a společenské akce.  

Použití fondu bylo v souladu s vyhláškou 310/95 Sb. 

 

Fond rezervní: 

Počáteční stav………………………………………………………..0 tis. Kč 

Tvorba fondu……………………………………………………...309 tis. Kč 

Čerpání……………………………………………………………260 tis. Kč 

Konečný stav……………………………………………………….49 tis. Kč 

 

e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku 

Výnosy z  pronájmu státního majetku činily v roce 2006, celkem 192 tis. Kč 
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Hospodářský výsledek a jeho použití 
Hospodářský výsledek za rok 2006 činil  + 1 tis. Kč za hlavní činnost.  

Zvyšující se ceny energií, materiálu, PHM, potravin, náklady na účelovost (koně - výuka 
jezdectví) a v neposlední řadě DPH, nám neumožňují vytvořit plně pokrytý fond na opravy 
a údržby majetku. Hlavní činnost školy se nám  podařila zajistit bez vážnějších problémů. 

Doplňková činnost 
Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních 
povinností. Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního 
charakteru a k rozvoji hospodářské činnosti. 

Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek : 

- výcvik koní 

- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor 

- stravování 

- pronájem ubytovacích zařízení 

- autoškola 
V roce 2006 byl výsledek hospodářské činnosti + 209 tis. Kč. Jako nejekonomičtější se jeví 
středisko vzdělávání a autoškoly, která měla největší zisk. 

Vzhledem k tomu, že hospodářská činnost je zisková a provozujeme ji bez problémů již několik 
let, budeme i nadále touto formou přispívat do rozpočtu školy. 

Péče o spravovaný majetek 
Ke dni 30.11. 2006 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku 
a k 31.12. 2006 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy 
uskutečněné v prosinci 2006 byly zahrnuty do stavu účtu.  

Pro rok 2006 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro tento 
rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2006 činila 456 tis. Kč. 

Stav majetku k 31.12.2006 
Nově pořízeným učebním pomůckám a hospodářským prostředkům byla přidělena inventární 
čísla a byly zařazeny do stavu majetku  školy jak účetně, tak i do evidence majetku. Jsou 
označeny inventárními čísly, zajištěny před zcizením u jednotlivých správců sbírek, kteří o ně 
pečují. Majetek školy je pojištěn před živelnými pohromami nebo zcizením v rámci 
Pardubického kraje. 

Učební pomůcky a hospodářské prostředky, které přestaly být vhodné pro výuku buď z důvodu 
poškození, nebo zastaralosti, byly předloženy inventarizační komisi. Zlikvidovány a odepsány 
budou v roce 2006. Všechny zápisy o průběhu inventarizace (inventární soupisy, likvidační 
protokoly, odpisový plán atd.) jsou uloženy. 

Stav pohledávek a závazků 
Ke 31.12.2006 činil stav pohledávek a závazků: 

Pohledávky ........ účet 311......................... .165 tis. Kč 

Závazky ............. účet 321.......................... 496 tis. Kč 
Jaroslav Dajč
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Třída 1.A 
třídní učitelka: 

Ing. Miluše Filipčíková 
 
 
Bidmon Ondřej 
Bugárová Barbora 
Dvořáková Michaela 
Hladíková Monika 
Horká Silvie 
Hrubá Markéta 
Huňačková Martina 
Kadeřávek Jan 
Komínková Jana 
Kopecká Kateřina 
Kovář Jan 
Matějka Vít 
Meissnerová Alena 
Mlatečková Diana 
Moravcová Petra 
Mykyta Yulija 
Nováčková Adéla 
Redererová Hana  
Seidlman Miroslav 
Schiller Pavel 
Staněk Matěj 
Stejskal Petr 
Svatošová Žaneta 
Školník Michal 
Štarman Václav 
Tauchman Libor 
Tomášková Andrea 
Uhlíř Tibor 
Venclová Aneta 
Vystrčilová Pavla 
Pospíšilová Nela 
 

Třída 1.B 
třídní učitelka: 

Mgr. Daniela Pravdová 
 
 
Břenková Tereza 
Buršová Kateřina 
Jindrová Petra 
Karvánková Simona 
Klárová Věra 
Krhutová Tereza 
Krumlovská Adéla 
Kubíčková Anežka 
Kuželová Michaela 
Langmajerová Michaela 
Ledrová Markéta 
Leherová Aneta 
Loupancová Petra 
Lustyková Radka 
Macková Eliška 
Machová Pavla 
Maňáková Zuzana 
Matyášová Kristýna 
Saifrtová Martina 
Socháňová Renata 
Strejčková Markéta 
Sunková Nikola 
Špičáková Michaela 
Vetráková Kateřina 
Vítková Markéta 
Zahradníková Žaneta 
Zárubová Jana 
Pernická Tereza 
 
 

Třída 1.C 
třídní učitelka: 

Mgr. Martina Weiserová 
 
 
Bartoň Petr 
Burešová Zuzana 
Buřvalová Lucie 
Cibulka Radim 
Drvoštěpová Kateřina 
Dušková Věra 
Freislebenová Tereza 
Havelková Jana 
Hejcmanová Veronika 
Hepnarová Michaela 
Chládková Lucie 
Jadrníčková Nela 
Jirásková Barbora 
Kuběnka Luboš 
Kukula Michal 
Kvapilová Veronika 
Marečková Nikola 
Mertová Simona 
Pánik Pavel 
Pavlíková Romana 
Plchová Veronika 
Pospíšilová Kateřina 
Smejkalová Blanka 
Šebrlová Tereza 
Štěrbová Veronika 
Zvárová Hana 
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Třída 2.A 
třídní učitel: 

Ing. Jan Račanský 
 
 
Bělochová Lucie 
Demeterová Hana 
Drbohlavová Dita 
Dryáková Matina 
Eliáš Martin 
Hánová Kateřina 
Hrubá Barbora 
Jankulárová Michaela 
Jüthnerová Ivana 
Kobelková Marta 
Kovář Lukáš 
Kurejová Adéla 
Lešková Marie 
Ludvíková Lucie 
Macounová Klára 
Maňhalová Martina 
Němec Ondřej 
Obdržálková Veronika 
Pávková Lucie 
Pavlíček Jan 
Pelinková Miluše 
Portyšová Lucie 
Poštová Martina 
Skácel Martin 
Syručková Jana 
Šindelář Josef 
Šindelářová Naďa 
Továrek Petr 
Zemanová Věra 
Zemanová Veronika 
Šablaturová Veronika 
 

Třída 2.B 
třídní učitelka: 

Mgr. Lenka Chrobáková 
 
 
Belasová Eliška 
Fojtková Eva 
Foltýnová Martina 
Grulichová Adéla 
Jonová Veronika 
Krpatová Veronika 
Kupčíková Lucie 
Lejsalová Markéta 
Mőllerová Kateřina 
Oliveriusová Tereza 
Pospíšilová Jana 
Rebstıcková Karolína 
Rubešová Jitka 
Řeháková Tereza 
Šulová Anna 
Šusterová Simona 
Václavíková Hana 
Václavíková Lucie 
Valachová Lucia 
Vaňousová Zdeňka 
Vargová Martina 
Vašátková Klára 
Večerková Alice 
Závodníková Zuzana 
Vinklerová Vladimíra 
Pospíšilová Eva 
Trávníčková Kateřina 
 
 

Třída 2.C 
třídní učitel: 

Mgr. Emil Fogl 
 
 
Bartošová Kateřina 
Dubská Simona 
Dušková Monika 
Dušková Petra 
Faltejsková Jana 
Hejl Jiří 
Holomková Lenka 
Hufová Veronika 
Chládková Adéla 
Ježková Kateřina 
Jirásková Andrea 
Kollert Jiří 
Kotěrová lucie 
Křivohlávková Lucie 
Kyralová Nikola 
Maleňák Michal 
Marková Petra 
Mnichová Lenka 
Moravcová Kateřina 
Odstrčilová Adéla 
Peichlová Nikola 
Pluhař Milan 
Podolánová Kateřina 
Serynová Veronika 
Šilarová Jana 
Taclová Tereza 
Langová Klára 
Gurovičová Michaela 
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Třída 3.A 
třídní učitel: 

Ing. Darie Kotyzová 
 
 
Albrechtová Nikol 
Applová Lucie 
Bulva Miroslav 
Dobešová Monika 
Drápal Stanislav 
Fiala Josef 
Flosová Anna 
Glotzmannová Petra 
Holubová Barbora 
Jelínková Iveta 
Kohlová Jana 
Kotíková Jana 
Kotrašová Eva 
Krňávková Kateřina  
Maršíková Veronika 
Michejdová Anna 
Mlynářová Věra 
Pernicová Martina  
Pochylová Lenka 
Pospíšil Ladislav 
Remová Helena 
Růžičková Šárka 
Škarka Jan 
Venzarová Kristýna 
Weinhauer David 
Řeháková Monika 
 
 
 

Třída 3.B 
třídní učitelka: 

Ing. Hana Stehlíková 
 
 
Fabiánová Jarmila 
Hauptová Pavla 
Havlíčková Petra 
Chadrabová Michaela 
Chlíbková Pavla 
Janská Nikola 
Jarková Jana 
Jedlinská Renata 
Jořenková Jana 
Klugová Kateřina  
Kuříková Pavlína 
Mőllerová Simona 
Neumanová Martina 
Opravilová Eliška 
Pešková Veronika 
Peterková Veronika  
Pravcová Michaela 
Rosenbachová Lenka 
Stratilová Petrana 
Štarmanová Markéta 
Zajíčková Lucie 
 
 

Třída 3.C 
třídní učitelka: 

Ing. Věra Zemanová 
 
 
Balabánová Veronika 
Černohousová Lucie 
Dvořák Tomáš 
Felcmanová Jana 
Filipiová Pavla 
Gardián Zdeněk 
Herzogová Zuzana 
Hojgrová Veronika 
Horáčková Eva 
Kotyzová Hana 
Kreusel Michal 
Kubová Tereza  
Kunertová Jana 
Kyselicová Aneta 
Langr Lukáš 
Lehká Anna 
Marek Lukáš 
Marková Klára 
Marková Petra  
Motyčková Barbora 
Navrátil Tomáš 
Kráčmar Filip 
Ryšavá Kristýna 
Řeháková Lucie 
Řehořová Veronika 
Skalická Veronika 
Svatošová Markéta 
Špinler Michal 
Vacková Veronika 
Žídková Eva 
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Třída 4.A 
třídní učitel: 

Ing. Jaroslav Hél 
 
 
Bednářová Veronika 
Čajnák Vladimír 
Diblíková Věra 
Dvořáková Zuzana 
Foglová Jana 
Hamplová Zdenka 
Kapounková Michaela 
Kudláčová Radana 
Kusý David 
Mayerová Jana 
Merčák Jan  
Nemcová Monika 
Petržilka Lukáš 
Řehořová Veronika 
Sedláčková Barbora 
Sedláčková Radka 
Staňa Jan  
Šťastná Zuzana 
Toma Stanislav 
Vykydalová Petra 
 
 

Třída 4.B 
třídní učitelka: 

Ing. Marie Urbanová 
 
 
Běláková Nikola 
Desenská Eva 
Doležalová Markéta 
Dvořáková Jana  
Hasová Gabriela 
Hrubešová Zuzana 
Hubová Petra 
Jarešová Michaela 
Kasalová Michaela 
Kulhánková Iva 
Landovská Monika 
Landovská Renata 
Nejmanová Martina 
Nosková Martina 
Pavlištová Iva 
Penzová Zuzana 
Pustajová Dobroslava 
Slabiňáková Hana 
Slavíková Bohumila 
Ščupalová Nikola 
Vodičková Tereza 
Paroulková Pavlína 
 
 

Třída 4.C 
třídní učitelka: 

Mgr. Lenka Tejklová 
 
 
Bartošová Iveta 
Bartošová Lucie 
Burešová Michala 
Faltejsková Věra 
Gregorová Martina 
Hyklová Simona 
Chaloupková Natalia 
Chládková Adéla 
Jaštíková Dana 
Kopecká Zuzana 
Kylarová Ivana 
Kyralová Romana 
Machová Petra 
Majerová Kristýna 
Matějková Blanka 
Mlynářová Jana 
Pekařová Adéla 
Poláková Aneta 
Šilarová Alena 
Tarešová Lucie 
Vašátková Monika 
Vernerová Blanka 
Záleský Petr 
Zemanová Petra 
Richtrová Petra 
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Třída 1.DS 
třídní učitelka: 

Ing. Jaromíra Tmějová 
 
 
Celý Petr 
Dotřel Jaromír 
Dudychová Hana 
Dušek Lumír 
Felcmanová Jana 
Javůrková Hana 
Fialová Jitka 
Hajtman Jan 
Hegerová Dana 
Hošková Marcela 
Janišová Petra 
Kopcová Kateřina 
Mračková Renata 
Obstává Věra 
Páchová Ivana 
Parent Emil 
Přenosil Miroslav 
Richterová Simona 
Rotterová Jana 
Stryja Jaromír 
Šenkýřová Kateřina 
Špaková Zlata 
Urbanová Iveta 
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