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Slovo úvodem 
Vážení absolventi, milí přátelé! 

Před 60 lety byla v Lanškrounu založena zemědělská 
škola. V letošním roce si připomeneme toto významné 
výročí. Šedesát let v životě člověka představuje skoro celý 
jeho život od narození až do jeho stáří. V životě školy je to 
ale úplně jinak. Škola sice vznikne, zrodí se, ale nestárne, 
protože její studenti jsou pořád stejně mladí.Také škola 
zůstává mladá, žije svými úspěchy, prohrami a stále se 
mění. 

Za šedesát let vychovala škola více jak 
3500 absolventů, kteří našli uplatnění 
hlavně v zemědělské výrobě a službách. 
V rozhodující míře se podíleli a podílejí na 
rozvoji zemědělství našeho regionu. Někteří 
se prosadili také v jiných oborech – ve 
školství, státní správě, výzkumu, službách, 
kultuře. V posledních letech řada našich 
absolventů dokázala obstát i v zahraničí, 
zejména u chovatelů sportovních koní. 
Málokterá zemědělská škola se může pyšnit 
tím, že mezi její absolventy patří 
místopředseda vlády, mistr světa 
v cyklokrosu nebo operní pěvkyně 
Národního divadla. 

V průběhu šedesáti let prošla naše škola 
řadou změn a reorganizací. Od učňovského 
školství k středoškolskému studiu denního i dálkového 
typu; v devadesátých letech minulého století zde také 
probíhalo studium pomaturitní i soukromé. Období po roce 
1989 je neoddělitelně spjato s hledáním nové koncepce 

vzdělávání mladých lidí s perspektivou celoživotního 
vzdělávání dospělých. Tato léta byla velmi náročná, museli 
jsme totiž velmi rychle reagovat na změny ve společnosti, v 
myšlení lidí i na značnou konkurenci v oblasti vzdělávání. 
Myslím, že jsme uspěli velmi dobře. Zatímco v našem okolí 
docházelo k rušení zemědělských škol se stoletou tradicí, 
zažívali jsme konjunkturu a nebývalý zájem o studium na 
naší škole.  

V posledních 10 letech prožilo zemědělské školství 
v návaznosti na zemědělský provoz největší redukci ve své 

historii. Zemědělské školy se rušily, 
přecházely na nezemědělské obory 
v důsledku minimálního zájmu 
o zemědělství. Výjimkou byla naše škola, 
která naopak na přelomu druhého tisíciletí 
dosáhla historického maxima v počtu 
žáků, tj. 400. Největší radost nám ovšem 
působí vysoká úspěšnost našich 
absolventů na trhu práce, kde patříme 
mezi školy s nejnižší nezaměstnaností 
absolventů. Upustili jsme od úzce 
specializovaných oborů Pěstitel 
a Chovatel, které jsme nahradili novým 
oborem Agropodnikání. Ten díky svému 
otevřenému systému vzdělávání 
umožňuje široký rozsah odborného 
vzdělání. Zároveň však poskytuje hlubší 
všeobecné vzdělání v přírodovědných 

předmětech, jazycích, matematice a výpočetní technice, 
což vytváří lepší předpoklady pro celoživotní vzdělávání 
a přijetí na vysoké školy.Celkově došlo k posílení 
všeobecného vzdělání na úkor odborného. Kolem 50 % 
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maturantů pokračuje dále ve studiu na vysokých a vyšších 
školách. V současné době na škole studují žáci z celé ČR i 
ze Slovenska. Ze školy původně regionálního významu 
jsme se díky orientaci na chov koní stali institucí 
s celorepublikovou působností. 

Nyní vyučujeme dva obory - ryze zemědělské 
Agropodnikání a ekonomický obor Podnikání a služby. 

Škola má vytvořené velmi dobré podmínky pro zajištění 
ubytování, stravování a volnočasových aktivit. Vlastníme 
domov mládeže hotelového typu s kapacitou 200 
ubytovaných, jídelnu, objekty na praxi a sportovní areál. 
Součástí vzdělávacího systému je i školní hospodářství. 
Spolupracujeme se zemědělskou praxí, výzkumem 
a vysokými školami. Získali jsme status cvičné školy ČZU 
Praha, vlastníme také certifikát MZVž ČR pro vzdělávání. 
V neposlední řadě pořádáme kurzy pro zemědělce. 
Patříme mezi zakládající členy neziskové vzdělávací 
instituce Agrovenkov. 

Za největší přínos pro rozvoj školy považuji v posledních 
deseti letech navázání aktivní spolupráce se školami v Itálii, 
Portugalsku, Francii, Rakousku, Švédsku a Německu. Díky 
výměnným pobytům organizovaných zejména učiteli cizích 
jazyků SZeŠ Lanškroun vstoupila do Evropy mnohem dříve 
než náš stát. Při plnění úkolů, jež s sebou přinášely 
mezinárodní projekty, jsme se od svých zahraničních přátel 
mnohé naučili. Naši studenti a učitelé mají i nadále možnost 
se přímo setkávat s každodenním životem, s názory a s 
jednáním svých vrstevníků v těchto „starých“ zemích EU. V 
mnoha věcech se máme co učit, ale myslím, že máme také 
co dát a že můžeme být patřičně hrdí na to, co máme a 

dovedeme. Ačkoliv mnohdy slyšíme pravý opak, jsme 
rovnocenným členem Evropské unie.  

Vážení absolventi, šedesát let je dlouhá doba, za kterou 
se hodně věcí změní, zanikne, či se znovu objeví. Každému 
z nás však v srdci zůstává vzpomínka na chvíle a události, 
které jsme spolu prožili. Za posledních 15 let došlo ve škole 
k obměně prakticky celého pedagogického sboru a 
provozních zaměstnanců. Přišla nová generace lidí, kteří ve 
škole pracují, školou žijí a pokračují v náročné práci svých 
předchůdců. Z legendárních kantorů, jež se nesmazatelně 
zapsali do paměti celým generacím, vzpomenu alespoň 
paní Smejkalovou, Faltejskovou, Kotábovou, pana 
Paščenka, Špičáka, Daníčka, Fialu, Macháčka, Kováře, 
Motyčku a pana Černého. 

Na naší zemědělské škole jsem strávil již 30 let svého 
produktivního života. I když si to nechci někdy připustit, 
patřím již vlastně k pamětníkům. Mám radost z úspěchů 
našich žáků a z jejich uplatnění v životě. Myslím si také, že 
by se člověk měl umět poučit z historie, že by si měl vážit 
svých předchůdců a že by měl cítit odpovědnost za své 
činy. Jsem rád, že také prostřednictvím vzdělávání 
a výchovy můžeme našim studentům vštěpovat také tyto 
hodnoty. 

Chtěl bych popřát škole hodně nadaných a pracovitých 
studentů a všem pedagogům pevné zdraví a hodně 
optimismu. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy a školního statku 
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Lanškroun – město, které žije 

V existenci národa, obce, ale i organizace či instituce, se 
střídají období úspěšná s obdobími méně zdařilými. 
Nejinak je tomu v historii města Lanškrouna. V jeho 
dějinách nalezneme dobu rozkvětu i čas úpadku. Velký 
rozvoj zaznamenal Lanškroun například na počátku 
16. století za vlády Pernštejnů, podobně tomu bylo po 
získání práv municipálního ochranného města na konci 18. 
století. Období úpadku se v dějinách příliš nezdůrazňuje, 
byly to však časy válečných či jiných pohrom (požáry, mor), 
které s sebou nesly i velké ekonomické problémy. 

Je zajímavé sledovat, jak rozvoj města ovlivňovali ti, 
kteří stáli v jeho čele. Radní svého času velmi správně 
podporovali výstavbu cestní sítě, telegrafnímu spojení se 
ale velmi dlouho bránili. Podobně neodhadli význam 
železnice a důsledky toho, že hlavní trať nevede přes 
Lanškroun, pociťujeme dodnes. Pozitivní byla snaha 
pořádat trhy a výstavy ve městě. Výsledkem úsilí 
osvíceného vedení města na konci 19. století bylo i zřízení 
továrny státní tabákové režie a umístění expozitury 
puncovního úřadu v Lanškrouně. Ne všechno však mohli 
radní města ovlivnit – továrna na zlaté a stříbrné zboží byla 
ve své době jedním z největších podniků ve svém oboru 
v rámci celé monarchie. Její velmi úspěšná, téměř 
padesátiletá existence, se však rozplynula v dlouholetých 
dědických sporech po smrti jejího zakladatele a vlastníka. 

Poznámka pro dnešek velmi aktuální: renesanční 
budova radnice, dnes nejobdivovanější stavba ve městě, 
byla v době výstavby široce kritizována, mimo jiné i proto, 
že se město kvůli ní zadlužilo na mnoho let dopředu. 

Jakým městem je Lanškroun dnes? 

V roce 2005 je Lanškroun menším městem s rozvinutým 
průmyslem i službami, s nízkou nezaměstnaností a 
s potenciálem pro další hospodářský růst. Je přirozeným 
ekonomickým, společenským a kulturním centrem regionu, 
ale i správním střediskem pro dalších 21 okolních obcí. 

Postupně od změny režimu v roce 1989 se místní státní 
podniky povětšinou úspěšně transformovaly do nových 
soukromých společností, a to bez negativních sociálních 
dopadů, navzdory tehdejší převažující orientaci na méně 
náročné trhy východní Evropy. Schopní kvalifikovaní 
podnikatelé a manažeři postupně stabilizovali nově 
vytvořené společnosti a nyní pokračují v jejich rozvoji 
směrem k vysokým standardům výkonnosti a kvality. 

V současnosti Lanškroun pociťuje meze růstu 
spočívající spíše ve složité dopravní přístupnosti 
a v nedostatku dalších pracovních sil s trvalým pobytem na 
území města. Počet pracovních míst ve městě dlouhodobě 
silně převyšuje počet místních obyvatel v produktivním 
věku. Proto je trvalou prioritou vedení města zvýšit počet 
jeho obyvatel. Praktickým projevem této snahy je aktivní 
podpora všech forem bytové výstavby, ať už se jedná o 
bydlení individuální, družstevní, nájemní či rezidenční. 
V současné době město nabízí zainvestované pozemky 
pro stavbu rodinných domů, prodává pozemky soukromým 
investorům bytových domů a samo je investorem několika 
bytových domů s celkem 80 bytovými jednotkami. 
Nezapomíná se ani na nejstarší občany – v příštím roce 
bude dokončen moderní domov důchodců s kapacitou 75 
lůžek, která vyhovují evropským standardům. 
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Dění ve městě je samozřejmě ovlivňováno i nejmladší 
generací, která navštěvuje některou ze základních 
či středních škol. Střední školy jsou však zřizovány 
Krajským úřadem Pardubického kraje, proto zejména jejich 
investiční rozvoj není až tak spjat s místní samosprávou. 

V našem městě není zapomínáno ani na kulturní, 
společenský a sportovní život. Známé jsou obzvláště 
pěvecké sbory a mládežnické hudební soubory. 
Lanškrounský Big Band patří už dlouho k jazzové 
amatérské špičce v naší republice. Město podporuje kulturu 
jednak prostřednictvím vlastních grantů, jednak 
prostřednictvím svých příspěvkových organizací (Kulturní 
centrum, Městské muzeum, Městská knihovna, Kino). 

Samospráva města se rovněž snaží napomáhat rozvoji 
sportovních a ostatních, tzv. volnočasových aktivit. Kromě 
každoročních příspěvků na podporu mládeže byl 
vybudován miniaturní bazén, u volejbalových kurtů bylo 
postaveno nové zázemí. Pravidelně se přispívá na údržbu 
lanškrounského fotbalového stadionu, budují se nové šatny 
u fotbalového hřiště v Dolním Třešňovci. Ve zkušebním 
provozu je nová víceúčelová hala s ledovou plochou, jež 
nese jméno legendárního hokejového brankáře, vězně 
komunistického režimu a bývalého lanškrounského 
spoluobčana - B. Modrého. Tato největší investice do 
oblasti sportu v dějinách města je od prvního okamžiku 

maximálně využívána jak 
bruslící veřejností, tak 
hokejisty z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 

Tolik v krátkosti o životě 
našeho města. Osobně jsem 
přesvědčen, že vývoj 
Lanškrouna se ubírá 
správným směrem a že jeho 
obyvatele čeká dobrá 
perspektiva. Jestli tomu tak 
skutečně bude, posoudí až 
budoucí generace. 

Ing. Martin Košťál, starosta 
města 
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A tak šel čas 

 …aneb Z historie naší 
školy 

Po skončení 2. světové války 
bylo jasné, že náš – tradičně již 
zemědělský kraj – bude 
potřebovat nové, kvalitně 
vzdělané odborníky. Proto byly v Dolním Třešňovci využity 
objekty, které zpočátku posloužily nově vznikajícímu 
zemědělskému školství. Bývalý sirotčinec z roku 1908 a 
poté rychta se stala základem nově otevřené zemědělské 
školy. Využíváme ji dodnes jako tzv. „starou budovu“. 

 

13.11.1945 bylo v budově měšťanské školy 
v Komenského ulici zahájeno vyučování lidové školy 
zemědělské, jejímž správcem se stal František Mlynář, 

kterého znala řada pamětníků jako dlouholetého ředitele 
ZDŠ v tehdejší Gottwaldově, dnes Dobrovského ulici. 
V roce 1946 byla založena dvouletá Samostatná rolnická 
škola dobytkářsko – pícninářská se sídlem v Dolním 
Třešňovci. O rok později - 1947 – vznikla Hospodyňská 
škola v Lanškrouně, jejíž vyučování probíhalo ve dvou 
vilách v Žižkově ulici, které později fungovaly jako internáty 
stejně jako budova dnešní pošty na náměstí J.Marka. Tyto 
objekty později přešly do správy města Lanškrouna. Prvním 
ředitelem rolnické školy byl Ing. Josef Urválek, ředitelkou 
hospodyňské školy se stala Alžběta Čápková. 

24.12.1948 byla lidová škola zemědělská připojena 
k hospodyňské škole a k rolnické škole a zároveň byl 
pozměněn i název – na základní odbornou školu rolnickou. 
Léta 1948 – 1960 znamenala četné reorganizace 
zemědělského školství na Lanškrounsku. Měnily se názvy i 
náplň vyučování, stejně jako vedení školy – po Josefu 
Urválkovi nastoupil Leoš Adolf, Ing. Josef Flek, Oldřich Hykl 
a od roku 1955 Ing. Cyril Zedníček. 

Ten měl hlavní zásluhu na tom, že od roku 1960 
datujeme zcela novou etapu naší školy – od tohoto roku 
jako čtyřleté střední zemědělské technické školy. Na pana 
Cyrila Zedníčka dodnes s vděčností vzpomínají pamětníci-
tehdejší začínající, dnes už „zasloužilí“ učitelé. Dokázal 
prosadit ideální spojení nové školy (tehdy byly jen dvě 
v celé republice) se školním statkem. Nová budova byla 
tehdy ještě ve výstavbě, takže v Dolním Třešňovci 
vyučovalo zemědělské odborné učiliště. Střední 
zemědělská škola byla prozatímně umístěna v bývalém 
„Pionýrském domě“ na náměstí (dnešní pošta). Další čtyři 
zbývající objekty sloužily jako internáty. 
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1. 9 .1964 byla s velkým nadšením otevřena nová 
budova školy v Dolním Třešňovci, v které se vyučuje 
dodnes. To už bylo v době, kdy byl jmenován nový ředitel 
Ing. Miloslav Zubík, protože Ing. Zedníček v této funkci 
působil do roku 1963. 

Čtyřleté studium ukončené maturitou  připravovalo 
zemědělské odborníky v oboru Pěstitel – chovatel. V roce 
1977 došlo ke specializaci na obor Pěstitel a obor Chovatel. 
Později jsme přešli na pružnější a více adaptabilní obor 
Agropodnikání. 

Od roku 1987 stojí v čele naší školy Ing. Vlastislav 
Fiedler, který se zvláště po „sametové revoluci“ snažil 
otevřít nové studijní obory a zaměření. Doba se rychle 
měnila a zájem o klasické zemědělské vzdělání opadl. 
Rychle přibývalo nových škol a ubývalo žáků. Aby měla 
vůbec škola naději na přežití, bylo zapotřebí výrazné změny 
a hledání nových cest, jak obstát v konkurenci. 

Ing. Fiedler měl také hlavní zásluhu na tom, že od roku 
1993 bylo na zdejší škole otevřeno detašované pracoviště 
Soukromé střední podnikatelské školy Vsetín. Po změně 
zákona o detašovaných pracovištích byla zřízena 
samostatná Soukromá střední podnikatelská škola 
Lanškroun s.r.o. pod vedením Ing. Jana Hrdiny. Studenti 
oboru podnikatel se zaměřením na řízení firem se učili 
v pronajatých prostorách zemědělské školy a to až do roku 
1999, kdy podobný obor převzala zemědělská škola. 

Další velkou změnou bylo i zavedení nových oborů – od 
školního roku 1993/94 je studium specializováno na 
agropodnikání ve směrech provoz, služby a především 
chov koní. Nahrazení zastaralého oboru Pěstitel – chovatel 
oborem Agropodnikání umožnilo škole velký rozvoj 
studijních programů a směrů. Zejména směr zaměřený na 
chov koní zajistil největší rozvoj a existenci zemědělské 
školy. 

 

V letech 1994 – 1997 bylo otevřeno jednoleté 
pomaturitní studium zaměřené na chov koní. Od roku 1996 
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škola zahájila také výuku dálkového studia. A v roce 1997 
přešel obor Podnikání a služby pod střední zemědělskou 
školu (osnovy inovovány od 1.9.2003). V roce 1997 škola 
získala budovu nového domova mládeže v Nádražní ulici, 
kde může být ubytováno 200 studentů.

 

Od 1.7.2001 došlo ke změně zřizovatele školy – místo 
MŠMT se jím stal Pardubický kraj, zároveň se změnil název 
na Střední zemědělskou školu a Střední odborné učiliště 
Lanškroun a stali jsme se cvičnou školou Katedry 
pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze. O tři 
roky později jsme se mohli pochlubit vlastnictvím certifikátu 
MZeČR jako trvalé vzdělávací základny resortu Mze. Od 
roku 2004 jsme členy obecně prospěšné společnosti 
Agrovenkov pro Pardubický kraj. 

Od 1.9.2003 jsme se pokusili rozšířit nabídku studijních 
možností o učební obor Farmář, o který však nebyl 
projeven příliš velký zájem, proto byl v roce 2005 zrušen. 

Zároveň bude od září 2005 používán původní název 
Střední zemědělská škola Lanškroun. 

Jak je vidět, poslední léta proběhlo mnoho výrazných 
změn. Škola musí čelit tlaku konkurence, úbytku žáků 
a hledat nové cesty a řešení. Je potěšitelné, že patří 
k největším zemědělským školám v ČR co se týče počtu 
žáků zemědělských oborů, že má k dispozici vlastní školní 
statek a že nepodlehla jako většina podobně zaměřených 
škol a zemědělství udržela. Přejme jí do dalších let stejnou 
vytrvalost, dobré vedení, fundovaný pedagogický sbor 
a úspěšné absolventy. 

PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Soukromá střední podnikatelská škola 
Lanškroun 

Jak jsem se již zmiňovala 
v článku Historie naší školy, 
byla z podnětu ředitele SZeŠ 
Ing. Vlastislava Fiedlera  
založena podnikatelská škola. 
Přesněji řečeno v první fázi 
detašované pracoviště Soukromé 
střední podnikatelské školy ve Vsetíně 
obor Podnikatel se zaměřením na řízení firem. Od 2.9. 1993 
začalo vyučování v pronajatých prostorách SZeŠ a za 
pomoci tamního učitelského sboru. Do 1.ročníku bylo 
přijato 32 studentů. V dalších letech prošlo školou dalších 
47 studentů.  

S platností od 1.1.1996 přešla na základě smlouvy se 
SZeŠ Lanškroun plná pedagogická i ekonomická 
zodpovědnost na Ing. Jana Hrdinu jako zřizovatele školy. 
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Vyšel totiž nový zákon o rušení detašovaných pracovišť 
a soukromé školy musely působit v rámci jednoho 
školského úřadu.  

Vyučování bylo pojato poněkud jinak, než byli studenti 
středních škol zvyklí. Výuka probíhala v semestrech, každý 
byl ukončen zkouškou skládanou ve zkouškovém období 
v lednu a v červnu. Doplňující předměty jako např. rétorika, 
estetika, tělesná výchova apod. nebyly klasifikovány 
známkou, ale student musel složit zápočet. Vynikající 
studenti pobírali prospěchové stipendium. 

Škola fungovala do roku 1999, kdy základní předměty 
tohoto studijního oboru přešly do učebního plánu SZeŠ 
Lanškroun.  

PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Škola dnešních dní 

Základní informace 

Název: 

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, 
Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 

Sídlo organizace: 

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 

IČO: 
00087670 

Právní forma: 

příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj 

Náplň činnosti: 

vzdělávání a výchova žáků 

Ředitel školy: 

Ing. Vlastislav Fiedler, tel. 465 322 179 

Zástupce ředitele: 

Ing. Josef Coufal, tel. 465 321 098 

Kontakty na školu: 

telefon:  465 321 098 

e-mail:  info@szes-la.cz 

e-mailové kontakty na jednotlivé učitele jsou dostupné na 
internetových stránkách školy 

internet:  http://www.szes-la.cz 
 

Střední zemědělská škola Lanškroun vznikla v roce 
1960 ze zemědělského učiliště. Skládá se ze čtyř 
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 309 žáků 
denního a 24 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. 

mailto:info@szes-la.cz
http://www.szes-la.cz/
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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 jazyce. Spolupracujeme 
se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu, 
Rakousku, Švédsku a Portugalsku. 

 Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ 
a SOU doplňkovou činnost: 

-výcvik koní a jezdectví 

-výuka a vzdělávání 

-pronájem ubytovacích zařízení 

-autoškolu 

-stravování. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 

Provoz školy v posledním desetiletí 

Zemědělská škola prodělala od posledního vydání 
almanachu několik podstatných změn. Rekonstrukce 
střechy školy včetně komínů nepatrně změnila vzhled 
hlavní budovy. Koncem devadesátých let byla provedena 
kompletní plynofikace celého areálu školy. Rekonstrukcí 
prošly veškeré rozvody vody, včetně hydrantů a hlavní 
přípojky celého areálu, která byla vedena  ještě 
v původních skleněných trubkách. Navenek tuto přestavbu 
poznáme podle nových sociálních zařízení. 

Určitě si povšimneme také výsledku téměř třímilionové 
investice - nového sportovního zázemí školy, 
víceúčelového hřiště s umělým trávníkem, které slouží 
mnoha druhům sportů a je využíváno jak studenty školy, tak 

i zaměstnanci. S hřištěm sousedící přístavba spojovacího 
krčku mezi tělocvičnou a hlavní budovou je rovněž změnou, 
která rozšířila prostory školy o učebnu, kabinet a posilovnu. 

Pro úplnost musím u tělocvičny zmínit ještě rekonstrukci 
topení a elektroinstalace, včetně nového osvětlení. Zbývá 
připomenout vybudování několika nových učeben v hlavní 
budově školy (např. učebny biologie a výpočetní techniky). 

Rekonstrukcí v uplynulém desetiletí prošel také vestibul 
školy a všechny vstupní dveře do jednotlivých objektů. 
Stará budova školy se téměř nezměnila, jenom nová okna 
v učebnách upozorňují na zahájenou kompletní inovaci; 
vnitřek budovy opět skrývá kompletní rekonstrukci topení, 
včetně moderních radiátorů. 

Školní jídelna má opravenou střechu.V současné době 
probíhá třímilionová investice, jejímž výsledkem bude v září 
letošního roku kompletní přestavba dle nových požadavků 
na stravování. 

V rámci optimalizace získala škola pětipodlažní domov 
mládeže hotelového typu s kapacitou 200 ubytovacích 
míst, který vyřešil problémy s ubytováním a anabáze 
s nekonečným stěhováním. I tento objekt prošel nákladnou 
rekonstrukcí všech rozvodů tepla a vody; v neposlední řadě 
proběhla oprava střechy. 

Od vydání posledního almanachu uplynulo již deset let, 
za tu dobu se škola z hlediska provozu zmodernizovala 
a adaptovala na současné podmínky. Tato cesta byla 
nelehká a bez přispění pracovníků školy nemožná. Za to 
jim všem patří dík. 

Budoucnost však nepřináší vidinu odpočinku, jak by se 
mohlo zdát. Čeká nás vybudování botanické zahrady na 
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nových pozemcích, rekonstrukce elektroinstalace hlavní 
budovy školy, dokončení výměny oken na staré budově, 
kompletní výměna oken na domově mládeže, pokračování 
v obnově tříd včetně učeben odborných. Přitom všem 
musíme zabezpečit čím dále náročnější běžný provoz 
školy. Věřím, že až bude zemědělská škola slavit příští 
kulaté výročí, bude mít pořád pevnou pozici a bude mít 
studentům stále co nabídnout.  

Ing. Richard Adam  

Škola musí dát o sobě vědět 

V současné době hrají informace a informovanost velkou 
roli ve světě, v každé společnosti, ve všech oblastech lidské 
činnosti. Platí to i ve školství. Předpokladem existence 
školy je předání dostatku informací o možnostech a 
podmínkách studia veřejnosti, především potencionálním 
zájemcům – 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; v 19% se na informovanosti podílí 
přímý kontakt zástupců naší školy s uchazeči o studium na 
oblastních přehlídkách škol a výstavách s koňskou 
tematikou. V posledních letech se škola prezentovala na 
výstavě v Lysé nad Labem, na závodišti v Praze – Chuchli 
a dále na přehlídce středních škol v České Třebové, 
Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, Žamberku, Hradci 
Králové, Brně, Kolíně, Červeném Kostelci, Šumperku a v 
Ostravě. 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 výchovnými 
poradci místních základních škol. Již druhým rokem se 
škola zúčastnila programu zaměřeného na volbu povolání 
na Základní škole Smetanova. Mezi žáky je zejména velký 
zájem o projížďku v traktoru i na koni. 

Tradicí se již staly Dny otevřených dveří SZeŠ. 
Každoročně si školu prohlédne cca 200 zájemců z řad žáků 
základních škol, k nim musíme samozřejmě připočítat také 
jejich doprovod. 

Kvalita středních škol bývá posuzována uplatněním 
absolventů v praktickém životě. Naši absolventi využívají 
poznatky získané během studia v zaměstnání či na 
vysokých školách. Posledním dokladem tohoto tvrzení jsou 
tyto konkrétní údaje (stav ke 30.9. 2004): ze 101 maturantů 
z roku 2004 studovalo 23% na vysokých školách, 15% na 
vyšších odborných školách, 7% na jazykových školách, 6% 
odcestovalo do zahraničí, 30% nastoupilo do zaměstnání, 
1% dívek zůstalo na mateřské dovolené, 12% bylo 
registrováno na úřadu práce (z oboru Agropodnikání jen 
7%) a o 6% absolventů se nepodařilo k danému dni 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 
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Žákovská knihovna 

Ve školním roce 2002/2003 se nám podařilo uskutečnit 
dlouhodobý záměr – zlepšit a zkvalitnit prostory žákovské 
knihovny, což bylo vzhledem k finanční situaci školy zatím 
nerealizovatelné.  

Proto jsme hledali další cesty jak peníze získat. 
Zpracovali jsme projekt, který počítal se zcela novými 
prostorami, stavebními úpravami a novým vybavením. Díky 
podpoře Krajského úřadu v Pardubicích, který návrh 
schválil a peníze přidělil a kterému chceme touto cestou 
ještě jednou poděkovat, jsme se mohli o prázdninách roku 
2003 pustit do jeho realizace. Výsledkem je nová, moderní 
a dobře vybavená žákovská knihovna, která díky umístění 
může prakticky stále fungovat v příjemném a kultivovaném 
prostředí.  

Staré, opotřebované knihy, o které byl nulový zájem, 
byly vyřazeny a naopak jsme se snažili dovybavit knihovnu 
díly současných autorů včetně básníků; žádány jsou 
časopisy Jezdectví a Western, encyklopedie, slovníky a 
výukové CD romy. Problém je v tom, že právě ty patří 
k finančně nejnáročnějším. Pomohli nám někteří učitelé, 
kteří věnovali celé ročníky např. časopisů Týden, Reflex, 
Koktejl apod. nebo rušili vlastní knihovnu a ty nejlepší tituly 
nám věnovali. Dík patří především Ing. A. Fialovi, 
Mgr. E. Foglovi a dalším. Některé knihy sponzorovali sami 
žáci. Velké pochopení projevil i starosta Lanškrouna pan 
Ing. M. Košťál, který věnoval sponzorský příspěvek na 
nákup nových knih. Všem bychom chtěli poděkovat 
jménem našich studentů, kteří na novou knihovnu 
zareagovali prudkým nárůstem návštěvnosti. Potěšující je, 
že nevyhledávají jen tzv. odpočinkovou či komerční četbu, 

ale že projevují zájem o skutečně kvalitní beletrii, 
vzdělávací literaturu a dokonce i o poezii.  

 

Věřím, že se nám podaří sehnat další finanční zdroje, 
které by mohly dále obohacovat nabídku a že tak budeme 
moci nejen studentům, ale i zaměstnancům školy 
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nabídnout kvalitní a pestrý knižní fond v příjemném 
prostředí. 

PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Nemyslíme jen na sebe 

Naše škola se snaží své studenty nejen vzdělávat, ale 
i vychovávat k tomu, že nemají být lhostejní k potřebám 
těch, kteří potřebují pomoci. 

Již několik let se zapojujeme do Květinového dne, 
pořádaného vždy v květnu Ligou proti rakovině. Dvojice 
studentů a studentek každoročně vyberou nemalé částky. 
V loňském roce to bylo např. 31 480,-Kč. 

Stejnou tradici mají příspěvky na adventní koncerty, 
které vysílá Česká televize. Naši studenti i zaměstnanci 
jsou však aktivní i při jiných příležitostech. Vzpomeňme akci 
Světlušky či sbírku na pomoc přírodní katastrofou postižené 
Asii.  

Zvláštní ocenění si zaslouží studentka Veronika 
Stehlíková, která samostatně zorganizovala účast našich 
studentek na sbírce Lesní domov dětem. Vybrané peníze 
šly na rekonstrukci objektu v Dobrnicích u Ledče nad 
Sázavou, kam budou jezdit děti z dětských domovů z celé 
republiky. 

Věra Kovaříková 

Učební praxe u oboru Podnikání a služby 

Stěžejními předměty tohoto oboru jsou ekonomika, 
účetnictví, finance a úvěr. Na tyto učební předměty 
navazuje samostatný předmět praxe, v rámci kterého 
studenti využijí teoretické znalosti získané během studia 

a snaží se uplatnit při řešení praktických příkladů.Výuka 
praxe probíhá nejen v učebně, ale i mimo školu. 

 

Studenti 1. ročníku navštěvují různé lanškrounské firmy, 
seznamují se s výrobním programem, organizací výroby a 
ekonomickou situací. 

Osnovy 2. ročníku jsou mnoho hodin zaměřeny na výuku 
účetnictví na počítačích, konkrétně na uživatelské využití 
programů ABRA GOLD a MONEY. 

Ve 3. ročníku se v předmětu ekonomika probírá celní 
politika, na to navazuje návštěva Celního úřadu v Ústí nad 
Orlicí. V předmětu finance a úvěr je mimo jiné probírán 
vývoj peněz a bankovní soustavy ČR, proto studentům 
zajišťujeme exkurzi v Centrální bance v Praze, kde je 
instalována velice zajímavá stálá expozice „Lidé a peníze“. 
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Expozice ČNB se svou srozumitelnou, populární formou 
stala hned po svém otevření vyhledávaným místem té 
nejširší veřejnosti, zdrojem poučení, zábavy, místem 
příjemného a užitečného zážitku. Již tradičně při návštěvě 
Prahy a České národní banky také zavítáme do 
historických prostor Valdštejnského paláce, kde zasedá 
Senát ČR. Prohlídka historických sálů je doplněna 
odborným výkladem průvodce, na závěr návštěvy mohou 
studenti zhlédnout konírnu, ve které probíhá zasedání 
senátu a chvíli si posedět v lavicích senátorů.  

Čtvrťáci se účastní soudního přelíčení u Okresního 
soudu v Ústí nad Orlicí. Pan JUDr. Jiří Radoš vždy vybere 
pro studenty zajímavý a poučný případ. Jedná se o trestné 
činy související s krádežemi, popř. s ublížením na zdraví. 
Každoročně na naši školu zveme ředitele Živnostenského 
úřadu Lanškroun, který poutavou formou seznamuje 
studenty s problematikou živnostenského zákona v praxi. 
Další instituce, se kterými spolupracujeme, jsou odbor 
životního prostředí, Česká obchodní inspekce Hradec 
Králové, hygienická stanice Ústí nad Orlicí. 

Ing. Věra Zemanová 
Ivana Machová 

Školní bistro 

Studenti 1. a 2. ročníku oboru Podnikání a služby v rámci 
odborné praxe stráví jeden týden ve školním bistru. Protože 
studují obor, ve kterém jsou do učebního plánu zahrnuty 
převážně ekonomické předměty, mohou si v praxi 
vyzkoušet „na vlastní kůži“, co podnikání obnáší. Jejich 
úkolem je objednávat zboží (pečivo, cukrovinky, 
nealkoholické nápoje) od jednotlivých dodavatelů, vést 

účetní evidenci, prodávat zboží svým spolužákům i všem 
zaměstnancům školy. Součástí jejich pracovní náplně je 
i úklid prodejních prostor a přilehlého skladu. Na závěr 
svého týdenního pobytu si studenti mezi sebou předávají 
zboží a provádějí předávací inventuru. Pokud není zjištěno 
manko, dostávají odměnu, která představuje % částku 
z týdenní tržby.  

Ivana Machová 

Aplikovaná ekonomie na naší škole 

Junior Achievement je nezisková organizace, která 
vznikla v roce 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je 
poskytnout mladým lidem praktické ekonomické 
vzdělávání. Vzdělávání JA je rozšířeno ve 100 zemích 
světa, do kurzů je zapojeno 4,5 milionu dětí a mladých lidí 
mezi 6 a 22 roky. Česká pobočka Junior Achievement 
vznikla v naší republice roku 1992 díky panu Tomáši 
Baťovi, který celý projekt financoval. V současné době se 
kurzů JA ČR, jež probíhají formou výuky přímo na školách, 
účastní 13 000 studentů z celé České republiky. 

Výukový program je rozdělen do několika modulů, 
například teorie, studentská firma, simulace trhu (MESSE), 
bankovnictví. Vyučující dle potřeby a rozsahu hodin vybírá 
některé z těchto modulů, které se potom využívají ve výuce. 
U studentů je velice oblíbeným modulem studentská firma; 
studenti si sami zvolí předmět činnosti, mezi sebou si 
vybírají management firmy, registrují se jako občanské 
sdružení u ministerstva vnitra. Činnost firmy je financována 
z vkladů studentů, popř. vydáváním směnek. Aktivity jsou 
velice různorodé, rozhodující jsou tvůrčí nápady a kreativita 
studentů, takže v uplynulých letech výsledkem činnosti bylo 
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například pečení vánočních perníčků, tisk blahopřání, 
pohlednic, vizitek, malování květináčů, tkaní náramků, 
provozování bistra na domově mládeže a organizování 
maturitních plesů pro 4. ročníky. 

Na naší škole se tento program začal uplatňovat ve 
výuce během školního roku 1993/94. Byly využívány 
3 moduly, tj. teorie, studentská firma a MESSE. Teorie se 
vyučovala podle učebnic, které byly simultánním překladem 
americké verze. Vpravo byl uveden text v češtině, vlevo 
v angličtině, studenti si tak mohli prohlubovat své jazykové 
znalosti. První rok byl pro naši školu velice úspěšný - 
studentka Kateřina Nováková se dostala do finále soutěže 
Nejlepší student AE a na závěrečné recepci měla možnost 
se osobně setkat s panem Baťou. 

V roce 1996/97 studenti naší školy Blanka Švobová 
a Vladimír Cink dosáhli vynikajícího úspěchu, když se 
v celostátním finále MESSE umístili na 2. postupovém 
místě, a tak se probojovali do mezinárodního kola. 

Studenti měli také příležitost vést výuku ekonomických 
bloků na základních školách. Výuka všech těchto kurzů 
probíhala v duchu filozofie „škola hrou“ prostřednictvím 
mnoha zábavných aktivit, her, diskusí a názorných příkladů. 
Zařazení do výuky bylo plně v rukou ředitelů jednotlivých 
základních škol.  

I v následujících letech se naši studenti úspěšně 
účastnili těchto soutěží a probojovávali se do celostátních 
finálových kol. Účast pro ně byla vždy přínosem, rozvíjeli si 
své teoretické znalosti, ale především objevovali své skryté 
schopnosti při řešení různých simulovaných situací.  

Ing. Věra Zemanová 

Výpočetní technika 

Počátky využívání výpočetní techniky na naší škole 
sahají z dnešního pohledu do již historických osmdesátých 
let minulého století. To je doba, kdy se začal poměrně 
rychle rozvíjet obor, který dnes označujeme jako ICT 
a který dodnes nepolevil ve svém překotném vývoji.  

Díky nadšení některých propagátorů nové techniky se 
první počítač (SAPI-I) objevil na školním statku již v roce 
1985. V té době jsem teprve dokončoval studium vysoké 
školy a tak vím, že ve školství se s počítačovým vybavením 
spěchalo trochu méně. Vybaven ryze teoretickými 
znalostmi o některých programovacích jazycích jsem 
s kolegou Ing. J. Račanským přivítal první IQ-151 na naší 
škole v roce 1987. Tento stroj předpokládal uživatele-
programátora. I tak se dočkal v relativně krátké době 
výrazného rozmachu v českém školství. Také SZeŠ 
v Lanškrouně měla svoji první učebnu výpočetní techniky 
vybavenou právě těmito stroji získanými převážně 
převodem ze SPŠE Pardubice. První dva „skutečné“ 
počítače – jedno XT a jedno AT s jehličkovými tiskárnami - 
jsme koupili v roce 1989. XT poté poměrně dlouho sloužilo 
v účtárně školy a AT bylo určeno pro učitele a výuku. Toto 
rozdělení techniky předjímá i další trend ve vybavování naší 
školy IC technologiemi, kdy nová moderní technika je 
určena primárně pro výuku a studenty.  

Následující vývoj byl již standardní – v roce 1991 jsme 
vybavili učebnu počítači AT286 s operačním systémem 
DOS, v roce 1994 je nahradily 486 vybavené OS Windows 
3.11 zapojené do lokální sítě. V následujících letech byla 
technika průběžně modernizována tak, abychom drželi krok 
s vývojem oboru. Již v polovině devadesátých let jsme 



Almanach 2005   

20 

vybavili naši učebnu promítacím LCD rámečkem a v roce 
1997 skutečným dataprojektorem. V roce 1997 jsme 
zakoupili také první modem, který nám zpřístupnil svět 
Internetu. Přelom století je spojen s novým moderním 
„zasíťováním“ školy, bezdrátovým připojením k Internetu 
a vybudováním druhé učebny výpočetní techniky. V roce 
2003 jsme zakoupili také další moderní dataprojektor do 
nové učebny. 

Spolu s novou sítí ve škole byly zajištěny podmínky 
k propojení a postupnému dovybavení všech učitelských  
kabinetů včetně odlehlých budov a také domova mládeže. 
Tato snaha byla úspěšně dokončena v minulém roce. Tím 
byly vytvořeny vhodné podmínky k rozvoji informatického 
vzdělávání nejen studentů, ale i všech učitelů. Provoz 
učeben výpočetní techniky, podpořený dostatečně rychlým 
připojením k Internetu, umožňuje studentům vedle výuky 
trávit v učebně i volný čas před a po vyučování, čehož také 
hojně využívají. Také na domově mládeže je provozován 
počítačový kroužek, umožňující zájemcům další 
vzdělávání. 

 

Ohlasy z praxe nám potvrzují, že absolventi, kteří 
úspěšně opouští naši školu, jsou v oboru uživatelské 
informatiky připraveni jak pro praxi, tak pro případné další 
studium.  

Budoucí rozvoj informatické společnosti a pronikání 
nových technologií do všech oborů lidské činnosti si 
neodkladně vyžaduje průnik těchto trendů také do výuky 
všech školních předmětů. Jedině tak budou ze školy 
i nadále odcházet absolventi všestranně připraveni pro 
život.  

Mgr. Emil Fogl 
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Autoškola 

 
V rámci připravovaného 60. výročí 

zemědělského školství a 45. výročí 
založení SZeŠ Lanškroun nelze 
nevzpomenout na počátky naší 
autoškoly, které se pojí s rokem 
1962/63. Úspěšní absolventi 
tehdy získávali řidičské oprávnění pouze na traktor. V té 
době škola zakoupila dva traktory ZETOR 3011 upravené 
pro výcvik. Později byly nahrazeny traktory řady ZETOR 
4611. Teprve od školního roku 1982/83 byl vozidlový park 
obohacen o dva traktory druhé generační řady Z-7711. 

V roce 1966/67 byl zakoupen motocykl JAWA 250 a ČZ 
250 Sport, čímž mohl být realizován výcvik i na motocykl. 
Získáním cvičného vozidla Škoda 1100 MB v roce 1971/72, 
mohl být zahájen výcvik pro získání oprávnění k řízení 
osobního automobilu. Tato výuka byla náplní nepovinného 
předmětu Řízení motorových vozidel. Zakoupením malého 
motocyklu SIMSON S 50 a nákladního vozidla IFA W50 L 
jsme vytvořili v naší autoškole podmínky k získání 
oprávnění k řízení všech skupin motorových vozidel, vyjma 
hromadné dopravy osob (skup.D). 

Uplatněním zákona 361/2000 Sb. bylo vyřazeno 
nákladní vozidlo, které nesplňovalo podmínky pro výcvik 
(požadovaná hmotnost vozidla 10 000 kg). Přes toto 
omezení je však i nadále možno zajišťovat smluvně přes 
naši autoškolu výcvik na nákladní vozidlo (skupina C; C+E) 
z řad žáků i veřejnosti. 

K historii patří i počet frekventantů z řad studentů, kteří 
prošli výukou, výcvikem a získali řidičské oprávnění. 
K 1. lednu 2005 je registrováno celkem 3632 žáků, z nichž 
až na malé výjimky všichni uspěli a získali příslušná 
oprávnění k řízení motorových vozidel. 

 

S přibývajícími léty se změnila struktura výuky a výcviku. 
V průběhu let 1990 - 1992 jsme bojovali o přežití. Snahou 
nadřízených orgánů bylo rozpuštění autoškoly a převedení 
žáků do smluvních soukromých autoškol. Tento záměr se 
podařilo odvrátit, ba naopak jsme získali registraci pro 
zahájení výuky a výcviku zájemců z řad široké veřejnosti. 
Rovněž byla rozšířena činnost pro veřejnost v proškolování 
na úseku řidičů referentských vozidel. Provádíme také 
profesní školení řidičů. 

V současně době zajišťujeme u druhých ročníků oboru 
Agropodnikání výuku a praktický výcvik pro získání 
řidičského oprávnění skupin T (traktor), ve třetích ročnících 
pak na skupinu B. Možnost získat řidičské oprávnění mají i 
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ostatní studenti - a to v  nepovinném předmětu motorová 
vozidla nebo v rámci hospodářské činnosti školy. Tuto 
možnost využívá ročně spolu s veřejností zhruba 20 - 30 
osob. 

Připravuje se rozšíření výuky o malý motocykl skupiny 
A1 (do 125 ccm), které by naplňovalo potřeby a tužby 
studentů. Ve vzdálené budoucnosti je plánováno 
zakoupení vlastního nákladního vozidla. Současný vozový 
park autoškoly se skládá z motocyklu Simson S 50, Jawa 
350, dvou osobních automobilů továrních značek Felicia 
1,3 a Fabia 1,2 a třech traktorů II.generační řady Z-7711. 

Na místech učitelů výuky teoretických předmětů i 
praktických jízd se za dobu provozování autoškoly 
vystřídalo mnoho pracovníků. Z těch starších jmenujme 
alespoň Ing. Z. Špičáka, F. Kuběnku, L. Pátka, 
Ing. E. Bartoně a Ing. P. Seiferta. Jako externí učitelé zde 
působili: Ing. M. Brejša, Ing. J. Carda a J. Kvapil. 
Současnou výuku a výcvik zajišťují učitelé: Z. Paďour, 
J. Šrůtek, Ing. J. Račanský a Ing. J. Kubeš. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za dosavadní 
nelehkou a zodpovědnou práci a popřát jim pevné nervy 
a stálé zdraví do dalších let. 

Ing. Jaromír Kubeš 

Výuka praxe a praktických 
činností v odborných 
předmětech 

Pro zajištění výuky jsou využívány  
provozy školy, školního statku a 

smluvní pracoviště. Studenti absolvují 

během školního roku různé formy pracovní výuky. Mezi 
nejdůležitější patří rozvrhové praxe, které v plném rozsahu 
probíhají ve cvičné hale a provozech školního statku. 

Učební blokové praxe jsou situovány do stejných 
provozů. Dále využíváme technologické zázemí 
sousedního ZOD Žichlínek, které obhospodařuje asi 8000 
ha zemědělské půdy a se svými velkokapacitními 
moderními provozy živočišné výroby patří k nejlépe 
prosperujícím družstvům v regionu. Další odborné 
a individuální praxe probíhají ve smluvních provozech. 

Kompletní sklizeň brambor, včetně posklizňové úpravy a 
skladování, je garantována společností Podorlicko - 
Mistrovice; agroturistika na rodinné farmě manželů 
Kaplanových v Líšnici. Zájemci o chov koní využívají 
zázemí soukromých chovů manželů Skřivanových v Suché 
u Litomyšle a u Půlpánů (Hřebčín „Equus Kinsky“ v Chlumci 
nad Cidlinou). Naši studenti získávají zkušenosti z chovu 
dostihových koní u pana Jaroslava Votavy (stáj Orling 
v Ostrově u Lanškrouna) nebo ve známém dostihovém 
centru Dr. Brůny v Zámrsku, kde se jim věnuje trenérka 
Lenka Horáková.  

Zájemci o hiporehabilitaci a hipoterapii mohou vykonat 
týdenní stáže v Odborné léčebně Luže – Košumberk. 
Zázemí chovu Kladrubského vraníka poznají studenti 
čtvrtého ročníku při týdenní individuální praxi ve stájích 
slatiňanského chovu. Na závěr roku v rámci odborných 
exkurzí navštíví naši žáci další odborná pracoviště v České 
republice, ale i v zahraničí. Při výměnných skupinových 
výjezdech mají možnost vybraní studenti vykonávat i 
zahraniční praxe v Rakousku, Německu nebo v Itálii. 
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Studenti oboru Podnikání a služby získávají cenné 
zkušenosti vedením školního bistra. V posledních letech se 
naši žáci během týdenní individuální praxe také seznamují 
s chodem Komerční banky (stáž v rámci programu 
stavebního spoření Modrá pyramida). Zanedbatelná není 
ani praxe v papírenském provozu STEPA, kde se mohou 
seznámit s řízením výrobního a distribučního podniku. Na 
závěr studia si studenti samostatně volí pracoviště, kde plní 
například úkoly zaměřené na řízení, obchodní činnost, 
ekonomickou agendu a reklamu. 

Ing. Jiří Hřebíček 

Školní statek Lanškroun 

Od vzniku zemědělské 
školy, tj. od roku 1945, je 
školní statek účelovým zařízením, 
které je využíváno pro potřeby 
výuky. V posledních deseti letech 
prošel složitým obdobím 
transformace a musel vypořádat 
restituční nároky v hodnotě 24 mil.Kč, 
závazky za technologii rozestavěné sušky a vysoké 
leasingové splátky za nové stroje.  

Museli jsme se spolehnout pouze na vlastní zdroje 
a během několika let se nám podařilo docílit vyrovnaného 
hospodářského výsledku. Problém školních statků si 
přehazovaly jednotlivé zřizovatelské instituce jako horký 
brambor. MŠMT ČR a v současné době náš zřizovatel 
Pardubický kraj stále nenalezl konečnou koncepci rozvoje 
školních statků. Pro další rozvoj zemědělského školství 

a kvalitní výuku je však existence školního statku 
nevyhnutelná. 

Školní statek je samostatnou právnickou organizací 
a jeho řízení spadá pod pravomoc ředitele školy; výkonným 
vedoucím je v současné době Ing. Josef Polák. 

Statek má svoji činnost i ekonomiku rozdělenou do dvou 
úseků – hlavní (výuka praxe a chov koní) a doplňkovou 
činnost (zemědělská výroba a služby). Za poslední čtyři 
roky v hospodářském výsledku vykazoval školní statek 
mírný zisk. Hlavní činnost je dotována z rozpočtu 
zřizovatele na provoz a z rozpočtu školy. Nemovitý a movitý 
majetek je ve vlastnictví Pardubického kraje, 1/3 pozemků 
spadá do vlastnictví státu a zbývající pozemky 
pronajímáme od vlastníků. Veškerá činnost je soustředěna 
v objektech v Dolním Třešňovci. Provozujeme chov skotu, 
koní a rostlinnou výrobu. V minulém roce jsme zrušili chov 
prasat, který byl ztrátový. Užitkovost krav se zvýšila na 
6000 kg mléka. 

Stavy hospodářských zvířat: krávy 96 ks, telata 36 ks, 
býci 28 ks, jalovice 57 ks, koně 40 ks. 

Školní statek hospodaří na 205 ha orné půdy a 25 ha luk. 
Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu kvalitních 
objemných krmiv, obilovin a řepky. V roce 2004 bylo 
dosaženo rekordních výnosů u ozimé pšenice 7,17 t/ha a u 
jarního ječmene 6,98 t/ha. 

Osevní postup má 6 honů: 1. jetelotráva, 2. ozimé 
obiloviny, 3. ozimá řepka, 4. jarní obiloviny, 5. kukuřice, 
6. senážní ječmen s podsevem. 

Značný majetek školního statku tvoří zejména stavby pro 
živočišnou výrobu, ale vzhledem k jejich špatnému 
technickému stavu potřebujeme získat velké investice do 
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staveb a technologií. Zemědělskou činností nejsme 
schopni zajistit dostatek finančních zdrojů na opravy, 
údržby a rekonstrukce objektů a technologií. Svépomocí se 
snažíme řešit havarijní stavy a hlavně v posledních dvou 
letech provádíme rekonstrukci dojírny na boxovou stáj pro 
koně. Máme vypracované projekty a chceme vybudovat 
moderní farmu, kde by mohli žáci školy vykonávat kvalitní 
praxi. Zároveň plánujeme tato zařízení využít pro 
vzdělávání dospělých a také využít i ke komerčním účelům. 
Z plánovaných staveb je důležitá zejména rekonstrukce 
farmy skotu na konírnu s veškerým zázemím. Jedná se o 
investici v hodnotě 7 mil. Kč pro 50 ustájených koní. Pro 
chov skotu plánujeme přestavbu porodny na volnou stáj 
s automatickým robotem na dojení pro 60 ks za 10 mil. Kč. 
Současně plánujeme dokončení přestavby kryté jízdárny, 
tribuny a sociálního zařízení za 1,5 mil. Kč. Poslední 
plánovanou investicí je rekonstrukce správní budovy na 
kanceláře, učebnu a ubytovnu pro žáky.  

Věřím, že se nám v dalších letech bude dařit postupně 
naplňovat naše plány. Doufám také, že školní statek bude 
dál plnit své poslání a bude sloužit zejména chovu koní, 
který je naší největší chloubou. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy a školního statku 

M.R.K.E.V 

Naše škola je zapojena v síti M.R.K.E.V (metodika 
a realizace komplexní ekologické výchovy), kde jsou 
soustředěny školy soustavně usilující o kvalitní a trvale se 
zlepšující zařazení ekologické výchovy do výuky i do 
celkového života školy. 

 

Naše zařazení do „Mrkve“ vyplývá z výuky předmětu 
biologie a ekologie a také z ekologického semináře, který 
již několik roků škola organizuje pro studenty 2. ročníků 
všech zaměření. Na ekologický seminář máme vyčleněno 
40 vyučovacích hodin, většinou jsou soustředěny do jarního 
období ve druhém pololetí školního roku. Je velkou 
výhodou, že nejsou stanoveny pevné osnovy, a tak 
můžeme náplň semináře operativně měnit podle 
konkrétních podmínek a možností školy. 

Spolupracujeme s Ekocentrem PALETA Pardubice, kde 
se manuálně podílíme na budování jejich centra ekologické 
výchovy, které bychom chtěli v budoucnu právě pro 
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ekologický seminář využívat. Pracovníci Ekocentra 
pořádají pro naše studenty zajímavé simulované 
„ekologické hry“ a 
přednášky, které inspirují 
studenty jednak 
k zamyšlení, ale také 
k reálnému řešení 
ekologické problematiky. 

Dlouhodobý kontakt 
máme také se Svazem 
ochránců přírody. 
Využíváme jimi připravené naučné stezky vybudované 
v okolí, podílíme se na jejich údržbě a budování. Členové 
SOP se vždy ochotně podílejí na našich akcích a pro 
studenty jsou především příkladem toho, že ekologie a 
ochrana přírody není vždy spojena jenom s prací, ale také 
s účelným a příjemným využitím volného času. 

Třebaže výchova k ekologii nemá na škole takovou 
tradici jako jiné aktivity, řada našich absolventů si vybrala 
tento obor a po studiu na VŠ se stala ekologie jejich 
povoláním a v oboru pracují. Tyto naše bývalé žáky zveme 

na ekologický seminář 
jako lektory. Pro současné 
studenty jsou jejich 
přednášky zajímavé proto, 
že jsou aktuální, konkrétní 
a týkají se regionu 
Lanškrounska. Pro bývalé 
studenty je to zase jedna 
z příležitostí, jak se vrátit 

do „své“ školy nejen při oficiálních oslavách a akcích. 

Ing. Marie Urbanová 

Sport a tělesná výchova ve 
škole 

Přestože je Střední zemědělská 
škola v Lanškrouně školou odbornou, 
sportu a tělesné výchově zde vždy 
patřilo významné místo. 

Minulá desetiletí zde byla spojena 
především se jménem kolegy pana 
magistra Daníčka, který byl hlavním organizátorem všech 
školních sportovních zápasů a aktivit se sportem 
spojených. Pod vedením jeho, ale i dalších tělocvikářů, naši 
absolventi pravidelně a úspěšně reprezentovali školu ve 
středoškolských turnajích, soutěžích a pohárech. 

Řada z nich dosáhla ve sportu vynikajících výsledků 
a dotáhla to až do státní reprezentace.  

Především díky panu Daníčkovi se někteří z nich 
každoročně na naši školu vrací, aby se nejenom vzájemně 
setkávali a hovořili spolu, ale také si společně zasportovali. 

Už řadu let se minulí i současní studenti a zaměstnanci 
školy střetávají ve volejbalovém turnaji smíšených 
družstev. Tento turnaj má již tradici. Dokazuje, že ani po 
letech naši absolventi od sportu ,,neutekli“ a zároveň, že se 
i nadále rádi na Střední zemědělskou školu v Lanškrouně 
vracejí. 

Sportovní minulost školy jsem krátce připomněl. A jaké 
je to dnes? Škola za posledních patnáct let prošla řadou 
změn, které odrážely ekonomický i společenský vývoj 
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v naší zemi. Bylo potřeba reagovat na novou situaci 
v zemědělství i na nové trendy ve školství. Zvětšila se 
nabídka studijních oborů a škola se postupně stala 
z hlediska svého obsazení školou především dívčí. 
Zejména studentky, které studují směr chov koní, tráví 
většinu svého volného času právě v jejich přítomnosti a na 
sport jim už zbývá jen málo času a energie. 

Přesto se snažíme, aby nabídka 
sportovních aktivit byla co nejpestřejší a 
ti, kteří se chtějí tělesné aktivitě věnovat, 
měli co nejlepší podmínky. 

Škola v současné době disponuje 
tělocvičnou, velmi kvalitně vybavenou 
posilovnou a venkovním sportovním 
areálem, kterému vévodí hřiště 
s umělou trávou. Vedle míčových her se 
věnujeme také atletice, florbalu, 
gymnastice a dalším sportovním 
aktivitám jako je např. bruslení či lední 
hokej. 

Součástí výuky tělesné výchovy 
v průběhu studia jsou také sportovní 
kurzy. V prvém ročníku mají studenti 
možnost zúčastnit se zimního 
lyžařského kurzu, který probíhá 
v nedalekém lyžařském středisku 
Čenkovice. Letos poprvé mohli tento 
kurz vedle sjezdařů a běžkařů 
absolvovat také zájemci o základní 
výcvik na snowboardu. Ubytování 

máme již tradičně zajištěno v chatě Větrník a stravování 
v rekreačním středisku Atlas. 

V červnu se studenti třetího ročníku zúčastňují 
sportovně branného kurzu, jehož náplní je cyklistika, 
základní vodácký výcvik, topografie, orientační běh, 
základy první pomoci a různé další pohybové a vzdělávací 
aktivity především zaměřené na pobyt v přírodě. Celý tento 

kurz se odehrává v okolí 
Pastvinské přehrady a v podhůří 
Orlických hor. Ubytovaní jsme 
v penzionu Lesanka vzdáleném od 
přehrady necelých dvě stě metrů. 
Doprava tam i zpět probíhá na 
kolech. Loňský první ročník se 
setkal s velmi pozitivním ohlasem 
a také nás pedagogy studenti svým 
přístupem a aktivitou během kurzu 
velmi příjemně překvapili. Je vidět, 
že i v dnešním přetechnizovaném 
světě má pro mladé lidi pobyt 
v přírodě své kouzlo a svoji 
hodnotu. 

Vedle těchto, řekněme 
plánovaných sportovních aktivit, 
které vycházejí ze školních osnov, 
se naši žáci pravidelně zúčastňují 
meziškolských klání, jež jsou 
součástí celorepublikových turnajů 
v rámci Asociace školních 
sportovních klubů. Především 
v chlapeckých kategoriích je však 
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velká konkurence. My máme chlapců na škole málo, takže 
výběr je poněkud omezen. Nastupujeme proto většinou jen 
do okresních kol těchto turnajů. Ale i zde jsme někdy pro 
okolní školy tvrdou konkurencí a občas chybí jen málo, 
abychom postoupili výše. Bohužel je velmi složité vyrovnat 
se herně družstvům, která mají mezi svými členy řadu 
závodních hráčů v daném sportu.  

I když se v současné době můžeme jen těžko srovnávat 
s úspěšnými ročníky let minulých, věřím, že řada našich 
studentů i díky škole pochopila význam sportu a tělesné 
výchovy pro život a našla si k těmto aktivitám vztah možná 
i celoživotní. 

Mgr. Pavel Dvořáček 

Soutěže 

Soutěže aplikované ekonomie 

V rámci výuky aplikované ekonomie 
se studenti každoročně účastní 
soutěží vyhlašovaných neziskovou 
vzdělávací organizací Junior 
Achivement. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit úspěchy, 
kterých naši studenti v těchto soutěžích dosáhli. 
V posledních letech to byli tito jednotlivci: 

Jakub Dorňák postoupil do celostátního finále soutěže o 
nejlepšího studenta AE roku 2002; Martina Smejkalová 
dosáhla stejného úspěchu v této soutěži pro rok 2003. 
V roce 2004 se soutěže zúčastnili dva studenti z téže třídy 
2.C: Lukáš Kinc a Václav Polák a oba se probojovali do 
finále. Lukáš Kinc navíc ještě postoupil do finále další 
soutěže o nejlepší webové stránky studentské firmy. 

Finalisté soutěže byli pozváni na soustředění, které se 
v roce 2004 konalo v Jizerských horách. Zde měli ještě 
příležitost utkat se v soutěžích s tvrdou konkurencí 
vrstevníků z vyšších ročníků převážně obchodních 
akademií a gymnázií. Všech finalistů bylo 20 z celé 
republiky, takže naši 2 studenti tvořili 10% účastníků. 

V soutěžích a různých hrách si mohli otestovat svoje 
schopnosti spolupracovat v týmu, rozhodovat se, řešit 
krizové situace apod. Zároveň navázali nová přátelství 
a setkali se s manažery známých firem.  

Ing. Hana Procházková 

Lanškroun historický 

Již třikrát pořádalo Městské muzeum Lanškroun spolu 
s lanškrounskými středními školami a radou města soutěž, 
která má podnítit zájem středoškoláků o historii Lanškrouna 
a jeho okolí. 

3. ročník probíhal od počátku roku 2004 do 17. září 2004. 
Studenti si zvolili jedno z navržených témat, které 
zpracovávali za pomoci odborného konzultanta a které 
připravili do tisku. 

 13. října 2004 proběhla na lanškrounském zámku 
slavnostní obhajoba nejzdařilejších prací a s potěšením 
musím konstatovat, že na 1.místě skončila i naše studentka 
Eva Štěpánková z 3.C, která zpracovávala historii své 
rodné obce Bystřece. Na tomto místě bych chtěla pochválit 
také Václava Poláka a Danu Markovou (oba z 3.C), kteří se 
věnovali rovněž historii svých obcí. 

PhDr. Jaroslava Cvrčková 
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Něco navíc 

Když jsem nastoupila před deseti lety jako učitelka do 
naší školy, dostala jsem otázku: „A co budete dělat navíc?“ 
Nevěděla jsem, co odpovědět. „Mohla byste si vzít na 
starost soutěže.“ Souhlasně jsem přikývla. 

Do školy začaly chodit nabídky soutěží Matematický 
Klokan, Středoškolská odborná činnost, matematické 
soutěže regionálního i celostátního charakteru, soutěže 
multimediální, tradiční olympiády a další. 

Pustila jsem se do práce. Odborné soutěže jsem 
samozřejmě přenechala učitelům odborných předmětů. Na 
matematické soutěže jsem připravovala studenty sama, 
začala jsem se věnovat soutěžím se širším zaměřením. 

Středoškolská odborná činnost byla první velkou 
zkouškou. Měnila se organizace soutěže. Studentka 
Daniela Čápová (maturantka z r. 1999) jako první „odvážná 
školačka“ uspěla s prací zabývající se barvou plaváků. Její 
zájem o chov koní a velká pečlivost při zpracování 
rodokmenů, fotografií koní, grafů a historických textů byly 
korunovány úspěchem – pátým místem v celostátním kole 
soutěže SOČ. 

Za tři roky se podařilo dokončit odbornou práci „Využití 
importovaných hřebců cizích plemen k osvěžení krve 
starokladrubských koní“ další studentce. Nejdříve se zdálo, 
že je Michaela Holoubková (maturantka z r. 2003), tehdy 
studentka druhého ročníku, na tak velký úkol moc mladá. 
Přesto, že se nejprve přihlásilo více studentek, zůstala 
sama a podařilo se jí celou práci dokončit a obhájit. Její třetí 
místo v oblastním kole v Hradci Králové bylo také 
vynikajícím výsledkem. 

 

V současné době chceme v zapojení studentů do této 
soutěže opět pokračovat a pracujeme na výběru témat pro 
další ročník. 

V závěrečné části mého zamyšlení bych chtěla 
vzpomenout na Jakuba Dorňáka (maturant z r. 2003), 
obávaného soupeře všech soutěžících v kláních všeho 
druhu. V matematickém světě se stal známou osobností 
(první místo v regionální matematické soutěži, pěkná 
umístění v celostátní matematické soutěži), sklidil úspěchy 
také v oblasti ekonomiky, jazyků atd. Jemu náleží hlavní 
podíl na zpracování multimediálního projektu soutěže 
Mládí@vědění vyhlášeného firmou Siemens. Zvládnutí 
nového prezentačního programu, zpracování 
fotografického, animovaného a textového materiálu během 
krátkého časového období nebylo pro Jakuba problémem. 
S kolektivem studentek – Petrou Blažejovskou, Pavlínou 
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Duškovou, Lucií Holáskovou, Hanou Vávrovou a Lenkou 
Veselskou (všechny maturantky z r. 2004) – byli firmou 
Siemens oceněni za prezentaci na téma: „Místo, kde 
žijeme“. 

Školou prošlo samozřejmě i mnoho dalších 
talentovaných studentů. Náleží mezi ně Otakar Novotný 
(maturant z r. 1998) a současná maturantka Martina 
Smejkalová. Oba, podobně jako Jakub Dorňák, úspěšně 
reprezentovali školu v široké škále soutěží. 

Brzy ukončíme další školní rok, ale než odmaturují 
studenti současných čtvrtých ročníků, čekají nás ještě jarní 
matematické soutěže a soutěže v odborných předmětech. 

Přeji soutěžícím studentům, aby byli stejně úspěšní jako 
jejich starší kolegové a aby v životě nezapomněli rozvíjet 
své vědomosti a schopnosti v duchu odpovědi na otázku: 
„A co budete děla navíc?“ 

Mgr. Lenka Tejklová 

Německý jazyk 

V německém jazyce se každoročně snažíme motivovat 
naše studenty - i s ohledem na předpokládanou státní 
maturitu - pořádáním školních kol konverzačních soutěží, 
které se skládají z ústní a písemné části. Vítěz potom 
pokračuje do okresního kola, které se koná v Ústí nad 
Orlicí, kde se setkají všichni žáci středních škol s maturitou. 
Jsem velice ráda, že v letošním jubilejním roce se nám 
podařilo uspořádat obdobnou soutěž na naší škole, kde 
jsme pozvali jenom střední odborné školy z okresu Ústí nad 
Orlicí bez gymnázií. Studenti tak měli možnost porovnat své 
vědomosti se stejně zaměřenými školami. Utkali jsme se 
tedy s VOŠ a SOŠ G. Habrmana Česká Třebová, SOŠ, 

SOU a Učiliště-LTI Ústí nad Orlicí, s SPŠ a SOU Lanškroun 
a byli jsme velice úspěšní. V kategorii A získala 1. místo 
naše studentka 4.C Iveta Kovářová a v kategorii B 
vybojovala 2. místo Monika Landovská, studentka 2.B. 
Samozřejmě si studenti odnesli krásné věcné ceny, které 
budou sloužit pro jejich další jazykové vzdělávání, a hlavně 
pěkné vzpomínky. 

Pro zlepšení motivace našich studentů jsme se aktivně 
účastnili i Dnů česko-německé kultury, které zorganizovalo 
roku 2003 město Lanškroun ve spolupráci s městským 
muzeem. Němčináři 1. a 2. ročníků navštívili přednášku 
o Peterovi Härtlingovi a jeho románu Božena. 3. a 4. 
ročníky zhlédly filmové představení podle románu Stefanie 
Zweigové Nikde v Africe. Vyvrcholením této akce byla 
konverzační soutěž středních škol v našem městě, kde 
jsme díky Lucii Švecové vybojovali ze 33 soutěžících cenné 
2. místo. Díky finanční podpoře Společnosti česko–
německého porozumění Walthera Hensela prožila Lucie 
krásný den v předvánoční Vídni. 

Věřím, že v podobných akcích budeme pokračovat, 
protože znalost cizího jazyka se v dnešní době stává 
běžnou součástí našeho života, a podobné soutěže 
přispívají k jeho lepšímu osvojení. 

Mgr. Martina Weiserová 

Kulturní aktivity našich studentů 

Na zemědělské škole studují mladí lidé 
zajímající se většinou o přírodu, ekologii, koně 
a zvířata vůbec. Najdou se však mezi nimi i 

tací, kteří kromě výše zmíněných zájmů 
projevují výtvarné nadání, hrají na hudební 
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nástroje, holdují tanci, nebojí se publikovat; 
nepřéhlednutelnou skupinu tvoří také mladí recitátoři 
a divadelní ochotníci. 

V posledních letech se milovníci studentské recese 
i vážnějšího uměleckého projevu mohou blýsknout na již 
tradičních vánočních besídkách; svůj talent mohou vložit 
také do služeb Thálie (viz článek Divadelní spolek OMIL), 
vystoupit vlastně mohou i v kulturních blocích v rámci Dnů 
otevřených dveří SZeŠ či Dnů zemědělské školy. 

 

Již od devadesátých let se naši studenti zúčastňují 
přehlídek umělecké tvořivosti Mládí. V orlickoústeckém 
kulturním domě naši školu nejčastěji reprezentují v oboru 
hudebním a pěveckém, v posledních letech také vystavují 
své kresby a obrazy. Takřka každý rok máme zastoupení 
v recitaci, která je jako jediná z celé soutěže disciplínou 

postupovou. Porotou vybraní studenti se účastní krajského 
kola celostátní recitační soutěže Wolkerův Prostějov. 

 

Ačkoliv se na naší škole v osnovách neobjevují 
předměty typu výtvarná výchova či zpěv, v nerovném klání 
(mezi soutěžícími se totiž často objevují mladí lidé 
procházející systematickým pedagogickým vedením učitelů 
uměleckých škol) se naši studenti mezi školami bývalého 
okresu Ústí nad Orlicí rozhodně neztratí. Koncem 
devadesátých let se studentky tehdejší podnikatelské školy 
(viz článek SSPoŠ Lanškroun) Gabriela Kytlíková a 
Michaela Wendligová probojovaly do krajského kola 
Wolkerova Prostějova. V roce 2003 se podařilo postoupit 
do „kraje“ Jitce Porcalové a Kateřině Folvarčné. Ze čtyřiceti 
soutěžících obě dívky ve svých věkových kategoriích 
obsadily hezká pátá místa. Na jaře 2004 reprezentovala 
naši školu v Pardubicích Veronika Řehořová, která se díky 
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osobitému přednesu básní V. Hraběte vyšvihla na 
vynikající třetí místo! 

Naše studentky dostaly příležitost poeziíí oslovit také 
širší veřejnost. V rámci loňských Polských dnů vystoupila 
Veronika Řehořová a Jana Vašinová na lanškrounské 
radnici. Dívky všem přítomným přiblížily dílo u nás téměř 
neznámé polské básnířky, nositelky Nobelovy ceny 
W. Szymborské. Citlivým podáním milostné poezie, 
protiválečných básní i textů odsuzujících terorismus 
posluchače dojaly a přiměly k zamyšlení. 

Dlouho jsem si myslel, že generace dnešních teenagerů 
zcela podlehla televizní a počítačové kultuře. Za těch 
několik let, co vyučuji na zemědělské škole, mě však 
mnohokrát studenti přesvědčili o opaku. Stále se mezi nimi 
objevuje dost těch, kteří nechtějí být pouhými konzumenty 
informací či umění všeho druhu, dost těch, kteří se nebojí 
předstoupit před publikum s osobitým ztvárněním známého 
nebo dokonce s vlastním dílkem. Mnoho lidí je považuje za 
šílence. Někteří z kritiků často změní názor v hledištích 
besídek či představení. Nejpádnějším důkazem je upřímný 
smích a potlesk někdejších skeptiků.  

Jsem rád, že jsem se mýlil. Mám radost, že těchto 
„šílenců“ neubývá, vždyť bez nich by byl svět až příliš 
vážný. 

Mgr. Pavel Studený 

Partnerství se zahraničními školami 

Evropa – náš domov 

V roce 2000 využila naše škola poprvé možnost zapojit 
se do mezinárodně vzdělávacích programů EU. Prvním a 

nelehkým krůčkem byla příprava jazykového projektu 
v rámci Socrates – Comenius a první 
partnerskou organizací se stala 
italská střední zemědělská škola 
v malém městečku Montombraro na 
úpatí Apeninského pohoří. Obě školy 
se dohodly na realizaci projektu 
Evropa – náš domov. Jeho cílem 
bylo porovnávání ekonomických a 
zemědělských parametrů u nás a 
v Itálii v průběhu vzájemných čtrnáctidenních výměn 
studentů.  

 
Zástupci SZeŠ a Městského úřadu v Itálii, podzim 2000 

Italští hosté u nás navštívili řadu zemědělských podniků 
a farem, ale poznávali také historické a přírodní krásy naší 
země. Čeští studenti pak měli možnost vidět nejenom 
starobylé památky Benátek či Florencie, moře, ale i tuny 
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zrající parmské šunky a parmezánu, výrobu pravých 
italských vín, nádherné koně Pavarottiho klubu či zkušební 
jízdy formulí Ferrari. Výsledným produktem projektu bylo 
vydání dvojjazyčné publikace zabývající se hlavním 
tématem projektu. Díky tomuto prvnímu kroku a našim 
italským partnerům, kteří nám předali nejen své cenné 
zkušenosti, ale i další mezinárodní kontakty (Portugalsko, 
Francie), se nám otevřela široká možnost další 
mezinárodní spolupráce na různých úrovních (např. 
prázdninový pobyt 15 studentů na italské školní farmě či 
vzájemná návštěva ředitelů obou škol a starostů 
Lanškrouna a města Zocca). 

Cítíme se Evropany 

V roce 2001 se nám v rámci programu Mládež pro Evropu 
podařilo zrealizovat další projekt Cítíme se Evropany. 
Výměnný pobyt se uskutečnil v naší zemi za účasti 40 
studentů z Itálie, Portugalska, Francie a  naší školy. 
Zahraniční hosté byli ubytováni v kempu, odkud se vydávali 
na výlety po naší vlasti. Obdivovali krásy Prahy, Brna, 
Beskyd, Jeseníků a také Lanškrouna. Nedílnou součástí 
byly i sportovní a kulturní akce včetně vydařených Her bez 
hranic. Výsledkem projektu byl dvojjazyčný časopis 
s příspěvky zahraničních studentů vydaný našimi žáky. 
Tento projekt významně přispěl k rozvoji již navázaných 
kontaktů a úspěšně napomohl ke vzniku nových. Takovýto 
způsob spolupráce byl obrovskou zkušeností a poznáním, 
pro mnohé studenty 

 
Studenti čtyř evropských zemí na Radhošti, podzim 2001 
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dle jejich vlastních slov i nezapomenutelným zážitkem na 
celý život. 

 
Hry bez hranic v Lanškrouně, podzim 2001 

V návaznosti na tento projekt jsme o rok později, tedy 
v roce 2002, využili pozvání francouzské školy a navštívili 
naše přátele v prosinci. Studenti měli možnost vidět Paříž 
v předvánočním hávu, Toulouse, jižní Francii a především 

partnerskou školu ve Villefranche de Rouegue, která je 
zaměřena na potravinářský průmysl. Studenty nadchla 
prohlídka školy s perfektně vybavenými laboratořemi 
a studovnami, seznámili se s výrobou vína v blízkém 
vinařském závodě. Zpáteční cesta byla zpestřena 
prohlídkou přístavu Marseille a italského Janova. 
V následujícím roce přiletěla francouzská skupina studentů 
k nám a strávila zde jeden týden, během kterého navštívila 
významné historické památky a zúčastnila se několika 
exkurzí do zemědělských a potravinářských závodů či 
výrobny vánočních ozdob.  

 
Francouzská vinotéka v oblasti Gaillac, prosinec 2002 

Aktivity naši školy nespočívají pouze ve studentských 
výměnách, ale pokračují i na úrovni předávání zkušeností 
mezi pracovníky s mládeží a pedagogy. V roce 2003 se za 
podpory EU programu Mládež pro Evropu uskutečnil 
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mezinárodní seminář, který připravil další možnosti pro 
navazování nových kontaktů a spolupráce. Setkání se 
zúčastnili zástupci širokého okruhu evropských zemí, Velké 
Británie, Irska, Španělska, Itálie, Bulharska, Německa a 
Holandska.  

Pedagogové živě diskutovali o aktuálních otázkách 
a žhavých problémech týkajících se mládeže, jejich aktivit, 
trávení volného času. Mohli si tak vzájemně předat své 
pracovní zkušenosti z této oblasti či se seznámit s jinými 
školskými systémy a metodami práce. 

Mezinárodní seminář v ČR, jaro 2003 

Na podzim téhož roku jsme přijali ředitele a čtyři 
pedagogy švédské školy, zaměřené na chov koní 
a agroturistiku, z oblasti poblíž Göteborgu. Hosté 

přicestovali na tři dny, aby si prohlédli školu a navázali bližší 
spolupráci hlavně v oblasti odborné profesní přípravy – 
stáží v rámci EU programu Leonardo da Vinci. 

Nedílnou součástí zkvalitnění výuky cizích jazyků na 
naší škole je i účast pedagogů na jazykově-kulturních 
kurzech programu Socrates - Comenius, které se konají 
v evropských zemí, ale i mimo ně (v uvedeném roce to bylo 
v irském Dublinu a skotském Edinburgu). 

Přátelé z Portugalska 

Na podzim roku 2003 se nám podařilo vypracovat 
jazykový projekt a uskutečnit reciproční výměnu 
s Portugalskem v rámci Rozvoje programu ve školství, 
podpořenou finančním příspěvkem Pardubického kraje. 

Počátkem října přiletělo do naší školy 15 portugalských 
studentů s dvoučlenným pedagogickým doprovodem ze 
soukromé zemědělské školy městečka Runy. Žáci byli 
částečně ubytováni v rodinách našich studentů a částečně 
na internátě. Strávili tak týden společně s našimi žáky 
a navštívili mnoho zajímavých míst, např. pevnost Bouda 
na Suchém vrchu, hrad Bouzov, obdivovali Kutnou Horu 
včetně stříbrných dolů, vodní nádrže Dlouhé Stráně 
a Muzeum papíru ve Velkých Losinách, dále jeskyni 
Balcarka a město Brno. Mimo exkurzí měli příležitost strávit 
čas ve škole s našimi studenty ať už ve výuce či při 
společných sportovních hrách. Pobyt byl završen 
jednodenní návštěvou Prahy, která jim učarovala. 

Portugalská návštěva byla velice příjemným zpestřením 
nejen pro studenty, ale i pro učitele. Žáci navázali i osobní 
kontakty a současně byli silně motivováni k výuce cizích 
jazyků. 
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České dívky v Portugalsku, podzim 2003 

Protože se jednalo o výměnnou návštěvu studentů, 
posledních deset dní v říjnu 2003 mohlo 14 našich žáků 
s pedagogickým doprovodem, včetně ředitele školy, odletět 
do Runy, poblíž Toress Vedras, vzdálené asi 50 km od 
hlavního města Lisabonu. Ubytováni byli na školním 
internátě. Portugalská strana připravila pro naše žáky velice 
bohatý a zajímavý program. Studenti obdivovali okolní 
město Torres Vedras, navštívili nejen dobytčí farmy a 
vinohrady, ale poznávali okolní města s krásnými hrady a 
paláci (Mafra, Sintra a Quelez) i pobřeží s jeho letovisky 
Santa Cruz, Ericeira a Sao do Porto. Nesměla chybět ani 
prohlídka Lisabonu spojená s návštěvou největšího 
vodního akvária v Evropě. Portugalští přátelé nám vzdali 
hold pozváním na oslavy sv. Martina. Její neodmyslitelnou 
součástí byly pro nás tolik exotické býčí zápasy. Jak čeští, 
tak portugalští studenti se vrátili domů 
s nezapomenutelnými zážitky a novými kontakty. O svých 

bohatých dojmech z tohoto pobytu napsala naše studentka 
Jiřina Kristlová článek do lanškrounských novin, který 
přebíráme a v plném rozsahu jej uveřejňujeme dále. 

Radmila Janoušková 

 

Expedice Portugalsko aneb Z Čech až na Konec 
světa 

Střední zemědělská škola Lanškroun a Escola 
Profissional Agrícola Toress Vedras v Portugalsku 
uspořádaly výměnný pobyt pro studenty. 

 
Češi na Konci světa, podzim 2003 

22. října 2003 lehce po půlnoci začala naše dlouhá cesta 
vlakem a letadlem do země u břehů Atlantiku. V Lisabonu 
na letišti už na nás čekali dva učitelé z tamější školy, aby 
nás odvezli na ubytovnu vedle školy.  
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Hned druhý den jsme si prohlédli školu a k ní přilehlý 
menší školní statek. Odpoledne jsme navštívili Toress 
Vedras a formou hry jsme se s tímto městem, které se 
v překladu jmenuje Staré Věže, seznámili. Další den jsme 
se vydali na rodinnou farmu jednoho ze studentů, kde 
chovají koně plemene lusitano pro býčí zápasy. Navštívili 
jsme také známou pláž Santa Cruz, ale bohužel nám 
počasí nepřálo natolik, abychom mohli uskutečnit 
plánovanou večeři přímo na mořském břehu. 

Součástí pobytu byla také návštěva obřího mořského 
akvária - druhého největšího na světě a výlet na Konec 
světa. Koncem světa je nazýván útes poblíž 
nejzápadnějšího výběžku Evropy. Jedno dopoledne jsme  
věnovali portugalskému vínu - prohlédli jsme si výrobnu 
a stáčírnu světoznámých vín. Třešničkou na dortu byla 

samozřejmě dychtivě očekávaná 
ochutnávka.  

Z historických památek jsme 
zhlédli Národní palác, nádhernou 
gotickou katedrálu sv. Tomáše, 
hrad Obidos, historické centrum 
Sintra, kde leží palác a klášter. 
A také stáje s koňmi lusitanského 
plemene.  

Plni dojmů jsme se rozloučili 
s touto krásnou zemí a navrátili se 
do mrazivého středu Evropy. 

Jiřina Kristlová,  
v roce 2003 studentka 3.B 

Hudba a tradice v Evropě 

Studenti z Madeiry v Lanškrouně 

Jak již bylo zmíněno, Střední zemědělská škola 
v Lanškrouně se již zapsala do povědomí široké veřejnosti 
tím, že téměř každý rok využívá možností EU a v rámci 
mezinárodních projektů umožňuje studentům výjezdy do 
zahraničí.  

V tomto školním roce byla našim partnerem střední 
škola hlavního města Madeiry – Funchal, jež je zaměřena 
na cestovní ruch. V prvních dvou říjnových týdnech 2004 se 
uskutečnil plánovaný projekt v rámci jazykového programu 
Socrates Comenius, který počítal s výměnným pobytem 
dvaceti portugalských studentů a čtyř učitelů 
v lanškrounské zemědělské škole a naopak.  

Madeira je malý ostrov mezi Portugalskem a Afrikou, 
který patří k Portugalsku, a proto jsme byli víc než zvědaví, 
jak se bude studentům z tak exotických končin líbit právě u 
nás. Projekt velice vstřícně přijalo ředitelství SZeŠ, ale i 
Městský úřad v Lanškrouně, jmenovitě pan starosta Ing. M. 
Košťál, který studenty osobně oslovil v prostorách 
lanškrounského zámku (viz foto). 

Hlavním úkolem pobytu Portugalců bylo nahrát CD s jejich 
typickými lidovými písněmi. Za tím účelem si s sebou 
přivezli i hudební nástroje, které jsme do té doby ani 
neviděli. Portugalci zahráli a zazpívali své folklórní písně 
a studenti (hlavně ze 3.A a 2.C) interpretovali tradiční české 
koledy. CD se nahrávalo na SZeŠ a díky perfektní odborné 
práci pana Holase a podpory chlapců lanškrounského 
gymnázia dopadlo překvapivě dobře. Portugalským 
studentům se v České republice velice líbilo 
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a kromě práce je také čekalo seznámení se školou, 
sportovní a společenské akce s našimi studenty. Společně 
poznávali krásy naší vlasti – např. Letohrad, Brno, Kutnou 
Horu, kde navštívili stříbrné doly, ale nejvíce je jim líbil 

chrám svaté Barbory. Okouzleni byli z třebechovického 
betlému, ve výrobně vánočních ozdob v Rokytnici 

 
V Orlických horách s madeirskými studenty, podzim 2004 

v Orlických horách si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak je 
náročné skleněnou ozdobu vyfouknout. Přímo nadšeni 
byli  Opočnem, kde se dlouho zdrželi především v hradní 
zbrojnici. Studenty však asi nejvíce nadchla návštěva 
Jeseníků v den, kdy nahoře nachumelilo, ale přitom svítilo 
sluníčko a tak poprvé v životě spatřili zimní nádheru 
a poznali pravý sníh. Ohromil je také nedělní výlet do 
Prachovských skal, jejichž nádheru ještě umocnilo krásné 
slunečné počasí. Na společenském večeru, jehož se 
účastnili učitelé a vychovatelé naší školy, nám mladí 
Portugalci zahráli, zazpívali a předvedli také některé, pro 
nás Středoevropany exotické, lidové tance. Poslední 
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tečkou byla víkendová prohlídka Prahy, odkud v neděli 17. 
října odlétali domů.  

Radmila Janoušková 
PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Byli jsme na Madeiře!! 

1. – 15. února 2005 jsme portugalským přátelům 
návštěvu oplatili – skupina 21 studentů s pedagogickým 
doprovodem přiletěla na Madeiru, aby dokončila práci na 
CD, vydala zpěvník s texty písní a zpracovala obaly CD. 
Kromě toho nám hostitelé slibovali nádhernou podívanou 
v podobě dvou karnevalů a prohlídku ostrova „věčného 
jara“. 

Je opravdu těžké popsat, co se nám nejvíce líbilo. Každý 
den přinášel nové a nové zážitky – ať už to byl sobotní 
karneval s úchvatnými kostýmy ve stylu „Rio de Janeira“ 
nebo úterní tradiční madeirský karneval, kterého se 
účastnili i naši studenti. Naši přátelé jim připravili kostýmy 
zpodobňující eura, která obíhají Karlův most a EU. Musíme 
se pochlubit, že naše studentky tančily v průvodu s velkou 
vervou a získaly 1. místo v mezinárodních skupinách, jedna 
dívka v převleku za českého lva byla dokonce v madeirské 
televizi! 

Studenti si také nesmírně vážili přijetí naší delegace 
samotným primátorem hlavního města Funchalu, který pro 
ně uspořádal raut, předal jim knihy a medaile. Velice ho 
potěšila láhev becherovky a publikace o Praze. Přiznal se, 
že Prahu navštívil a byl uchvácen její krásou. Studenti si 
rovněž prohlédli budovu parlamentu a osobně si vyzkoušeli 
posezení v poslaneckých lavicích. 

Během výletů poznali historii Madeiry, viděli překrásné 
botanické zahrady, divoké pobřeží Atlantiku 
s neopakovatelnou vyhlídkou na moře a vesničky, 
seznámili se s výrobou pálenky z cukrové třtiny a tradičního 
madeirského vína, navštívili několik muzeí, z nichž 
nejkrásnější bylo muzeum madeirské krajky. Uchvátila je 
vznešená, ale drsná krása hor ve vnitrozemí, známé 
„levády“ (což je důmyslný systém zavlažovacích kanálů), 
vyjeli kabinovou lanovkou na vrchol Funchalu a dolů využili 
jedné z velkých turistických atrakcí – sjezd na proutěných 
saních po hladké silnici. Za zmínku stojí i to, že nás všude 
provázeli madeirští učitelé a studenti z partnerské školy ve 
Funchalu, která je zaměřena na cestovní ruch, takže 
komunikace v angličtině nebyla problémem. Hostitelé byli 
skutečně velice milí, pozorní a obětaví. Když jsme poslední 
den pobytu křtili nové CD a loučili se, ukáplo na obou 
stranách i hodně slziček. 

Bylo by toho opravdu mnoho, o čem bychom mohli ještě 
hovořit. Všichni fotografovali, psali deníky a natáčeli na 
video. Své zážitky jsme zprostředkovali i ostatním 
studentům a učitelům školy v podobě přednášky 
doprovázené hudbou a natočeným videofilmem. 

Bylo to čtrnáct dnů nezapomenutelných zážitků a dojmů, 
ale i nových poznatků. Studenti zblízka poznali jiný styl 
života, jiné pracovní podmínky, navázali nová přátelství. 
Uvědomili si, jak je důležité znát cizí jazyk a aplikovat nové 
poznatky v praxi. Opustili maličké Česko a otevřely se jim 
zcela jiné obzory. 

PhDr. Jaroslava Cvrčková 
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Studenti na Madeiře, únor 2005 

Madeira očima studentů 

Tak konečně je tady náš „výlet“ na portugalský ostrov 
Madeira! Většina ještě nikdy neletěla, ale k velké 
spokojenosti našich učitelek, které nás měly na starosti, 
jsme to zvládli.  

Na madeirském letišti foukal teplý, voňavý vítr. Naši 
portugalští přátelé, kteří byli v říjnu v Lanškrouně, nás vítali 
nadšeným potleskem a hvízdotem. A protože hodinky 
ukazovaly něco po půl jedné v noci, docela nás překvapili 
(stejně jako to, že v pokojích, kde jsme spali, chybělo 
topení).  

První den byla v plánu prohlídka školy a Funchalu 
(hlavního města Madeiry). Jak nádherné místo! Okouzlující 
příroda tvoří úžasný kontrast s „mraky“ aut. Tolik motorů, a 
přesto tak čistý vzduch. Celý ostrov je porostlý krásnými, 
zelenými rostlinami, které tam i přes velké teplo rostou 
(hlavně díky častým dešťům).  

Jídlo pro nás zajistila školní kantýna. Polévky vypadaly 
spíš jako omáčka, ale většinou nám chutnaly. Jako hlavní 
chod bývali servírováni  mořští živočichové, se salátem 
a rýží jakožto přílohou. A nikdy nezapomněli přidat ovoce. 
Pochopila jsem, proč se v Lanškrouně Portugalci divili 
každému jídlu. 

Jak dny utíkají, postupně poznáváme hlouběji tradice 
a krásy Madeiry - život ve městě, horskou přírodu, muzea, 
botanickou zahradu, šílené řidiče na prudkých silničkách, 
noční život a spoustu dalších drobností, které dotvářejí 
osobitý ráz tohoto fantastického místa.  

Úspěšně jsme „přežili“ i recepci u primátora a návštěvu 
madeirského parlamentu (takže už přežijeme všecko).  

Máme také nezapomenutelné zážitky z obou karnevalů, 
které probíhaly během našeho pobytu. První byl 
profesionální - okopírovaný z Ria de Janeira - a druhého 
jsme se zúčastnili i my. Já představovala českého lva, 
a tudíž mi bylo umožněno beztrestně a zcela svobodně řvát 
na přihlížející lidi i na všudypřítomné policisty. V tomto 
karnevalu jsme vyhráli první místo v kategorii „Nejlepší 
mezinárodní tým“, díky čemuž nám pořadatelé předali 
hlavní cenu - 150 euro. Co k tomu dodat… My Češi jsme 
prostě „the best“.  
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Karlův most na madeirském karnevalu, únor 2005 

Bylo to vážně nádherných čtrnáct dní mého života. Také 
proto, že se naši i jejich učitelé moc snažili, abychom se 
měli dobře. Jedinou věcí, která se mi vůbec nelíbila, bylo 
loučení! Všichni brečeli (dokonce i učitelky!) a ani já, při 
pohledu na ně, jsem se slzám neubránila. Ale UŽ teď vím, 
že je uvidím znovu. 

A jestli ode mne čekáte na závěr doporučení podívat se 
tam, tak vás nezklamu. Sice je to trošku dražší, než se 
„vyplácnout v Lanči u rybníka“, ale je to tam úplně „vo 
něčem jiným“!  

Lada Suchomelová, studentka 3.A, únor 2005 
Poznámka redakce: Poslední dva články byly uveřejněny 
v Listech Lanškrounska č. 5, 11.3. 2005 

Jsme velice vděčni za finanční podpory programu 
EU Sokrates / Comenius, Mládež pro Evropu 
a Pardubickému kraji, díky kterým mohly být všechny 
uvedené projekty realizovány. Ještě jednou – 
děkujeme. 

Radmila Janoušková 

Zahraniční exkurze v Londýně  

Ve školním roce 2002/2003 strávili vybraní studenti naší 
školy tři nádherné slunné dny v Londýně (8.-12.6. 2003). Po 
příjezdu eurotunelem na Britské ostrovy jsme zhlédli 
nejatraktivnější místa ve středu hlavního města, ze kterých 
bych chtěla alespoň jmenovat Westminster Abbey, Houses 
of Parlament, Big Ben a Buckingham Palace, kde proběhlo 
střídání stráží. Druhý den jsme navštívili letní sídlo 
královské rodiny Windsor Castle, přesto studenty tento den 
nejvíce zaujalo muzeum voskových figurín Madame 
Tussauďs s planetáriem. Před odjezdem do České 
republiky jsme se prošli prosluněným Londýnem, viděli 
jsme Tower of London, Covent Garden a St. Pauľs 
Cathedral, která byla bohužel ke svým jubilejním 300 letům 
renovována. 

Po celou dobu zájezdu byli studenti ubytováni 
v anglických rodinách, kde měli možnost spatřit vybavení 
domácností, seznámit se s různými denními zvyky. Jedním 
z cílů bylo samozřejmě také prohloubení jazykových 
znalosti. 

Myslím si, že jsme všichni byli programem exkurze velmi 
nadšeni a že tradice poznávání cizích zemí zůstane 
zachována i pro další školní léta. 

Mgr. Martina Weiserová 
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Z exkurze v Londýně, červen 2002 

Partnerská škola v rakouském Zwettlu 

Již od počátku 90. let aktivně spolupracujeme s naší 
partnerskou školou v rakouském městě Zwettl. Zde mají 
naši studenti možnost poznávat výuku především díky 
stejně zaměřeným zemědělským oborům, ale mohou také 
srovnávat školní hodiny v sousední zemi Evropské unie. 
Musím však také připomenout, že naši žáci zde vykonávali 
v letních měsících i delší zemědělské praxe. Poslední naše 
návštěva proběhla na jaře roku 2004, kdy se studentky 
samy účastnily výuky v cizím jazyce, seznámily se školou i 
s učebními plány rakouského školství a prohlédly si 
historické jádro Zwettlu s jeho krásným klášterem. 
Nezapomněli jsme také na výlet do blízkého okolí tohoto 
dolnorakouského města. Studentky byly touto návštěvou 

velmi nadšené a věřím, že strávené chvíle v Rakousku je 
obohatily po stránce odborné i jazykové a že si zde vytvořily 
nová přátelství. 

Mgr. Martina Weiserová 

 
České studentky v rakouském Zwettlu, jaro 2004 

V sedle za porozuměním 

Cesta od slov k činům bývá často jednou z nejdelších. 
V případě skupinky dívek, členek Sdružení kamarádek koní 
při SZeŠ v Lanškrouně, tomu tak nebylo. Nevíme už 
přesně, kdo z nás vyslovil nápad jako první, ale slovo bylo 
vyřčeno. Shodly jsme se, že bychom rády zjistily, jaké koně 
chovají v Německu, jak dobře je ovládají a zda jsou naši 
němečtí vrstevníci pro jezdecký sport stejně zapáleni jako 
my. 
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V září 2004 se naše přání uskutečnilo. Prostřednictvím 
evropského programu Mládež jsme vycestovaly do 
severního Bavorska, kde jsme byly hosty zemědělského 
spolku Junge Landwirte – Main – Rhön. Již samotná cesta 
vlakem s několika přestupy byla pro naši šestnáctičlennou 
skupinu malým dobrodružstvím. Zjistily jsme, že 
v Německu fungují jízdní řády na minutu, nástupiště jsou 
přehledně označena a kultura cestování stojí na vyšším 
stupni, než jak je tomu u nás. V cílové stanici Schweinfurt 
jsme se rozdělily do skupinek a rozjely se do okolních 
vesnic ke svým hostitelům. Jména jako Maroldsweisach, 
Gossmansdorf či Hambach bychom na běžné automapě 
těžko hledaly. Rázovité vesnice ve vinařské oblasti se 
nacházejí jen na podrobných mapách. Překvapeně jsme se 
rozhlížely po polích, kde rostl a sušil se tabák, na dalších 
pěstovali chřest a na pastvinách se pásli koně. 

Týden opravdu uběhl velmi rychle. Čas, který je vyplněn 
zajímavou a zábavnou činností, skutečně ubíhá. Staly jsme 
se součástí německých rodin, pracovaly jsme spolu se 
svými přáteli, účastnily se chodu běžného života. 
Samozřejmě, že jsme se scházely – resp. sjížděly ke 
společným diskusím. Naše hostitele zajímala prezentace 
Lanškrounska a našich koní. Často jsme musely bourat 
zaběhlé představy. Dotazy směřovaly k velikosti polí, velké 
rozlohy byly pro německou stranu překvapivé, stejně jako 
počty hovězího dobytka. Chov jezdeckých koní je však 
v této lokalitě rozšířenější. Patří k tradici venkova chovat 
pro radost tak ušlechtilé zvíře. A my velmi dobře víme, že 
pro chov koní nestačí jen veličiny jako čas + práce + láska, 
ale i nemalé finanční prostředky... 

V bavorských obcích, které nejsou ani na mapě, to vše 
mají. Zejména finance. Střední soukromý zemědělec si 
může dovolit chovat několik jezdeckých koní, protože mu to 
jeho produkce umožní. Trochu se smutkem jsme 
vzpomněly na domácí podmínky. 

 

Naši hostitelé byli překvapeni našimi dovednostmi, 
chválili nás za dobře odvedenou práci – ne všichni mladí 
v Německu totiž chtějí trávit volný čas ve stáji. Stesky na 
úbytek mladých lidí v zemědělství se ozývaly ze všech 
stran. Dávno již neplatí, že hospodářství se dědí z otce na 
syna. Vztah k půdě se sice pomalu, ale zřetelně vytrácí. 
Jezdecký sport by mohl být důvodem proč na venkově 
setrvávat. Kdo si zamiluje koně, nemůže se trvale usadit ve 
velkoměstě. 
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To vše a mnoho dalšího jsme si v SRN uvědomily. Vyjet 
do světa za zkušenostmi, získat a prohloubit jazykové 
znalosti, porovnat úrovně zájmových oblastí je přínosem 
nejen pro naši budoucí práci. Ve společné Evropě platí 
dvojnásob: Chceš-li být úspěšný, musíš umět. 

Za Sdružení kamarádek koní při SZeŠ Lanškroun 
Mgr. Drahuše Tkačíková 

 

Jezdecký klub v Lanškrouně 

SZeŠ Lanškroun je po dlouhá léta neoddělitelně spjata 
s činností jezdeckého klubu v Lanškrouně. 

Historie jezdeckého klubu SZeŠ sahá až do roku 1969, 
kdy byl založen jako zájmový kroužek. V současné době 
má stopadesátičlenný kolektiv klubu k dispozici Středisko 
chovu koní Školního statku SZeŠ. V těchto podmínkách se 
původně zájmová činnost postupně změnila na činnost 

odbornou a sportovní. Byla zde 
vychována celá řada jezdců, 
z nichž se někteří se svými 
výsledky zařadili na přední místa 
v oblastních i republikových 
jezdeckých soutěžích ve skoku, 
drezuře a všestrannosti. 

Jezdecký klub při SZeŠ 
Lanškroun má poněkud zvláštní 
postavení mezi ostatními kluby 
v oblasti tím, že je účelovým zařízením 
SZeŠ pro teoretickou a praktickou výuku chovu koní 
a jezdectví. V rámci klubové činnosti mohou talentovaní 
jezdci provozovat výkonnostní až vrcholový sport, ostatní 
milovníci koní sport rekreační a agroturistiku. Zkušení 
cvičitelé po vyučování vedou výcvik našich studentů každý 
den a pokud je zájem, věnují se jim i ve volných dnech. 

Za dobu existence jezdeckého klubu se naši jezdci 
mnohokrát umístili na předních místech v nejrůznějších 
jezdeckých soutěžích. V letech 1985 - 1995 vystoupili na 
stupně nejvyšší Pavla Pecháčková (Patočková), Romana 
Kostková (Jeníková), Ilona Příhodová (Sedláčková), 
Michaela Petráňová, Pavel Fišera, Darie Kotyzová a Petra 
Antesová. Absolventi naší školy Jan Buben, Jan Motyčka a 
Petr Mareš se stali významnými chovateli koní v okrese 
Ústí nad Orlicí. I v novodobé historii bylo dosaženo mnoha 
výborných výsledků. Na předních místech i ve vyšších 
soutěžích se pravidelně umísťují Adéla Chládková a Pavla 
Patočková (Pecháčková); rovněž nadaní studenti - členové 
závodního družstva - dosahují pravidelně dobrých výsledků 
v parkúrových soutěžích. Děvčata se účastnila již po 
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několik let Ligy škol, kde se pravidelně umísťovala na 
dekorovaných místech i v celostátním finále. V roce 2003 
z našich řad vzešla mistryně zemědělských škol - ve své 
kategorii zvítězila naše studentka Anna Lachmanová. 

Dosahované výsledky přinesly SZeŠ Lanškroun dobré 
jméno v celé republice. Musíme však za nimi vidět 
především stovky hodin obětavé práce všech členů, stovky 
startů na jezdeckých závodech a nemalé osobní oběti 
jezdeckému sportu. Za svoji činnost byl  roku 1988 
v celostátní soutěži lanškrounský jezdecký klub 
vyhodnocen na prvním místě v republice. Po rozdělení 
Československa se jezdecký klub stal členem České 
jezdecké federace a od roku 1994 změnil svůj název na 
Sportovní jezdecký klub při SZeŠ Lanškroun. 

V pohybu je radost a dívat se na svět z koňského hřbetu 
je krásné. To přivádí ke koním mnoho mladých lidí. Proto 
bylo na SZeŠ v roce 1994 otevřeno pomaturitní studium v 
oboru Chov koní a o rok později i směr Chov koní v běžném 
studiu. 

V posledních letech si ekonomický tlak a transformace 
zemědělství vybírá svoji daň v podobě zrušení velkého 
počtu jezdeckých klubů. Ředitel SZeŠ Ing.Vlastimil Fiedler 
si je dobře vědom, že kůň do zemědělství patří. Je jistě 
chvályhodné, že tomuto tlaku nepodlehl a nepřipustil 
omezení počtu koní na Školním statku SZeŠ Lanškroun. 

Dnes koně svůj dluh splácejí. Jsou vhodní pro výuku, 
reprezentují školu a přinášejí radost těm studentům, které 
láska ke koním na SZeŠ do Lanškrouna přivedla. SJK pro 
ně i pro mladé jezdce z blízkého okolí pořádá během 
školního roku několik veřejných tréninků a jiných akcí (např. 

Liga škol), v nichž mohou porovnat svoje jezdecké umění 
se soupeři přibližně stejné úrovně jezdeckého umění. 

Hlavní akcí jsou květnové jezdecké závody Hliněný 
pohár, které se staly pro všechny milovníky koní 
z Lanškrouna a širokého okolí každoročním svátkem. 
V posledních několika letech probíhají v rámci Dne 
zemědělské školy jako jedna část bohatého programu.  

Věříme, že se na našem krásném kolbišti budeme 
scházet mnoho dalších let při všech akcích pořádaných 
Sportovním jezdeckým klubem při SZeŠ Lanškroun. 

Za SJK při SZeŠ Lanškroun 
Ing. Hana Stehlíková 

 
 

 
Ze soutěží jezdeckého dne 8.5. 2004 
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Nejvýznamnější úspěchy jezdeckého sportu 
posledních let: 

2001 

1. místo Mistrovství východočeské oblasti 
kategorie - mladí jezdci - Adéla Chládková  - Kayo 

1. místo „S“ Hořice Pavla Patočková – Jordán 

2002 

1. místo „L“ Letohrad - Adéla Chládková – El Sid 

2. místo Mistrovství východočeské oblasti  
kategorie- mladí jezdci Adéla Chládková –  El Sid 

2003 

2. a 3. místo Cena Letohradu „S“ - Adéla Chládková – 
Norman, El Sid 

1. a 3. místo  Jesenia cup 130 cm - Adéla Chládková – 
Norman, El Sid 

3. místo finále Jesenia cupu - Adéla Chládková – El Sid 

1. a 2. místo „L“ Hořice - Adéla Chládková – El Sid, 
Norman 

5. místo Malá cena Litomyšle - Adéla Chládková – El Sid 

4. místo Oblastní mistrovství kategorie ženy - Adéla 
Chládková – Norman 

1. místo Finále Ligy škol Pardubice - Anna Lachmanová – 
Mája 

2004 

1. místo „S“ Koldín - Adéla Chládková – Norman 

1. místo Cena o pohár ministra zemědělství – 
Pavla Patočková – Jordán 

3. místo „L“ Litomyšl - Adéla Chládková – Norman  

5. místo „S“ Velká cena Litomyšle - Adéla Chládková – 
El Sid  

2 × 1. místo Sobotín „ZL“ „L“ - Adéla Chládková – 
Norman, El Sid 

2 × 1. místo „L“ Hořice - Adéla Chládková –El Sid 

1. místo „S“ Cena města Hořic - Adéla Chládková – 
Norman 

Samozřejmě bylo dosaženo mnoho a mnoho dalších 
výborných umístění, která by si zasloužila zveřejnění, ale 
rozsah tohoto článku to nedovoluje. Velmi dobře se 
umísťují i naši studenti v soutěžích, které odpovídají stupni 
jejich výcviku. Za zmínku stojí každoroční úspěšná 
reprezentace školy v soutěžích Ligy škol, zejména 
v celostátním finále na mezinárodní výstavě Koně v akci 
v Pardubicích. 

Ing. Hana Stehlíková 
Adéla Chládková 

Lanškrounsko ze hřbetu koně 

Oblast cestovního ruchu se v posledních letech neustále 
rozvíjí, také rozmanitost nabízených služeb je zde velice 
pestrá. Svoje opodstatnění zde má i nabídka jízdy na koni, 
a to jak pro pokročilé, tak i naprosté začátečníky. 
V Lanškrouně a jeho okolí se v poslední době náramně 
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zvýšil počet majitelů koní, proto myšlenka vytvořit 
„Jezdecké (koňské) stezky či hipotrasy“ na sebe nenechala 
dlouho čekat. Vznikl projekt Lanškrounsko ze hřbetu koně 
financovaný Pardubickým krajem. Realizací tohoto projektu 
byli pověřeni zaměstnanci SZeŠ. Bez obětavé práce Mgr. 
L. Tejklové, Ing. D. Kotyzové, Ing. J. Héla a Ing. A. Fialy by 
tento, v našem regionu ojedinělý, projekt nebyl dokončen. 
Hlavním úkolem bylo vytipování vhodných tras, které budou 
zajímavé pro turisty, ale také vhodné pro koně. Dále 
provést značení těchto tras včetně nákresů tras do 
turistických map a v neposlední řadě vytvořit reklamní 
prospekty a webovou stránku. 

 

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 
ve kterémkoliv místě. 

 

Stručný popis jednotlivých tras 

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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Mapa  znázorňující trasy jednotlivých stezek 
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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. 

 

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 
Herbortice. 

 

Slavnostní otevření těchto jezdeckých stezek se 
uskutečnilo 22. září 2004 (viz foto) za přítomnosti zástupců 
Pardubického kraje, senátorky Ing. L. Müllerové, starosty 
města Lanškrouna Ing. M. Košťála a zástupců místního 
veřejného života. 

Věřím, že stezky nebudou využívány jen studenty 
a instruktory zemědělské školy, ale také ostatním jezdcům 
i turistům poslouží k objevování krás okolní přírody.  

Ing. Darie Korytová 
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Profily a vyznání 

 

 

 

Zasvětil 
život koním 

Rodák 
z Litomyšle, 
Ladislav 
Novotný tvrdí, 
že nejlepší 
pohled na svět 
je z koňského 
hřbetu 
a největší 
nebezpečí 
hrozí od 
koňského 
zadku. Celých 
25 let života 
se věnoval 
koním na 
školním 
statku, kde je 
zaměstnaný 
od roku 1979. Koně miloval již od útlého mládí a na trénink 

do Pardubic jezdil z Litomyšle na kole. Láska ke koním mu 
zůstala po celý život. Nyní předává v Lanškrouně svoje 
zkušenosti a dovednosti mladé generaci. 

Když před koňařskou odbornou veřejností mluvíte 
o Lanškrounu, každý toto město spojuje se jménem a prací 
Ládi Novotného, protože za svůj život hodně dokázal a má 
veliký odborný kredit. Měli jsme to štěstí, že za 25 let své 
práce odchoval celou řadu vynikajících koní (Eliot, Unesko, 
Šohaj) a vychoval vynikající sportovce (Pecháčková, 
Kostková, Chládková), kteří společně dosahovali a ještě 
dosahují výborných sportovních výsledků.  

Láďa trénoval stovky jezdců , ale - jak říká - jenom pár je 
vyvolených. Za svoji dlouholetou práci byl oceněn čestnou 
medailí za rozvoj města Lanškrouna a byl oceněn Českou 
jezdeckou federací. Díky dobrým výsledkům v chovu koní, 
vysoké sportovní a odborné úrovni, díky materiálnímu 
zázemí jsme mohli koncem druhého tisíciletí zaměřit výuku 
na naší škole v zemědělském oboru na chov koní 
a jezdectví. Zase u této myšlenky stál náš „železný dědek“ 
a pomohl nám zachránit existenci zemědělského školství 
v Lanškrouně. O studium tohoto oboru je nebývalý zájem a 
díky tomu zemědělská škola v Lanškrouně zažívá největší 
rozvoj za 60 let své existence. Studenty získáváme z celé 
České republiky i Slovenska. Stáváme se školou 
s celorepublikovou působností. Dnes nám, jak říká Láďa 
Novotný, koně splácejí svůj dluh za vynaložené náklady 
a lásku, kterou jsme jim dali.  

Přeji Láďovi Novotnému železné zdraví, hodně sil 
a mnoho hezkých chvil při práci s koňmi. 

Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy 
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Venkov, zemědělství a vzdělání 

Po nepříliš úspěšném „mechanizátorování“ v JZD 
Mistrovice jsem v roce 1985 nastoupil jako učitel na Střední 
zemědělskou technickou školu v Lanškrouně. Tehdy se 
mezi učiteli i studenty šířily zvěsti, že absolventů 
zemědělských škol je o jednu třetinu více, než kolik 
požaduje tehdejší socialistické zemědělství a že se některé 
zemědělské školy budou rušit. S největší 
pravděpodobností se uvažovalo, že jednou z nich bude 
naše lanškrounská škola. Tyto statistikou podložené fámy 
mě šokovaly. Tak já jsem opustil slušně placené 
zaměstnání proto, abych byl poté pro zbytečnost školy 
propuštěn?! Mě i školu však zachránilo, když po tragickém 
úmrtí Ing. Zubíka byl jmenován ředitelem školy Ing. Fiedler. 
On po zlomových událostech roku 1989 dokázal skvěle 
odhadnout směr dalšího vývoje zemědělského školství a 
chod lanškrounské školy podřídil novému strategickému 
cíli: Školní výuka musí operativně reagovat na nově vzniklé 
společenské potřeby na vzdělávání studenta spjatého s 
venkovem. 

České zemědělství prošlo po roce 1989 mnohými 
operativními a rychlými změnami. JZD byla zatracena, 
velkovýroba byla odsouzena jako neekologický a zdraví 
poškozující totalitní přežitek a veškerý finančně 
podporovaný důraz byl položen na soukromé hospodaření. 
Rychlými a plánovitě nečekanými výkyvy farmářských cen 
se decimovaly chovy dojnic a prasat. Zcela se zlikvidovaly 
pěstební plochy přadného lnu, plochy cukrovky klesly na 
minimum, tradiční český chmel, dříve žádaný po celém 
světě, se stal neprodejným. Absolventi zemědělských škol 
nenacházeli uplatnění v prvovýrobě, neboť ta prudce 

omezovala stavy svých pracovníků, a oni se museli uchytit 
v jiných sférách národního hospodářství. 

Střední zemědělská škola Lanškroun počátkem 
devadesátých let nezměnila jen svůj název, ale především 
nové pojetí studijních plánů. Hospodářství nově vzniklých 
podniků žádalo nové účtaře, schopné rychle vstřebat 
změny účetnictví i daňových zákonů, a naše škola v nově 
vytvořeném oboru Podnikání a služby jim tyto absolventy 
začala připravovat. Tradiční výchova parkurových jezdců 
pod vedením trenéra Novotného dala vzniknout směru 
jezdectví a chov koní při oboru Agropodnikání, o nějž mají 
stálý zájem studenti z celé České republiky. A mezitím jsme 
registrovali, jak kolem nás „padá“ jedna zemědělská škola 
za druhou. A jestli některá škola vydržela, přišla alespoň o 
školní statek v divoké a mnohdy nepříliš legální privatizaci. 
Naše škola tehdy nepadla, naopak, ustála všechny změny 
a krok za krokem pracovala na budování své image dobré, 
i když studijně náročné, zemědělské školy v rámci celé 
České republiky. 

Potravinové vývozy na počátku devadesátých let 
zakrátko vystřídaly potravinové dovozy na jejich konci. Naši 
přátelé z Bavorska se divili, proč jim při snídani v hotelu 
předkládáme bavorské máslo, proč si nechráníme vlastní 
potravinový trh. I ti největší nadšenci pochopili, že 
zemědělství státu postavené na malovýrobě je 
v evropském měřítku nekonkurenceschopné a že 
v nárocích na státní podporu jsou si všechny formy už 
transformovaného vlastnictví výrobního kapitálu rovny. 
Transformované, ale silně podkapitalizované zemědělství 
už začínalo pružně reagovat na náhlé výkyvy farmářských 
cen a nacházelo i při různých formách vlastnictví výrobního 
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kapitálu společný postup při konsolidaci své ekonomické 
stabilizace. Ve velkovýrobních podnicích se už stabilizovaly 
týmy vedoucích manažerů a malovýrobní farmáři nalezli 
základní úroveň svých schopností konkurovat velkovýrobě 
precizností a kvalitou své výroby. Po každé stabilizaci se 
lidé začínají zabývat budoucností a hledají náhradu za 
sebe samé. Na rozhraní tisíciletí se najednou ukázalo, že 
pro budoucnost českého zemědělství musíme vychovávat 
nové, odborně vzdělané pracovníky. 

Potřeba přísunu kvalifikovaných pracovních sil do 
českého zemědělství se v novém tisíciletí setkává 
s okamžikem, kdy česká společnost vlivem různých 
okolností negativně nahlíží na naše zemědělství a kdy se 
prudký pokles porodnosti na začátku devadesátých let 
promítá do úbytku počtu středoškoláků. Jestli se má naše 
zemědělská škola udržet v proděravělé síti zemědělského 
školství a dále dodávat zemědělské praxi vzdělané 
absolventy, musí si každoročně udržet svou přitažlivost pro 
stejné množství uchazečů o zemědělské vzdělání. Rok 
2005 se stává pro zemědělské školství rokem zlomovým. 
Žáků devátých tříd stále ubývá a přitom se oni mohou 
v neztenčeném počtu ucházet o místa ve školních lavicích 
gymnázií, obchodních akademií a podobných lukrativních 
škol, na ostatní školy jich „zbývá“ stále méně. Naopak 
zemědělská praxe se po dlouhé době začíná zajímat nejen 
o kvalitu, ale i počty absolventů tradičních oborů 
zemědělských škol. A tito absolventi chybí. 

Naše škola se stejně jako jiné zemědělské školy 
zúčastňuje různých „náborových“ akcí; a protože bojuje 
o své udržení už druhé desetiletí, poznali její učitelé 
i zaměstnanci, co znamená „boj o žáka“ a co je nestoudná 

podbízivost. Nedávno jsem se zúčastnil jedné celostátní 
burzy škol v jednom velkém městě naší republiky. Když 
jsme se hlásili u pořadatelů burzy, nesouhlasily učitelky 
jedné průmyslové školy s tím, aby jejich stánek sousedil 
s „ňákou“ zemědělskou školou, že to může poškodit jejich 
prezentaci. Když po čtyřech hodinách od zahájení burzy 
ony dámy zjistily, že o jejich školu ještě nikdo neprojevil 
zájem a kolem naší expozice se stále shlukují potencionální 
zájemci, vystřídala jejich předchozí nevraživost užaslá 
závist. V protějším stánku se zase prezentovala jedna 
vysoká škola, která měla ve svém názvu slovo podnikání, 
ale jejím zástupcům jaksi nepodnikatelsky v 16.00 „padla“, 
přestože v té době areálem proudily největší skupiny 
zájemců. Pořadatelé nám pak na závěr poděkovali za 
skvělou prezentaci a popřáli nám mnoho přihlášených 
studentů. Trpce jsme si uvědomili, že ony dvě školy 
nakonec budou mít více přihlášených zájemců, protože my 
jsme škola zemědělská a to se nyní „nenosí“. 

Jindy jsem technicky zajišťoval obdobnou burzu 
středních škol na jedné významné základní škole našeho 
okresu. Pro upoutání pozornosti jsme v naší expozici 
vystavili pracovní sošku koně a dětskou hračku traktoru. 
Téměř každá kolem procházející dívka spočinula zrakem 
na sošce koně a rozhodně každý hoch se alespoň krátce 
otřel pohledem o naši traktorovou hračku. Rodiče vedeni 
svými dětmi přistoupili k naší expozici. Bylo pro mě značně 
stresující sledovat, jak jejich rodičovský pohled stoupal od 
sošky či modelu výše až k nápisu na našem panelu, až 
po několika desetinách sekundy spočinul na slově 
„zemědělská.“ Bylo tragikomické sledovat, jak najednou 
své ratolesti škubali od naší expozice. „Pojď pryč!“ říkali a 
tahali své děti od něčeho, co je upoutalo.. Někteří z nich 
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alespoň omluvně dodali: „To víte, to není nic pro nás.“ 
Krátce nato zarazili své potomky u nijak nápaditého stolku 
soukromé obchodní akademie. Při podobných 
příležitostech si každý zástupce naší školy trpce 
uvědomuje, jak nás naše veřejnost vnímá stále jako 
podřadnou školu. 

Jak jen to okolnosti dovolí, rád se setkávám se zástupci 
zemědělské praxe. Velice mě mrzí, že se naše pohledy do 
budoucnosti českého zemědělského školství liší. Už 
v případě náboru: Prý bychom měli přijet do vsi a nechat 
vyhlásit v rozhlase, že jsme přijeli dělat nábor, jako to dělají 
cirkusoví manažeři nebo prodavači neprodejných ležáků. 
Jsem přesvědčen, že nábor studentů na zemědělskou 
školu už není záležitostí jen školy samotné, nýbrž celé 
zemědělské veřejnosti a že obě složky musí v náboru 
postupovat koordinovaně a cílevědomě. Nebo mi technici 
zemědělských podniků vytýkají, že náš absolvent už neumí 
ovládat kombajn. Těžko jim vysvětluji, jak by si mohla naše 
škola se svým školním statkem o výměře 257 ha dovolit 
vlastnit kombajn a ještě riskovat, že se s ním naši studenti 
budou učit zacházet. Oceňuji, že nám prodejci zemědělské 
techniky rádi předvedou své stroje, dokonce nechají naše 
studenty vyzkoušet si jejich ovládání. Tak drahé stroje však 
nemohou nechat ve škole pro potřeby výuky, kdo by to 
zaplatil. Družební rakouské škole a jejímu ještě menšímu 
statku poskytne firma Case za mírný roční pronájem své 
nejnovější traktory a zemědělské stroje, které pak po dvou 
letech obmění. Ta firma má dobře spočítáno, že tato služba 
je nejlacinější reklamou jejich výrobků. 

Soutěže studentů zemědělských škol, v polovině 
devadesátých let silně opomíjené, opět získávají svůj 

význam, protože porovnávají úroveň zemědělských škol. 
Pokládám je za jednu z významných možností srovnávání 
studijních plánů a střetávání názorů. V disciplínách 
zaměřených na intelektuální dovednosti se naši soutěžící 
tradičně umisťují v horní polovině startovního pole. Ale ty 
jízdy zručnosti s traktorem! Když sleduji vybroušené 
soutěžní jízdy s traktorem, kdy někteří borci dosahují 
hranice lidských dovedností v ovládání techniky 
srovnatelné s jezdci Formule 1, ztrácím svůj klid a stávám 
se hádavým. Divoké jízdy s bravurním kroucením volantu a 
s precizním pohybováním ovládacích pák, kdy 
několikatunová souprava zastavuje na hranici oddělující 
soutěžní pole od přihlížejících diváků, kdy každý rozjezd 
soupravy je obarven černým dýmem z výfuku a kdy každý 
průjezd zatáčky je zapsán nesmazatelnou stopou 
pneumatik na asfaltu, drásají mé bývalé mechanizátorské 
srdce. Jaký smysl mají tyto „spanilé“ jízdy? Stojí snad 
někdo o takové „mistry“? 

Vzpomínám na soutěž v jízdě zručnosti mladých 
traktoristů pořádanou týdeníkem Zemědělec v Kámeni 
u Pacova v roce 2001. Celostátní finále této soutěže se 
mělo uskutečnit na výstavě Země Živitelka. Ta však byla 
v důsledku záplav na Vltavě zrušena a plánované klání se 
posunulo na celostátní soutěž v orbě pořádanou ve 
zmíněné obci. Počasí tehdy srážkově nadprůměrného roku 
způsobilo, že v předvečer soutěže nebylo možné postavit 
tradiční trať a umožnit oblastním finalistům tréninkové jízdy 
na takto připravené trati. Stalo se, že komisaři trať postavili 
asi hodinu před zahájením soutěže a pak šlo do tuhého. 
Borci, kteří ve svých „domácích“ soutěžích zvládali jízdu 
téměř na dvou kolech v čase několika málo sekund, na 
letištní ploše u obce Kámen káceli jednu standartní bránu 
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za druhou a couvání, doma zvládané bez jediného 
zaváhání, vyčerpaně vzdávali. Náš student Petr Bednář se 
startovním číslem 14 zajel velice klidnou a vyrovnanou jízdu 
bez jediného trestného bodu a vyšvihl se do čela. Jeho 
jízdu pečlivě sledoval soutěžící s číslem 18, student 
zemědělské školy Rožnov pod Radhoštěm. Vytipoval si, 
kde může proti Petrově jízdě zrychlit, a rovněž bez 
trestných bodů soutěž vyhrál díky kratšímu času jízdy. 
Dodnes jsem přesvědčen, že kdybychom startovní čísla 
obou studentů prohodili, vyhrál by náš Petr Bednář. Stále 
vzpomínám na klidnou, precizní, promyšlenou a ve všech 
směrech ekonomicky vyváženou jízdu obou soutěžících. 
Oni byli skutečnými mistry mezi mladými traktoristy. 
Takovým traktoristům bych se nebál svěřit ten nejdražší 
stroj. Ovšem na soutěžní trati po nich nezůstala jediná 
„vygumovaná“ stopa... 

Vy, kteří jste se dočetli až sem, jedině vy jste schopni 
chápat náš společný a hlavní cíl: Zvýšit počty 
kvalifikovaných mladých zemědělců. Současný zemědělec, 
ať zaměstnavatel nebo zaměstnaný, vykonává ve srovnání 
s ostatními lidskými povoláními nejstarší, nejvariabilnější a 
pro lidskou existenci nejdůležitější povolání, ve kterém 
pracuje s těmi nejjemnějšími, nenahraditelnými 
mechanismy - se živou přírodou. Nám všem jde o to, 
abychom pro práci zemědělce získávali nové žáky 
devátých tříd i přes negativní pohled společnosti na 
zemědělství a často i přezíravý postoj jejich rodičů. Je 
prokázáno, že polovina populace má kladný vztah k živé 
přírodě a ta se stává jejich celoživotním koníčkem. Tak proč 
si neudělat z koníčka zaměstnání? Vždyť zemědělství 
celosvětově pomalu už získává třetí funkci. Výroba potravin 
uvolňuje své první místo druhé roli zemědělství, tou je péče 

o krajinu. Průmyslově rozvinuté země světa nyní věnují 
nemalé prostředky na rozvoj třetí role zemědělství jako 
významného producenta různých forem energií. Jedině 
zemědělství dokáže nejúčinněji přeměnit sluneční záření 
pomocí fotosyntézy v energetické suroviny schopné 
nahradit pevná a kapalná paliva. S úbytkem ropy bude 
stoupat význam této funkce zemědělství. Kdo nyní vsadí na 
zemědělství, vsází na budoucnost. 

Práce s mladými lidmi mě uchvátila. Kdo ji nepoznal, 
nepochopí, jak je povznášející učit někoho něčemu, co se 
sám kdysi naučil a má tak šanci své znalosti a dovednosti 
přenášet dále na jiného. Ovšem mladí lidé dokáží svému 
učiteli velice trefně a nečekaně vpálit, že on není žádný 
světový učenec, že si klidně může vykládat co chce, ale 
danému tématu musí rozumět a techniku musí dobře 
ovládat, jinak u nich rychle ztratí jakoukoliv autoritu. 
Pochopil jsem, že při práci s mladými lidmi se musím stále 
učit a stále pracovat na svém zdokonalování, chci-li je sám 
skutečně něčemu naučit. Proto mě tolik mrzí přezíravý 
postoj české společnosti k našemu učitelskému poslání 
znásobený ještě převažujícím pohrdavým pohledem na 
práci zemědělce. Vážení přátelé zemědělského školství. 
Můžete se mnou nesouhlasit v některých názorech na 
historii vývoje zemědělství v posledních dvou desetiletích, 
ale určitě se shodneme v názoru, že náš venkov 
zemědělství potřebuje a společně s ním potřebuje 
všestranně vzdělané odborníky. 

Ing. Jan Račanský, učitel SZeŠ Lanškroun 
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Mé vyznání 

Nejsem si zcela jista, jak správně nazvat toto mé 
vyznání. Zda zvolit slova klasika: „DOBŘÍ HOLUBI SE 
VRACEJÍ“ nebo mé počiny lépe vystihne heslo: 
„PACHATEL SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU.“ 

Láska k přírodě a ke všemu živému je v naší rodině asi 
dána geneticky. Už odmalička jsem milovala všechna 
zvířata a můj život bych si bez nich nedokázala vůbec 
představit. Pro svoji krásu, ušlechtilost a inteligenci to pro 
mě jednoznačně vyhráli koně. Již v deseti letech jsem 
začala chodit do jezdeckého klubu při SZeŠ Lanškroun. 
Později při výběru střední školy to bylo naprosto 
jednoznačné. Bohužel v té době ještě nebyl specializovaný 
obor zaměřený na chov koní a jezdectví, a tak jsem 
vystudovala obor Chovatel. Snad bych to neměla ani 
prozrazovat, ale celé čtyři roky nám byla naší druhou 
mámou a starší kamarádkou naše milá třídní paní učitelka 
PhDr. Jaroslava Cvrčková. Doufám, že mi to odpustí, vždyť 
ona je čím dál mladší a krásnější. V té době nám všem byla 
velkou oporou a jako správný třídní s námi řešila všechny 
naše studijní i puberťácké problémy. Často si vzpomenu i 
na další naše vyučující. Nechtěla bych někoho opomenout, 
ale nejčastěji se v mé mysli objevují učitelé chovu zvířat 
např. Ing. I. Paščenko, Ing. P. Seifert  a moje současná 
kolegyně Ing. A. Ježková a další. 

Má touha po vědění neskončila maturitou. Právě naopak 
- přivedla mě k myšlence pokračovat ve studiu na vysoké 
škole zemědělské. Počáteční dilema zda zvolit VŠZ 
v Praze či Brně bylo záhy vyřešeno. Při porovnávání 
studijních plánů měla brněnská škola jasně navrch ve 
výuce předmětů souvisejících s chovem koní a jezdectvím. 

Byla to krásná bezstarostná léta. Pouze koně a škola. A to 
přesně v tomto pořadí. I téma mojí závěrečné diplomové 
práce se muselo týkat koní. Pod vedením významných 
odborníků doc. Ing. D. Misaře, CSc. a Dr. Ing. I. Jiskrové se 
mi ji podařilo úspěšně obhájit.  

Po absolvování Mendlovy zemědělské a lesnické 
univerzity v Brně se mi naskytla jedinečná příležitost 
vycestovat na odbornou stáž do zahraničí. Dostala jsem se 
do stáje belgické parkúrové jezdkyně Evelyne Blaton (8. 
místo na OH v Barceloně 1992). Jako ošetřovatelka 
a pracovní jezdkyně  jsem se dostala na mezinárodní 
závody špičkové světové úrovně. Zkušenosti zde získané 
jsou pro mě neocenitelné včetně znalosti německého 
jazyka.  

V roce 2000 jsem se vrátila zpět do Lanškrouna 
a nastoupila jsem jako učitelka odborných předmětů na 
SZeŠ. Hned ve stejný rok jsem také začala studium 
pedagogického studia. Nové zaměstnání a současně 
i studium pro mě bylo zpočátku velice náročné. Svoji další 
kvalifikaci jsem si obohatila specializovaným kurzem na 
chov sportovních a dostihových koní opět na MZLU v Brně. 

Moje sportovní jezdecká kariéra započala již 
v lanškrounském jezdeckém klubu. Za 10 let aktivní 
závodní činnosti jsem dosáhla až na místa nejvyšší. 
Přebornické i mistrovské tituly v parkúrovém skákání 
převážně s koněm Neklan. Nikdy nezapomenu na koně 
Kristýnku, Fleka, Ladunku, Čuka a další. V loňské jezdecké 
sezóně 2004 jsem měla k dispozici kromě jednoho 
vlastního valacha Lorda i další dva parkúrové koně - klisny 
Sidelu (majitelka V. Blažková) 
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a Čiperu. Pod vedením trenéra Jiřího Miřejovského jsem se 
účastnila jezdeckých závodů do stupně výkonnosti “L“. 

Získala celkem 27 dekorovaných míst (1.místo - 4x, 2.místo 
- 2x, 3.místo - 6x). V letošním roce jsme se 
rozhodli společně s dalšími mými kolegy, také bývalými 
absolventy SZeŠ Lanškroun - Vladimírou Blažkovou (roz. 
Mirvaldovou), Jiřím Miřejovským a Petrem Štorkem, založit 
vlastní samostatnou jezdeckou a chovatelskou společnost 
(Jezdecká společnost Sára Luková – Lanškroun). 

Jsem velice ráda, že jsem zaměstnána na této škole. 
Mohu tak prostřednictvím své práce předávat veškeré své 
dosavadní životní poznatky, dovednosti a zkušenosti našim 
studentům. A tím tak alespoň částečně vychovávat další 
generaci budoucích jezdců a chovatelů koní, ale i milovníků 
koní. 

Ing. Darie Kotyzová  

Vzpomínky… 

Každé výročí znamená ohlédnutí do minulosti. Stejně 
tomu je na každém našem srazu, kterých již bylo od doby 
skončení studia nepočítaně. Když se po roce nebo dvou 
sejdeme, tak se nejdříve vyptáváme jak se kdo má, co děti, 
co zdraví… 

S postupujícím večerem se vracíme do minulosti a opět 
v nás ožívají ty čtyři roky prožité na škole. Ocitáme se 
znovu ve věku, kdy v nás doznívala puberta, kdy jsme 
zažívali první lásky, kdy jsme se poprvé opili a kdy jsme 
vůbec prožívali určité věci poprvé a dopředu nevěděli jaké 
to bude. Vzpomínáme na dobu, kdy se z nevinných dětí 
stávají pomalu ale jistě dospělí. Snad právě proto je toto 
období v životě člověka nejkrásnější, byť je relativně krátké. 
Člověk je plný ideálů, je bezstarostný, v mnoha případech 
hodně naivní. 
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V tomto věku nás kromě rodičů nejvíce ovlivňovala 
právě škola. Trávili jsme zde nejvíce času. Prostředí 
zemědělské školy nás v tom pozitivním slova smyslu 
poznamenalo. Ať už jsme si to uvědomovali, nebo ne, 
působili na nás také její zaměstnanci – ředitelem počínaje 
a školníkem konče. A tyto tváře znovu ožívají v našich 
vzpomínkách, kterých je za ty čtyři roky více než dost. 
Možná jsou již někdy tyto vzpomínky rozmazané, ale jsou 
v nás a zůstanou tam do konce našeho života. 

A právě za ty vzpomínky děkuji všem, kteří se o ně 
zasloužili, i když už někteří nejsou mezi námi. Je to 
bolestné, ale odcházejí nejenom ti, co nás učili, ale také 
bývalí spolužáci. Na podzim minulého roku nás nečekaně 
a náhle opustil spolužák a dobrý kamarád Luděk Kurak. Byl 
jedním z nás a zůstane tak napořád.  

Ing. Petr Kotyza,  

student školy v letech 1978 až 1982, obor Pěstitel 

Co mi dala zemědělská škola 

Možná to je způsobeno věkem, ale zdá se mi, že 
vzpomínky na čtyři roky strávené v SZTŠ Lanškroun 
nemizí, ale naopak jsou stále živější. Přestože od maturity 
našeho ročníku letos uběhne již 39 let, rád vzpomínám na 
krásné roky mládí ve škole. Na dobrou partu spolužáků, se 
kterými se pravidelně scházíme a mezi nimiž mám několik 
velmi dobrých přátel. Vzpomínám na kantory – všechny 
třídní – Ing. Štursu, profesora Daníčka a Ing. Paščenka i 
ostatní (profesorky Smejkalovou, Kotábovou, profesora 
Motyčku, Ing. Černého, Ing. Špičáka aj.). Vzpomínám na 
život na internátě, na průšvihy, exkurze, na 
nezapomenutelné výroky našeho posledního třídního 

učitele Ing. Paščenka i na zážitky při praxi na školním 
statku. 

Snad je to tím, že jsme byli jedním z ročníků, který 
nastupoval na starou školu na lanškrounském náměstí 
a maturoval ve škole nové v Třešňovci, že máme 
k zemědělské škole neustále vazbu. Snad je to tím, že náš 
ročník byl v pořadí třetím maturitním ročníkem a studium 
probíhalo v době relativního uvolnění v polovině 
šedesátých let minulého století… 

Nikdy jsem se nemusel stydět za to, že jsem 
absolventem lanškrounské SZTŠ. Naopak se k „naší škole“ 
vždy hrdě hlásím. Ve srovnání s ostatními školami 
absolventi „Lanškrouna“ byli vždy mezi těmi lepšími. Na 
vysoké škole nám krom prvních ročníků, kdy byly pouze 
všeobecné předměty, stačily většinou oprášené a trochu 
doplněné znalosti ze střední školy k úspěšnému zvládnutí 
odborných zkoušek. Rovněž v praxi se mohlo stavět na 
lanškrounských základech. 

To však nebyly jediné přínosy. Díky své profesi se 
neustále setkávám se zemědělci v okrese. Při rozhovorech 
často zjistíme, že jsme absolventi stejné školy, někdy však 
v rozdílu jedné generace. Při tom znovu a znovu 
poznávám, že se lanškrounští absolventi uplatňují nejen 
v zemědělství, ale i jako soukromí podnikatelé; zejména 
zástupci starší generace se prosadili na různých úřadech a 
institucích a všude jim základy z „Lanškrouna“  pomáhají 
najít si svou parketu v práci i v životě. 
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„Nová škola v Třešnovci“ již také zestárla, ve škole je 
další generace učitelů, přesto se tam rád každoročně 

podívám. Při každé návštěvě 
zjišťuji, že se škola dále rozvíjí, 
snaží se co nejvíce reflektovat na 
potřeby doby a vychovávat mladé 
lidi tak, jak kdysi vychovávala nás. 

Do dalších let škole přeji 
dostatek studentů, dobré kantory a 
zachování zemědělského oboru i 
v budoucnu tak, aby se i stoleté 
výročí školy oslavovalo jako výročí 
školy zemědělské.  

Ing. Pavel Dostál 
Zemědělská agentura a pozemkový úřad Ústí nad Orlicí 

40 let od mé maturity 

Tehdy nám bylo 19 let… Jaký je člověk vlastně 
v devatenácti letech? 

Máme úspěšně složenou maturitu, před sebou celý 
život, velkolepé plány a očekávání. Nejen padesátníci, ale 
už i třicetiletí jsou pro nás starci, jejich názory vnímáme jako 
zastaralé, jejich zkušenosti jsou nám k smíchu… Někdy jim 
nerozumíme. Vždyť my přece víme nejlépe, o čem je život. 

Roky plynou… 10, 20, 30, 40 let. Postupně získáváme 
zkušenosti, dostáváme životní lekce a není to snadné. Na 
své učitele stejně jako na své rodiče často vzpomeneme; 
také hranice stáří se posouvá dál a dál a ještě dál. 

Uplynuly čtyři desítky let od mé maturity a stojím před 
úkolem podívat se zpět na naši školičku, vstoupit do svých 

studentských let a porovnat je se skutečností. Těžko 
bychom se v dnešní době smířili s podmínkami studia 
v šedesátých letech 20. století. Ve škole není jediná 
televize, neznáme pojem video, kalkulačka, počítač. 
(S prvním počítačem jsem se setkala na VŠZ v Praze - 
ohromné přístroje se speciální klimatizací!)  

My „zetešáci“ jsme manuálně a technicky zruční. Na 
školním statku je traktor Z 30 a děláme na něm řidičák. Pan 
třídní Špičák nás učí ovládat tuto technickou vymoženost. 
V hodinách praxe se učíme všechny potřebné práce, 
umíme ručně rozhazovat strojená hnojiva s plechovou 
rozsívkou na břiše; víme, jak správně rozhazovat vidlemi 
hnůj, jak sušit seno, dojit ručně nebo dojícími stroji do konví. 
Velký obdiv si u nás druháků zasloužil první nakladač a 
rozmetadlo hnoje nakoupené statkem. Je to velký pokrok, 
úleva od dřiny.  

Jsme fyzicky zdatní, nejraději máme tělocvik díky 
„Dandovi“. Všimnete-li si před vchodem do tělocvičny 
tabule rekordů žáků naši školy v atletice, můžete přečíst 
jména mých spolužáků a vrstevníků - Šeda, Novotná, Cejp 
a další. Některé  rekordy nebyly vlastně doposud 
překonány. Nezapomenutelné zážitky máme na lyžařský 
výcvik s Daníčkem v Nízkých Tatrách. 

V teoretických předmětech dostáváme zabrat. Bez 
kalkulaček sčítáme odčítáme, dělíme, násobíme, 
odmocňujeme. Jako pomůcky nám slouží logaritmické 
pravítko a tabulky. 

S láskou vzpomínám na pana Paščenka a jeho speciální 
výchovný přístup ke studentům, na pana Špičáka, na paní 
učitelky Břachovou, Kotábovou, Smejkalovou a další naše 
milované kantory. Díky za vaši přísnost a neústupnost. 
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Sama za sebe musím říci, že se mi to při studiu na VŠ a 
v dalším životě hodilo. 

Dnešní škola se od té před 40 lety velmi liší. Svým 
vybavením, přístupem ke studentům, učebními plány. 
Podíváme-li se na moderně vybavené počítačové učebny, 
způsoby výuky jazyků, zemědělské praxe a jiných 
odborných předmětů, není třeba dalšího komentáře. Škola 
se snaží vybavit naše žáky širokými vědomostmi, které jim 
dají schopnost plynule se adaptovat v nesnadných 
konkurenčních podmínkách trhu práce, které před čtyřiceti 
lety byly neznámou. 

Stejně jako naše generace, současní studenti zjistí, že 
učit se a přizpůsobovat se novému je celoživotním úkolem. 
Možná někteří z nich budou za 40 let psát do almanachu 
obdobný článek, kde se pousmějí nad tím, jak jednoduché, 
zastaralé způsoby výuky absolvovali. 

Ing. Alena Ježková, učitelka odborných předmětů 

Škola s tradicí 

„Haló, kdo volá?“ ptám se. „Vlastík Fiedler.“ Okamžitě mi 
spíná můj, už trochu opotřebovaný computer, aby mi po 
letech připomněl pana ředitele lanškrounské zemědělské 
školy. Jeho přání napsat pár řádků do dokumentu 
vydaného při příležitosti šedesátého výročí založení 
zemědělské školy v Lanškrouně se pro mne stalo výzvou. 
S trochou nostalgie a zároveň s pocity odpovědnosti vůči 
škole i spolužákům bych se chtěl vyjádřit k tomu, co cítím, 
čím škola obohatila moji generaci; chtěl bych popsat, jak 
studenti a absolventi ovlivňují úspěchy školy. 

Ve vyspělém světě, kam se postupně znovu 
začleňujeme, je jedním z kritérií hodnocení úrovně jakékoliv 

školy její tradice. V životě lidském je šedesát let věkem 
důchodovým, v životě školy je to doba, kdy lze hovořit o 
položení zdravých základů, spojených se vznikem tradice. 
Tou se dnes může lanškrounská zemědělská škola 
pochlubit. 

Náš ročník (1963 – 1967) začínal studium v letech 
tvrdého socialistického režimu, kdy převážná většina z nás 
neměla jinou šanci vzdělání než v zemědělském školství. 
Nejprve jsme museli absolvovat rok na učňovce, abychom 
se ve výběrovém řízení utkali o právo studovat na Střední 
zemědělské škole v Lanškrouně. Ještě dnes si vzpomínám 
na dvě otázky z přijímacích zkoušek: „Může snést slepice 
dvě vejce za den?“ a „Co to je, když kobyla blýská?“. Byl 
jsem úspěšný a strávil tak čtyři nejkrásnější léta svého 
života v Lanškrouně. Již ve škole jsme byli hrdí na to, co 
děláme, na naši školu, na většinu učitelů, na to, že máme 
prima kolektiv. Přiznám se, že většina z nás se v pondělí 
ráno do školy těšila. Často si kladu otázku: Bylo to 
samozřejmé? Je tomu tak dnes? Jsem přesvědčen, že 
nikoliv. Kde hledat hlavní příčiny?  

Dovolím si svůj náhled trochu zjednodušit. Možná bude 
těžko pochopitelný pro ty, kteří s námi ta léta neprožili. Plně 
v duchu Komenského byla pro nás škola hrou. Přitažlivý byl 
nejen způsob výuky a praxe, ale i mimoškolní aktivity. 
Myslím si, že jsme si dokázali splnit většinu svých 
povinností a přitom se dobře pobavit. Mezi námi spolužáky 
panovaly přátelské vztahy. Velmi dobře jsme vycházeli také 
s kantory. Samozřejmě jsme nebyli beránci a především 
třídní učitelka Jaruška Kotábová s námi měla mnohokrát 
nemalé starosti. Důležité pro ni a pro celý kolektiv učitelů 
bylo, že jsme všichni zdárně odmaturovali, jedna třetina z 
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nás úspěšně absolvovala vysoké školy a převážná většina 
se dobře uplatnila v zemědělské praxi. Lepší vysvědčení si 
učitelé a všichni ti, kteří se podíleli na naší výchově, 
nemohli přát. 

Dnešní doba je jiná, umožňuje svobodné rozhodování 
lidí a neskonalé možnosti. Je třeba si toho vážit. Nese 
s sebou však i rizika a daleko větší odpovědnost za sebe 
a své rozhodování. Nezávidím mladé generaci 

a současným studentům. 

Upřímně přeji SZeŠ Lanškroun 
hodně dobrých studentů, kteří ví, 
proč studují právě na této škole 
a kteří postupně najdou dobré 
uplatnění v životě. Přeji jí, 
aby dokázala vytvořit dobré 
podmínky pro učitele, kteří svou 
přirozenou autoritou tvoří 
vždy základní kameny úspěchů 
a prestiže školy. 

Ing. Petr Marek,  
ředitel Choceňské mlékárny s.r.o. 

60 let zemědělské školy v Lanškrouně 

Motto: Kdybychom neměli vzdělaných zemědělců, 
selhávaly by všechny ostatní prostředky sebenákladnější, 
jimiž chceme zemědělství povznésti…Zkrášlení života na 
venkově musí mít základy mravní a nesmí se projevovati 
pouze v zevnějšku. Pěkné domy, lepší bydlení, zahrada 
a květiny by nepostačily, nebudeme-li dbáti o lepšího 
člověka, lepší rodinu, zdravou a rozumně vychovanou 
mládež… 

/ E. Reich, 1937 / 

Úvodní slova učitele rolnické školy v Olomouci, později 
docenta VŠZ v Brně dokládají stále opakující se snahy 
o hledání způsobů k povznesení a zlepšení života na 
našem venkově. Kolikrát jsem sám slyšel, že zemědělství 
je v hluboké krizi, že život na venkově je méněhodnotný, že 
za chvíli nebude na vesnici nikdo bydlet, že naše pole 
zarostou plevelem a že se o ně nemá kdo starat. Určitě by 
každý, jenom malinko zasvěcený zemědělec mohl přidat 
další řadu vážných důvodů, jak to vypadá špatně … 

Zdá se, že těchto hlasů přibývá, nebo spíše jsou slyšet 
jenom tyto nářky a stesky. 

 Přesto a nebo právě proto se také v mém okolí objevují 
nové nápady a projekty jak zlepšit práci v zemědělství, jak 
pomoci lidem na venkově. A pracují na nich lidé, kteří 
většinou moc nemluví, ale více dělají. Znám jich hodně 
v našem regionu na různých funkcích, ve službách, v 
odborných firmách. Jsou to také pracovití starostové obcí. 

A většina z nich prošla učebnami v naší zemědělské 
škole v Lanškrouně. Ať již měla tato škola v minulosti různé 
názvy, vždy šlo o instituci, která dbala na vzdělávání 
mladých i starších zemědělců ze širokého okolí. 

Tito úspěšní absolventi dávají svojí prací zpětně naší 
škole, všem jejím pedagogům a pracovníkům to nejlepší 
vysvědčení. Vždyť oni svými znalostmi a zkušenostmi jsou 
na začátku odbornosti každého studenta. Ostatní výsledky 
ukáže další život  - a to je již často inkoust na vysvědčení 
hodně vybledlý. 

Té práce a úsilí na vzdělávání mladé generace je za 6O 
let školy spousta. I když není nikdy dostatečně oceněna. Je 
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ale vidět ve snažení a  práci právě těch, kteří něco dělají 
pro sebe i své okolí a nestěžují si. 

Přeji naší škole, která je v seniorském věku (u lidí se 
říká, že je to zlatý věk), především dostatek kvalitních 
a odborných pedagogů. Takových, kteří mají moudré 
a vnímavé srdce a pochopení pro mládež a také pro své 
povolání. 

Také přeji škole dostatek studentů, kteří mají stále nové 
nápady. A hlavně přeji škole přízeň široké veřejnosti 
a pochopení od těch, kteří pracují ve veřejné správě. 

Věřím, že tato škola si to zaslouží a že má před sebou 
další úspěšné roky. 

Ing. Petr Šilar, 

člen krajského zastupitelstva Padubického kraje 

Vyznání 

S odstupem čtyřiceti let vidím, že jsme měli neuvěřitelné 
štěstí! Do školy se nás v září 1963 sešlo kolem sedmdesáti. 
Prostě – silný poválečný ročník, složený shodou okolností 
z mnoha velkých a zajímavých osobností. Před námi byla 
budoucnost, a ta se rýsovala jako kytka zjara, slibně… 
Věda a technika prudce zrychlovala, Gagarin startoval před 
dvěma lety, televizní přijímače už byly i na venkově. Těch 
pár nedokonalostí světa, jako hlad v Africe, zahnívající 
kapitalismus v Americe a nedostatek silonek u nás, jsme 
viděli jako věci, které vývojem světa zmizí samy od sebe. 

Z venkova jsme byli zvyklí snášet námahu i určité 
nepohodlí, proto jsme se praxe na statku či sportu ve škole 
nebáli. Po roce výuky v budově lanškrounského gymnázia 
nás čekal nový areál zemědělské školy v Třešňovci s dobře 
vybavenými laboratořemi, učebnami, tělocvičnou, dílnami i 
jídelnou. Zemědělská velkovýroba hladověla po mladých 
odbornících a o svou budoucnost jsme se nestrachovali. 

Štěstí nás potkalo i v osobách našich kantorů. Tolik 
nezapomenutelných lidí! Tehdy jsme si sice občas mysleli, 
že máme pravdu my, nebáli jsme se postavit ani proti 
autoritám. Namátkou vzpomínám, jak jsme napracovali 
jeden den při okopávce cukrovky a v pátek nepřišli do školy, 
jak jsme chodili na pivo a dokonce – jak jsme uspořádali 
tajný mejdan na půdě internátu – samozřejmě i s děvčaty. 
Jaký jen pocit získané svobody a sounáležitosti! Dneska 
s úctou vzpomínáme na ty naše profesory, kteří uměli 
takové naše „vylomeniny“ zvládnout s šarmem a potrestat 
nás jen tak, aby byla ujasněna hranice, kam až smíme. 
Žádná msta ani bezohlednost, ale ani lhostejnost ze strany 
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jedné nebo druhé. Už tehdy to byli vlastně naši přátelé, i 
když jsme si vykali. 

Rád vzpomínám na naší třídní, profesorku Jarušku 
Kotábovou, která se bila za spravedlnost obecně i za naši 
třídu, dovedla naučit a vynikala zvláštním mírným 
způsobem jednání, které přesto budilo respekt; na naši 
češtinářku, profesorku Miloslavu Smejkalovou, která byla 
sice přísná, ale zároveň mateřsky chápající, když 
uzemňovala naše nerozvážné ambice slovy: „Jste děti, jste 
ještě malé děti.“ Myslím také na našeho tělocvikáře 
profesora Jiřího Daníčka, nedostižného pedagoga-
sportovce, jehož organizačním schopnostem, daru 
rozeznat v každém zárodek talentu a přirozené autoritě 
vděčí spousty lidí za krásné sportovní zážitky; na profesora 
Josefa Motyčku, který nás učil biologii a ochranu rostlin, a 
o jehož erudovanosti jsme mnohé vytušili, když zcela bez 
přípravy přišel suplovat hodinu pěstování, a „nasázel to do 
nás“, až jsme zírali; na profesora Zdeňka Špičáka, jeho klid 
a pověstný humor, kterým prokládal výuku mechanizace; 
profesora Ivana Paščenka, který nás učil veterině; na 
profesora Václava Macháčka, profesora Jiřího Černého, 
Ladislava Pátka, manžele Hubálkovi a další. 

Nebylo by správné zapomenout také na naše 
vychovatele, např. na pana Věroslava Langera. Vždyť- 
i když jsme si šli občas na nervy – kdo by dneska riskoval 
a uspořádal třeba sérii výprav na Suchý vrch s vlastní 
kapelou (které se věnoval ve volném čase), jeden autobus 
kluků, jeden dívek? 

Ve škole jsme získali potřebnou kvalifikaci, řidičský 
průkaz, někteří složili i myslivecké zkoušky. Škola 
podporovala sport, jezdili jsme lyžovat, na vodu, hráli 

spoustu turnajů a absolvovali mnoho sportovních klání. 
A pak – všechno to bylo zasazeno do atmosféry báječných 
šedesátých let! Začínal Semafor a skvělé písničky J. 
Suchého a J. Šlitra, všude zněly kytary, W. Matuška zpíval 
„Jó třešně zrály“ a s E. Pilarovou „Tam za vodou v rákosí“, 
lidi si začali zvykat na Gottův tenor. A nám na tanečních, 
čajích a plesech hrál skvělý Nonet a hlavně Orion. 

Co náš příští život nejvíc ovlivnilo? Dneska mám dojem, 
že to byli zřejmě sami naši kantoři, jejich charaktery a 
jednání, to, jací byli a jaký dávali příklad a jak nás naučili 
myslet než to, co jsme se tady naučili ze své odbornosti. A 

přitom si vůbec nemyslím, že na nás byly kladeny ve škole 
malé nároky a že jsme se naučili málo. Občas bylo člověku 
i „ouzko“, občas i ten největší flegmatik musel sednout a 
„nadřít to“, aby se prosekal k maturitě. 

K šedesátému výročí se sluší popřát. I když pozoruji 
činnost školy pouze zdálky, cítím, že má renomé u odborné 
i laické veřejnosti, její profesní náplň se dokázala pružně 
přizpůsobit době a má stále své kouzlo. Myslím, že má 
štěstí na svého ředitele, Ing. Vlastislava Fiedlera, jehož 
energický a stále mladistvý rukopis je na škole znát - a jistě 
i na ostatní, kteří mu jsou oporou. České zemědělství se 
přes nedávno prodělané změny a stěží naplněné naděje 
bude muset vyrovnat s dalšími problémy, s důsledky 
obchodních ústupků EU, světu a vůbec globálních jevů. 
Přeji tedy naší škole, aby se z té vířící současnosti 
dokázala dobře zorientovat i do budoucna a aby i pro její 
příští absolventy byla světlým a pevným bodem v životě, 
tak jako je pro nás. Prožili jsme v Lanškrouně a Třešňovci 
krásná léta, pro někoho nejhezčí v životě. Je to v nás 
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nesmazatelně. Díky všem, kteří se 
do nás tímto písmem zapsali! 

S úctou 

Ing. Josef Šroler, 

absolvent z roku 1967 

Sportovat a studovat 

Vzpomínky na střední školu jsou 
krásné a všechny se točí okolo 
jedinečné postavy, našeho 

tělocvikáře Jirky Daníčka. 

Pan Daníček pro mne objevil heslo Sportovat a studovat. 
Umožnil mi je pochopit natolik, že se stalo mým osobním 
celoživotním mottem. Ukázal nám všem, že když má člověk 
chuť, může dělat skutečně vše a dokáže vše. Hlavně musí 
tato činnost člověku přinášet uspokojení a radost.  

Mnoho mých spolužaček by nikdy nevlezlo na bradla 
o vyšší žerdi nebýt „Dandy“. Motivoval nás tak dobře, že 
jsme mnohokrát překonaly ostych, strach, nechuť 
a podobné negativní jevy, které člověka provází, když něco 
neumí nebo se mu do něčeho nechce. Vlastně mně svým 
postojem a příkladem předurčil životní profesionální dráhu.  

Panu Daníčkovi vděčím za hodně, a proto se ráda 
vracím na místa svých středoškolských studií a účastním 
se různých turnajů a setkání. 

Naďa Skácelová, rozená Jírková 

Vzpomínání … 

Narodil jsem se na Nový rok roku 1946 v zemědělské 
rodině. Když jsem začal chodit do základní školy, byla část 

našeho hospodářského stavení přebudována pro společné 
ustájení dojnic zakládajícího družstva. Oba moji rodiče 
pracovali v zemědělství. Po příchodu ze školy jsem 
pomáhal rodičům jak na záhumence, tak i v družstvu. Od 
10 let jsem o prázdninách jezdil s koňmi, pohraboval na 
louce seno, o víkendu svážel mléko do sběrny a také se 
staral o hříbata, se kterými jsem jezdil a učil je tažné práci. 

Po ukončení základní školy jsem nastoupil do 
zemědělského učiliště v Dolním Třešňovci, protože moji 
rodiče vlastnili zemědělský majetek, a proto nebyla jiná 
volba možná. 

Po 1. ročníku jsem z učiliště přestoupil na čtyřleté 
studium na Střední zemědělské škole v Lanškrouně. Po 
maturitě mě škola doporučila další studium na vysoké 
škole. Avšak sociální poměry mojí matky samoživitelky 
(otec umřel v mých čtrnácti letech) to nedovolovaly, tak 
jsem nastoupil na základní vojenskou službu a po ní do 
zaměstnání na Státním statku v České Třebové. Hledal 
jsem však takové zaměstnání, při kterém bych mohl 
studovat vysokou školu. To se mi v roce 1969 podařilo. 
Sehnal jsem místo asistenta ve Výzkumném ústavu 
živočišné výroby v Uhříněvsi u Prahy a téhož roku nastoupil 
na dálkové studium na Vysoké zemědělské škole v Praze - 
Suchdole. Po dokončení VŠ jsem se vrátil do svého 
rodného města České Třebové. To již jsem byl ženatý 
(oženil jsem se v Praze), měl dvě děti a začal pracovat u 
Společného zemědělského podniku v Knapovci. Odtamtud 
jsem po osmi letech přešel na Okresní zemědělskou správu 
v Ústí nad Orlicí, kde jsem pracoval 12 let. Po revoluci a 
následné transformaci zemědělství jsem začal spravovat 
zděděný majetek a podnikat v zemědělství. 



  Almanach 2005 

  63 

Od roku 1996 jsem zaměstnancem Státní 
rostlinolékařské správy jako rostlinolékař. V roce 1997 – 
1999 jsem si rozšířil vzdělání a absolvoval postgraduální 
studium – rostlinolékařství na Agronomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze. 

Hodnotím-li svoji dosavadní 
praxi, mohu konstatovat, že 
současné zaměstnání mi přináší 
uspokojení. Rovněž mohu 
zhodnotit kvalitní základy, které 
jsem získal na Střední 
zemědělské škole v Lanškrouně. 
Setkávám-li se v zemědělské 
praxi s absolventy lanškrounské 
SZeŠ, jsou na dobré odborné 
výši. 

Ing. Jiří Habiger 

Profil kreslíře a humoristy Mgr. Pavla Dvořáčka 

Milovníkům kreslených vtipů jistě známý humorista Mgr. 
Pavel Dvořáček se narodil 24.11.1968 ve Svitavách. Po 
maturitě na Gymnáziu Svitavy vystudoval  Vysokou 
pedagogickou školu v Hradci Králové – aprobace tělesná 
výchova, pedagogika, dějepis. Krátce působil jako učitel na 
ZŠ Horní Čermná. Již deset let vyučuje na SZeŠ Lanškroun 
a na lanškrounském gymnáziu. 

Kreslení vtipů se věnuje od střední školy, tedy 20 let. 
První vtip publikoval roku 1984 v regionálním týdeníku 
Svitavské noviny. Na vysoké škole se rozběhla jeho 
spolupráce s humoristickým měsíčníkem Trnky brnky, kam 
přispívá dodnes. 

Pavel Dvořáček postupně publikoval v řadě dalších 
periodik – Mladá fronta Dnes, Československý sport, 
Práce, Tina, TV Revue, Žena a život, Pestrý svět, Medical 
Tribune... Má za sebou několik vlastních publikací -  např. 
titul Srandy, srandy, srandičky v edici Galerie kresleného 
humoru. Namaloval také řadu autorských či firemních 
kalendářů. 

 Před několika lety se mu podařilo uspořádat dvě 
samostatné výstavy v Městském muzeu v Lanškrouně a ve 
Svitavách. 

V době konání Lanškrounské kopy a při příležitosti stého 
výročí otevření Městského muzea Lanškroun, tedy 
začátkem září 2005, se můžete na vlastní oči přesvědčit, že 
náměty pro své kresby čerpá  Pavel Dvořáček z mnoha 
oblastí každodenního života. Jako malou „ochutnávku“ vám 
níže přinášíme soubor jeho starších a mnohdy drsnějších 
vtipů ze školního prostředí.  
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Hezkou zábavu čtenářům a Mgr. Pavlu Dvořáčkovi 
nevysychající pramen inspirace přejí 

Mgr. Pavel Studený 
Mgr. Emil Fogl 
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Kulturní aktivity studentů 

Divadelní spolek OMIL 

Kořeny divadelní formace OMIL 
sahají do podzimních měsíců roku 
2001, kdy jsme s několika nadšenci  
z řad studentů SZeŠ vytvořili program 
pro chystané Dny otevřených dveří. Od 
zpěvu a recitace – největším úspěchem 
té doby byla účast na přehlídce 
studentské tvorby Mládí 2001 – 
jsme se dostali k recesistickým vystoupením, která trvala 
patnáct minut. Z těchto několika scének bych jmenoval 
minipohádku ve slovenském znění O Popolušce či méně 
úspěšnou parodii O Zlatovouskovi. 

V historii našeho spolku představovala určitý zlom 
parodie známé ruské pohádky Mrazík. V této hře 

vystupovalo deset herců. S technickým zabezpečením 
(kulisy, masky) a hudebním doprovodem se formace 
rozšířila o dalších pět studentů. Text asi čtyřicetiminutové 
hry byl již také náročnější. Studenti museli přejít od pouhé 
recitace ke skutečnému hraní. Původně jsme Mrazíka 
sehráli v rámci vánoční besídky naší školy. O tom, že sklidil 
úspěch svědčí mimo jiné dvanáct repríz. Záznam 
z představení se stal součástí videoték mnoha domácností. 
Díky kontaktům některých učitelů a vstřícnosti vedení naší 
školy jsme uspořádali šňůru vystoupení po lanškrounských 
středních a základních školách. Na počátku roku 2002 jsme 
potlesk a smích slyšeli také na základních školách v okolí 
(Dolní a Horní Třešňovec, Žichlínek), potěšili jsme také děti 
z Dětských domovů v Dolní a Horní Čermné. Na počátku 

června 2002 jsme s Mrazíkem šokovali návštěvníky 
vernisáže fotografií na zámku ve Slatiňanech. 

Po přeformování souboru jsme přešli k obtížnější látce. 
Bylo jenom přirozené, že jsme vybrali opět pohádku. 
Tentokrát se jednalo o kus Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

z autorské dílny Smoljak – Svěrák. Hra byla složitější než 
předchozí Mrazík. V naší úpravě došlo k posunům 
některých částí textu do jiné roviny. Premiéra se 
uskutečnila na konci června 2002 v rámci Dne zemědělské 
školy v prostorách kulturní místnosti. 

Úspěch byl nad očekávání velký, proto jsme v prvních 
podzimních týdnech vystoupení obnovili. Oficiální premiéra 
(pro fanoušky souboru vlastně obnovená premiéra) se 
uskutečnila 5.11. 2002 v sále lanškrounského zámku a 
znamenala pro naše ochotníky novou zkušenost. Objevily 
se nové problémy, s nimiž se soubor postupně vyrovnával. 
Pro hru musely například vyrůst zcela nové, rychle 
vyměnitelné kulisy. Herci zvyklí z předchozího nastudování 
na stísněnější podmínky se náhle „ztráceli“ na relativně 
prostorném jevišti; větší sál s sebou přinášel jiné 
požadavky na zvládnutí hlasové techniky atd. Naši studenti 
se s těžkostmi vyrovnali. Svědčil o tom potlesk nejen 
fanoušků, ale také nezasvěceného publika. Pochvalně se o 
představení zmínil také místní tisk. Uznání jsme si vysloužili 
i od konkurenčního souboru místního gymnázia. 
V předvánočních týdnech roku 2002 zaplnily naši ochotníci 
zámecký sál celkem sedmkrát. 

Na přelomu roku 2002/2003 došlo z pochopitelných 
důvodů k utlumení činnosti souboru. Většina studentů se 
musela soustředit na uzavírání pololetí. V této době 
odchází také čtvrťáci, kteří se zaměřují na přípravu 
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k maturitě. Později se na zkouškách podepsaly chřipkové 
epidemie a dlouhodobé praxe studentů. I přesto se nám 
podařilo připravit dva dvacetiminutové bloky, se kterými 
jsme vystoupili na studentském Majáles 2003. Po odehrání 
několika pasáží z připravované hry Dobytí severního pólu 

jsme si museli přiznat rozčarování z nezájmu či 
nevhodných reakcí majálesového publika. Na špatném 
vyznění se také podílelo nevhodné ozvučení; vlastně už 
samotné hraní pod širým nebem znamenalo chybu, kterou 
jsme si uvědomili, když už bylo pozdě. 

V podzimních měsících roku 2003 se nám již nepodařilo 
dlouho nacvičovanou hru oživit. V této době proběhla také 
generační výměna - zakládající členové nastoupili do 
čtvrťáku a noví ochotníci se teprve učili odhadovat své síly 
a schopnosti. 

Opět se potvrdilo, že ochotnické divadlo musí studenty 
především bavit a že skýtá prostor také pro legraci; noví 
členové však brzy poznali, že nacvičit hru či scénku nejde 
bez disciplíny. Zanedlouho bylo všem také jasné, že 
nepřipravenost jednotlivce může narušit celou hru. Jisté 
otestování nových členů představovala vánoční besídka 
2003.  

V zimních měsících 2003/2004 navázali ochotníci na 
tradici založenou jejich předchůdci a opět se ponořili do 
světa laskavého humoru pánů Smoljaka a Svěráka; 
tentokrát si OMIL vzal na mušku cimrmanovskou prvotinu – 
divadelní hru Akt. 

Toto, řečeno slovy pana Svěráka, jediné Cimrmanovo 
rodinné drama patří k základním kamenům poetiky dnes již 
klasického divadla. Vždyť právě v této hře byla představena 
veřejnosti osobnost geniálního všeuměla. Jak zjistili mladí 

herci, někteří jejich spolužáci se díky interpretaci více než 
třicet let staré hry setkali s cimrmanovským principem 
mystifikace vůbec poprvé… 

Nastudování se neobešlo bez nutných úprav, které 
mohly skalní fanoušky rozčarovat. Škrty a naopak vlastní 
nápady však většinou pramenily z omezených technických 
možností souboru. K jedné z největších novinek patřila 
skutečnost, že ryze mužské role hrály dívky. Všechny 
herečky se zhostily svých úloh s elegancí sobě vlastní. 

Díky plnému nasazení všech dívek před diváky ožily 
charakterově tolik odlišné postavy zatoulaných dospělých 
dítek, které byly pod různými záminkami pozvány na 
rodinnou sešlost. Jejich rodiče jim připravili řadu šokujících 
odhalení. Překvapeni mohli být také diváci – například když 
se jim po zatažení opony a několika minutách napětí 
objevily protagonistky za jejich zády v hlavní uličce hlediště 
nebo když při výjevu z minulosti změnila malířova žena díky 
alternaci svoji podobu… 

Měřítka úspěchu jsou velmi ošidná. Veřejnost však hru 
přijala s velkým uznáním. Vybraným dobrovolným 
vstupným přispěli diváci prostřednictvím souboru na 
dostavbu Rodinného dětského domova v Žichlínku. Škoda 
jen, že se na premiéře objevilo jen málo učitelů. Ti, kteří 
nepřišli, by jistě byli mile překvapeni a snad by změnili 
zažitý náhled na některé protagonistky.  

Po předpremiéře (SZeŠ 30.3. 2004) a premiéře 
(lanškrounský zámek 1.4. 2004) následovala ještě tři 
představení. Během jarních týdnů si studentky ověřily své 
schopnosti a poznaly také rozličné druhy diváků. V krátké 
době soubor zažil plné sály, hrál však také s plným 
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nasazením pro dvacet lidí. Tyto zkušenosti jsou 
k nezaplacení. 

Věříme, že při nás bude vrtkavá divadelní Štěstěna stát 
ještě dlouhou dobu. 

Osoby a obsazení 

 

Mrazík 
Premiéra: 17.12. 2001, sál SZeŠ Lanškroun 

Vypravěč Magdaléna Olssonová 
Mrazík Věra Trávníčková 
Ivánek Petra Mazuchová 
Nastěnka Kateřina Horáková 
Macecha Lenka Kuclerová 
Marfuša Lenka Muková 
Otec Eva Kozáková 
Baba Jaga Soňa Helísková 
Pocestná Radka Nechanická 
Svatebčané Kateřina Jarešová 
 Markéta Hartmanová 
 Michaela Macová 
Dědeček Hříbeček Hana Slodičáková 
V dalších rolích Hana Mlynářová 
 Jana Nohelová 
 
Technické zabezpečení Jana Formánková 
 Lucie Vostrčilová 
 Jakub Dorňák 
 Lukáš Prantl 

 

Dlouhý, Široký a Krátkozraký 
Premiéra: 20.6.2002, sál SZeŠ Lanškroun 
Obnovená premiéra: 5.11. 2002, sál lanškrounského 
zámku 

Přednášející Jakub Dorňák 
Bystrozraký Lukáš Prantl 
Princezna Zlatovláska Vladimír Šeda 
Král Ondřej Sýkora 
Princ Jasoň / Princ Drsoň Kateřina Folvarčná 
Vševěd Magdaléna Olssonová / 
 Jakub Dorňák / 
 Petra Mazuchová 
Pocestný Kateřina Jarešová 
Hlas Obra Koloděje Věra Trávníčková 
Technické zabezpečení Jana Formánková 
 Lucie Vostrčilová 
 Kristýna Příhodová 
 Kateřina Horáková 
 Josef Brůna 
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Dobytí severního pólu 

Premiéra: 1.5. 2003, náměstí J. Marka Marků Lanškroun 

Náčelník Karel Němec Jana Formánková 
Pomocný učitel Lukáš Prantl 
Lékárník Kateřina Folvarčná 
Varel Frištenský Aneta Haraštová 
Americký Čech Magdaléna Olssonová 
Referát Lucie Šmídová 
 Kateřina Stavárková 
 
Technické zabezpečení Daniel Ruml 
 Kateřina Jarešová 

 

 
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 5.11.2002  

 

Akt 

Premiéra: 1.4. 2004, sál lanškrounského zámku 

Žíla, malíř Lucie Šmídová 
Žílová, malířova žena Veronika Řehořová 
Ladislav Pýcha Jiřina Kristlová 
Bedřich Síra Václava Rajská 
MUDr. Josef Turnovský Jitka Porcalová 
Výjev z minulosti Markéta Rybínová 
 
Technické zabezpečení Kateřina Stavárková 
 Ondřej Sýkora 
 Josef Brůna 
 Lukáš Prantl 
 Daniel Málek 

Za divadelní spolek OMIL  Mgr. Pavel Studený 
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Studentské časopisy 

K zajímavým fenoménům kulturního života každé školy 
jistě patří studentský časopis. Také na zemědělské škole 
se myškenka vydávat periodikum, založené na principu 
občasníku, které by reagovalo na požadavky, přání 
studentů a které by jim poskytnulo prostor pro zveřejnění 
názorů, básní a povídek, objevila v uplynulých deseti letech 
několikrát. Redakci Almanachu se nepodařilo vypátrat 
novinářské aktivity studentů sahající před rok 1995, proto 
se zmiňujeme o titulech z přelomu 20. a 21.. století. 

Ve školním roce 1997/98 se skupina studentů ve 
složení: J. Richterová, D. Čápová, J.E. Duchoň, 
V. Plačková, M. Frimlová, A. Gubka sdružila do redakce 
časopisu ECHO. V tomto občasníku se čtenáři mohli 
dozvědět o problematice ničení deštných pralesů, 
o jaderné elektrárně Temelín; studentští redaktoři 
shromáždili také profily některých tehdejších stájí 
dostihových koní, milovníky češtiny jistě potěšil nářeční 
koutek. Při listování druhým číslem ECHA na nás ještě 
dnes dýchne atmosféra slavného Nagana. Zajímavé je 
pročítat našené reakce studentů i jejich poděkování vedení 
školy, které jim umožnilo sledovat „zápas století“ Česká 
republika – Kanada. Nedílnou součástí ECHA tvořily básně 
a povídky studentských autorů publikované zejména pod 
pseudonymy Giggi, Gavroche. Sluší se poznamenat, že se 
patrony mladých novinářů stali učitelé Mgr. P. Dvořáček, 
Mgr. E. Fogl a pan vychovatel J. Miřejovský. 

O více než rok později, ve školním roce 1999/2000, se 
čtenáři mohli těšit na časopis F.B.I. (Finále budoucích 
inteligentů), na jehož vzniku se podíleli zejména studenti 
tehdejších 1.B a 1.C. V redakční radě jsou uvedeni: 
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D. Hečková, D. Švehlová, S.Zaplatilová, M. Dulkaj, 
A. Valenta, L. Varmuža, V. Šeda, V. Čechová, M. Foglová, 
J. Machytková, E. Nastoupilová, Ž. Zářecká, 
L. Žemličková.; grafika V. Plačková. Také zde převažovaly 
převzaté články o zemědělství, koních zejména. Nechyběly 
zde křížovky, ankety, inzeráty a přehledy kulturních akcí. 
K velmi zdařilým článkům jistě patřil rozhovor s panem 
ředitelem či článek o vánočních zvycích. Studentská 
redakce poskytla prostor i pro veršíky a texty studentů (J. 
Dorňák a pseudonym Radka). 

V letech 2000/2001 a 2001/2002 vycházela na 
zemědělské škole STARÁ FRONTA VČERA. Pod vedením 
P. Rácikové se kolektiv redaktorek (M. Vostřelová, R. 
Bártová, J. Štreitová; cennými radami přispěli Mgr. E. Fogl 
a Mgr. P. Dvořáček) zabýval tehdy velmi aktuálními tématy 
– zajímavostmi pro milovníky koní, z oblasti zemědělství 
informovali o BSE; čtvtému číslu dominovala rozsáhlá stať 
o rekordmanovi R. Šebrlemu. Několik článků mělo 
společný podtitul – poruchy učení. S velkým ohlasem se 
setkal seriál o negativech spojených s kouřením a 
užíváním drog. Tento časopis znamenal jistý posun 
k seriálové formě příspěvků. K pravidelným článkům 
z autorských dílen studentů patřily povídky z dostihového 
prostředí od autorky píšící pod jménem Arca; své mnohdy 
provokativní texty vycházející zejména ze studentského 
světa představoval J. Matějka, P. Ráciková a pseudonymy 
Agi, Marcela, Samantha a Siberian.  

SFV se částečně dostala do povědomí lanškrounské 
veřejnosti, to když studentská redakce připravila 
reprezentativní průřez časopisem, s nímž se zúčastnila 
soutěže studentské tvořivosti Lanškroun historický 

(2. ročník, 2001). Porota složená ze zástupců města 
ohodnotila tento občasník prvním místem v kategorii Mladí 
novináři. 

V dalších letech se činnost studentského tisku na naší 
škole nepodařilo obnovit. Svůj vliv jistě sehrál čas – mnoho 
výrazných přispěvatelů dospělo do čtvrtého ročníku a 
s úspěchem odmaturovalo, někoho nakonec zlákaly jiné 
aktivity. Ti, kteří se podíleli na vzniku alespoň jednoho čísla 
občasníků, moc dobře vědí, jak důležitou roli hraje 
osobnost šéfredaktora – člověka s vizí a vytrvalostí, který 
vytváří jádro časopisu, dává tipy, povzbuzuje a vyžaduje 
příspěvky v termínu. Takový student se svým týmem 
dokáže také oslovit své vrstevníky s literárními sklony. Těch 
není zase tak málo, většinou však jen těžko překonávají 
stud a strach. Věřím, že se v blízké době opět najde 
nadšený vizionář, který svým příkladem strhne studenty a 
ukáže jim, že hledání objektivních námětů, jejich 
publikování a případná obhajoba zveřejněného je sice 
náročná, ale krásná práce. 

Mgr. Pavel Studený 
Poznámka redakce: Ze zmiňovaných časopisů se zachovala 

jen neúplná torza, která jsme jen s obtížemi dávali dohromady. 
S největší pravděpodobností se nám tedy nepodařilo vyjmenovat 
všechny členy redakcí či občasné přispěvatele z řad studentů. 
Všem nezveřejněným publikujícím se proto omlouváme. Současně 
děkujeme všem pedagogům a vychovatelům, kteří nám zapůjčili 
cenná čísla časopisů či se podělili o zajímavé vzpomínky. Bez 
jejich pomoci by tento článek asi nevzniknul. 

Max min 

Gavroche 
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Jsem jaký jsem a nebudu jiný, 
nebudu takový, jako chtěli by jiní. 

Jsem básník poeta, ztřeštěný snílek, 
nejsem však princátko a idol dívek. 

Nejsem nic a nejsem vše, 
nejsem svůj a nejsem všech, 

zrak můj míří, kam krok můj jde 
a zastavím jen občas, když ztrácím dech. 

ECHO, duben 1998 
 
 
 
 

První americká 

Gavroche 

Jak kovboj modrou trávou v Tennessee, 
kterému jen zdát se může o loži s nebesy. 

Jak černý stetson zšedlý prachem cest, 
ujíždějící krajinou, pod věčnou klenbou hvězd, 
jsem slzy v očích měl, už chci se vrátit domů, 
stejně jak ten kovboj, na západ, do Oregonu. 

ECHO, duben 1998 

 

Růže 

Jakub Dorňák 

Jen čtyři stěny 
obraz pastýře 

jenž hledí si ovcí 
jakoby nic 

na stole váza. 

Ještě včera plná svěžesti 
ve skále pramenící  

přítomností krásné růže potěšena 
v dokonalé harmonii tvořila s ní pár. 

Nyní vyprahlá 
bez vody – bez života 

jen s dírou ve dně 
růžovými trny způsobenou 

na něž uschlá krása doplatila. 

Stará fronta včera, červen 2001 
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Práce s informací v bulvárním tisku 

Pavlína Ráciková 

Zpráva od dopisovatele: 

Idyla na vsi 

Stará dáma, paní Marie Nováková z Prahy, je majitelkou 
krásného historického holubníku ve Lhotě. Kromě toho 
chová však také psy a kočky, proto se musí ohánět, aby je 
a sebe z malého důchodu uživila. Za to ji mají všechna její 
zvířata ráda. 

Po úpravě redaktora: 

Na vesnici není lehko 

Stará paní M. Nováková, majitelka holubníku ve Lhotě, 
chová kočky a psy. Díky nízkému důchodu má obtíže 
s jejich i svojí obživou, ale má ráda všechna zvířata. 

Po zásahu zástupce šéfredaktora: 

Hlad na venkově 

Důchodkyně M. Nováková má ve Lhotě v holubníku psy 
a kočky, ale vzhledem k nedostečné výživě nepohrdne ani 
jinými zvířaty. 

Po závěrečné úpravě šéfredaktora: 

Baba žere kočky a psy 

Podivínka M.N. ze Lhoty žije v holubníku a živí se 
zvířaty, především psy a kočkami. 

Stará fronta včera, listopad 2001 

Alex (z Arkanina deníku) 

Po rozchodu s Dennisem jsem si myslela, že už nebudu 
schopna se nikdy zamilovat. Měla jsem strach z dalšího 
zklamání. Když jsem HO poprvé viděla, netušila jsem, jak 
toto nevinné setkání dopadne. Bylo to na oslavě mých 
devatenáctin, na závodišti. Sir Morris mi představil svého 
syna Alexe. U něho to byla láska na první pohled, u mě na 
alespoň dvacátý pohled. Ne, že by se mně nelíbil, ale já 
vyznávám heslo: „Nejdřív prověřuj a pak důvěřuj.“. Pořád 
mi nadbíhal a několikrát mě pozval na večeři. Byl příjemný 
společník a gentleman každým coulem. Nechyběl mu ani 
smysl pro humor. 

Stále jsem odolávala, protože jsem si nebyla jistá, jestli 
se chci znovu zamilovat. Ale on to stále zkoušel a trpělivě 
vyčkával, až jsem podlehla. Jednou jsme byli na procházce 
v lese. Když jsme se vraceli zastavila jsem se a políbila ho. 
To znamenalo, že jsem podlehla jeho svodům a zamilovala 
se do něho. 

Cítila jsem, že on je ten pravý, že s ním budu šťastná. 
Byl jiný než ti předchozí. Dan byl dobrý, ale neunesl to, že 
by musel stát v mém stínu, protože jsem byla slavnější než 
on. Dennis byl „takovej falešnej hráč“. 

Byli jsme nejobdivovanější pár v celém turfu. Téměř 
všichni nám přáli a říkali, že lépe jsme si vybrat nemohli. 
I Alexovi rodiče tomu byli rádi. Přesto bylo zvláštní, že jsem 
si vybrala syna lorda, jednoho z nejváženějších mužů v 
Británii, protože mi všichni lordi připadali moc upjatí 
a naškrobení. 

Také jsem musela spolknout spoustu uštěpačných 
poznámek - jako třeba, že chodím s Morrisovic synem, 
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abych se vyšvihla na společenském žebříčku výš. 
Několikrát jsem se kvůli tomu málem poprala. Nemám sice 
výbušnou povahu, ale tohle mě tedy vytočilo. 

Věděla jsem do čeho jdu a dobře jsem si uvědomovala, 
čeho všeho se budu muset vzdát, pokud se vezmeme. Ale 
láska přece hory přenáší. Stejně jsme si však nebyli 
souzeni. 

V červnu jsem létala po Evropě po dostizích, kde měli 
běžet moje koně. Měla jsem s sebou i svého kamaráda 
žokeje s manželkou. Jezdil mi ty koně, protože já byla 
zraněná. Když jsme byli v Irsku najednou se tam objevil 
Alex. Byla jsem z toho dost překvapená, ale mile 
překvapená. Řekl, že prý má teď volno a chtěl by se mnou 
pár dní zůstat. Ráda jsem souhlasila. 

Druhý den večer jsem seděla pod stromem a malovala. 
Přišel za mnou. Vyměnili jsme si pár zamilovaných pohledů, 
a pak mě chytil za ruku a zeptal se: „Chceš si mě vzít?“ 
Vyrazilo mi to dech, úplně jsem oněměla. Po chvíli jsem se 
vzpamatovala, ale nevěděla, co odpovědět. Bylo to moc 
náhlé. Nakonec jsem odpověděla, že nevím a že mu 
odpovím až zítra. „Dobře,“ odvětil a chystal se odejít. 
Najednou mně v hlavě něco přeskočilo a zavolala jsem na 
něho. Otočil se a já jsem mu řekla: „Ano.“ Přiběhl ke mně, 
chytil mě kolem pasu a zvedl do vzduchu. Byl to jeden 
z nejhezčích okamžiků v mém životě. Rozhodl se, že druhý 
den se vrátí do Británie a začne tam s přípravami na 
svatbu. Dohodli jsme se, že nikomu nic neřekneme a vše 
oznámíme až těsně před svatbou. Když jsme se druhý den 
loučili, netušila jsem, že ho vidím naposledy. Vrátila jsem 
se spokojeně domů a netušila nic zlého. 

Alex mi měl večer po svém příjezdu zavolat, a tak jsem 
seděla u telefonu a sledovala televizní noviny. Najednou se 
v nich objevila zpráva, že se již několik hodin pohřešuje 
soukromé letadlo, na jehož palubě byl, kromě pilota, jediný 
cestující Alexander Morris. Vytřeštila jsem oči a nechtěla 
tomu věřit. Chvíli jsem koukala na obrazovku s otevřenou 
pusou. Pak jsem se vrhla k telefonu a zavolala na letiště 
pilotovi, který obvykle létal s mým letadlem, abych si to 
ověřila. Řekl, že je to pravda, že už dvacet hodin nemají 
s letadlem spojení. Prý není žádná šance na záchranu, 
protože letoun spadl někam do moře. Všechno se kolem 
mě zatočilo, byla jsem v šoku. V hlavě se mi honilo všechno 
možné. Jediné, co jsem v té chvíli byla schopna říct, bylo: 
Proč? Zahltil mě pocit zklamání, vzteku a bezmoci. Vyběhla 
jsem ven a utikala tak dlouho, dokud jsem únavou nepadla. 
Dál si to nepamatuji. Ráno jsem se probudila až za světla. 
Nedokázala jsem si v hlavě srovnat, co se stalo a proč tak 
pozdě vstávám. Asi za hodinu mi to došlo. Nemohla jsem 
uvěřit, že jsem opět ztratila muže, kterého jsem milovala. 
Asi mi není souzeno strávit život vedle muže, kterého budu 
milovat a on bude milovat mě. To jediné mi chybí k úplnému 
štěstí. 

I ty největší hvězdy mohou být nešťastné. Jsou to také 
jenom lidé z masa a kostí. 

Arca, Stará fronta včera, leden 2001 

Múza 

Stala ses myšlenkou, po které toužím. Ta myšlenka bere 
mi slova, dech i rozum. Již neumím bez Tebe žít, již nemám 
sil vnímat okolní svět. Když pohlédnu do očí Tvých, srdce 
se mi zastaví a krev v žilách se mění v ranní rosu a já se 
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cítím jako v nejkrásnějším snu a modlím se k Bohu, aby 
tento sen nikdy neskončil. 

Přeji si být Tvým nejdražším a zároveň vím, že to není a 
nikdy nebude možné. Ptáš se proč? Tak na tuhle otázku Ti 
nedokáži odpovědět. Možná Ti připadá, že jsem divný, ale 
věř mi, já to vím sám nejlépe, jelikož Ty nejsi skutečná. V 
reálném světě se nevyskytuješ. Ty existuješ jen v mých 
myšlenkách a myšlenkách tisíce jiných básníků. Nikdo Tě 
nikdy nespatřil a přece si Tě každý nosí uvnitř. Ptáš se kde? 
No přece v nitru, v tom šedivém sklípku, tam je to malé nic! 
Duše! A tam se skrýváš „Ty!“ Stále ke mně promlouváš a já 
chci. Ne! Já si přeji naslouchat Tvým něžným, někdy i 
zničujícím myšlenkám. 

Dokonce i celý svět obejmeš svou náručí. Během 
několika vteřin dolétneš na jinou galaxii a vzápětí jsi zpět. 
Jsi rychlejší než myšlenka, jsi rychlejší než sluneční svit 
a dokonce jsi rychlejší než lidská závist. Jsi prostě 
dokonalá, nezkrotná a divoká. 

Ani Bůh a dokonce ani sám pán pekel Tě nedokáže 
zkrotit. Přitom sloužíš lidstvu již odnepaměti. Pomáháš mu 

překonávat nástrahy života. 
Otvíráš lidem oči a oni Tě přitom 
zavrhují. Však nevzdávej se! Já 
pevně věřím, že jednou, možná 
zítra, možná za tisíc let vyhraješ. 
Snad to lidstvu někdy dojde, snad 
pochopí Tvé rady, Múzo! 

 

Jiří Matějka, Stará fronta včera, 
říjen 2001 

xxx 

Pavlína Ráciková 

Horoucí srdce mému tělu vládne, 
S tvým teskným pohledem, 

Má jemná duše i plet' mládne, 
Avšak mít skutečně rádi nesvedem. 

Ležím na zemi a provolávám jméno boží, 
At' pomůže mi z lásky okovů, 

Byt' s tebou, sama spím ve svém loži, 
A hvězdy bloudí skrze nebe do krovů. 

Jen s tebou žít i zemřít chci, 
Ty štveš mne jak nimrod divou zvěř, 

Pak vliješ do nitra vztek rci: 
Lásku svou dobrým metrem měř! 

Nedozírnost touhy značí odvaha v risk, 
Cíl mé pouti dávno znám a vítr mrazí, 

Unavena citem planoucím, nečekám zisk, 
Však falší vane dech a cesta k cíli schází. 

Dávno smířena jsem s hořkým osudem, 
Že kol budou lidé št'astně žít, 

Zatímco my na světě léta nebudem, 
Pak teprv' v klidu cestou mohu jít. 

Dni se vinou dále, 
smutek v nitru pramálo kles, 

Kráčím prachem zbita slepeckou holí, 
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A vesmírných dálek lákají mne sféry dnes, 
Leč roky staré rány nadále bolí. 

Tlukot mého srdce nepřebije i mocné 
bouře hlas, 

Kroky váhavé, zdá se, nevidí tvůj zrak, 
Avšak i čas je relativní, 

muže pominout zas, 
Hned mysl rozjasní se, 
hnedle zakryje ji mrak. 

Snažím se ukojit bolestivou představu, 
Snad oslavím časem úspěch, 

Možná tě ukradnu - milovanou postavu, 
Nyní zapomínám teskníc ve čtyřech zdech. 

Stará fronta včera, červen 2001 

S tebou mě baví svět 

Studentská maturitní práce 

A: Sedím na velkém šedém balvanu pod ocelově 
modrou oblohou, sedím. Nic jiného mi nezbývá, ten balvan 
školou nazývá se, leží mi na patách a nechce se hnout, leží 
mi v myšlenkách a nechce se hnout, leží mi na duši a svírá 
mé srdce, nechce se hnout. Přemýšlím, zdali mě baví svět 
s mým druhým já, zdali baví takový svět mé druhé já se 
mnou… 

Nejsem svatý, 
vždyť jsem to já, 

nejsem svatý, 
tak, jak se má. 

Zavřete dveře, 
zamkněte klíč, 
bojím se zvěře, 

tak jděte už pryč. 
Je to boj o každé ráno, 

kdy na kousky je rozebráno 
mé sebevědomí, 

tak stoupej k nebi, bílá vráno, 
vždyť dokola je obehráno 

mé vlastní svědomí. 
Je historicky urovnáno 

mé rouhání 
a pateticky dorovnáno, 

co smutkem zavoní. 

B: 
Řekne mi někdo, co děje se dnes, 

že kolem krouží Galileo a za 
ním Sokrates? 

Tak neleň, jen piš, co máš, 
vždyť tohle víš a dobře znáš, 

snad ještě spíš, 
že víc než kdy 

jsi mnohem blíž 
své bezmoci? 

A: 
Dobré ráno, mé druhé já, 
nejsi svaté, jak se má, 

tak nevtírej se, dnes není čas, 
i když nevím, kdo je z nás 

ten horší. 
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B: 
Jen zamysli se, co vykládáš! 

Jen vzpomeň si, co v hlavě máš! 
Ohó! Jsi nadně a jen ty to víš, 

trápíš se vztekem a závidíš 
své minulosti, 

kdy psal si lehce ve své zlosti 
verše, jež se dotkly nebe 

ve dnech, kdy i srdce zebe 
letní slunce, paprsků zář, 

kdy potmě četls nevděčný snář 
a já sluhou tvým i pánem, 
co každý den nad ránem 
tě budil ze sna v realitu, 

kdy čelem ke zdi, zádi světu 
po dechu si lapal, 

a přesto bránil ses a kopal. 
A: 

Čelem ke zdi 
a zádi k světu, 
snad je to jinak 

a možná se pletu… 
Snad opravdu jsem nevděčný, 

vždyť byls to ty, 
kdo při mně stál 

ve dnech těžkých 
kdy jsem se bál. 

Snad nechtěli jste venku 
nechat mě stát, 

pěstmi do tmy mlátit 
a plakat a řvát. 

Na tom místě, pár metrů 

sem a tam, 
kde Boha ptát se můžu, 
zda láska je jen klam, 

zda slza s potem 
jen v krev se slévá, 

zda cit v něm 
ještě neumdlévá, 

zde nemá žádné tajnosti 
a ty jen občas zahlédneš, 
jak pěstmi mává ve zlosti. 
Na místě, kde se jen slza 

s potem sleje, 
tou myšlenkou jest smuteční rapsodie. 

S tebou mě baví svět, 
můj brachu, 

na dně oči plné 
strachu 

máš, 
ale rvát chceš se dál… 

Jiří Erik Duchoň, 14. 4. 1999 

Písničkář Jakub Dorňák 

V letech 1999 - 2003 mohli lanškrounští občané 

potkávat v ulicích svého města poněkud výstředního 
mladíka mířícího s kytarou na zádech k zemědělské škole, 
často v době méně typické pro začátek školního vyučování.  

Jakub Dorňák, maturant z roku 2003, se stal populárním 
mezi svými vrstevníky nejen díky své vizáži, ale prosadil se 
zejména svými písničkami, jež skládal a hrál i na místech 
méně obvyklých. Širší veřejnosti se pak zapsal do paměti 
svými hereckými výkony ve studentských divadelních 
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souborech. V roce 2002 jsme ho mohli spatřit jako 
alternujícího děda Vševěda ve slavné cimrmanovské 
pohádce Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kterou adaptoval 
studentský divadelní soubor OMIL. Ve stejném období 
vynikl jako zmatený bankovní lupič ve hře lanškrounského 
gymnázia. 

Dorňákovo koncertování, kterým příležitostně bavil 
studenty zemědělské školy, ale také žáky základních škol 
našeho města a okolí, vyvrcholilo několika recitály 
v prostorách lanškrounského zámku. V období leden 
2003 – prosinec 2004 zde vystoupil celkem třikrát. 

Ve více než hodinových vystoupeních vždy zazněly 
všem zasvěceným  důvěrně známé hity, v nichž mladý 
písničkář neváhal použít osobité narážky a slovní hříčky 
(např. v písních Vysoká, Ryba, Muška). Stálicemi všech 
koncertů se však také staly skladby inspirované lidovou 
písničkou (např. Od Berouna do Děčína). Nechyběly ani 
melodie svádějící ke snění a nostalgii (Motýl). Takřka 
neoficiální školní hymnou „Dorňákovy éry“ se stala již 
zmiňovaná hudební hříčka Muška. V posledních měsících 
před maturitou dokonce překvapil skladbičkou škole přímo 
věnované (Hurá do školy). 

Zejména poslední koncertní vystoupení představovalo 
pro Jakuba Dorňáka určitou výzvu. Publikum se totiž za dva 
roky po jeho absolutoriu notně vyměnilo. S výjimkou 
pedagogů a několika skalních fanoušků z řad čtvrtých 
ročníků zámecký sál zaplnili studenti, kteří tohoto 
svérázného recesistu s kytarou na školních chodbách nikdy 
nepotkali. O to víc se právě tito mladí posluchači bavili! 
Svým potleskem tak vlastně potvrdili vysokou úroveň 
Dorňákova projevu. Ti znalejší si jistě povšimli určitého 

posunu v poetice jeho písní. Necelé dva roky 
vysokoškolských studií vnesly do skladeb úvahy o životě 
(Nad rozlitou kávou), motivy letního toulání a cest (Slunko), 
v neposlední řadě také motiv lásky (Tanec prstů, Koleje, 
Aprílová). 

Sluší se poznamenat, že Jakub Dorňák příležitostně 
vystupuje také v tandemu, přičemž on sám představuje 
z dvojice toho (jen) na první pohled rozvážnějšího, 
zadumanějšího. Tím impulzivnějším spoluhráčem byl 
zpočátku písničkář vystupující pod pseudonymem Švabi. 
V posledním roce jej nahradil zpívající medik Martin 
Čepelík, jenž neváhá sáhnout k prvkům černého humoru, 
dadaistickým slovním hříčkám či rockovým rifům. Již 
dvakrát se mohli lanškrounští posluchači přesvědčit, že 
dvojice Dorňák – Čepelík dokáže pobavit i přinutit 
k zamyšlení a že se jedná o spojení více než šťastné. 

Dorňák již několikrát všem dokázal, že se jako písničkář 
vyvíjí a že se nebojí své písně propracovávat nebo je 
dokonce sebekriticky opouštět. Z posledního období je na 
mnohých textech patrné, že si mladý písničkář mnohý 
námět nejprve „odžil“ ve svém životě a teprve potom jej 
hudebně zpracoval. Jakub Dorňák si mnohokrát vyzkoušel, 
že dokáže strhnout i neznámé publikum. Všechny také 
přesvědčil, že jej skládání stále zajímá a že kolem sebe 
neustále nachází inspiraci. Současně je mu však jasné, 
jaké je písničkářství tvrdou řeholí.  Věříme, že se tento 
nadějný písničkář po vysokoškolských studiích prosadí 
v oblasti profesní i v hudební branži a že svůj dar oslovit 
písničkou bude dále rozvíjet. 
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Jakub Dorňák při vystoupení na dnech školy 10.5.2003 

Dosud známá diskografie: 

Jakub Dorňák: Napoprvé…(2002) 

Jakub Dorňák: Napodruhé s kapelou… (2004) 

Jakub Dorňák – Martin Čepelík: Na dvorečku  
(záznam z berounského koncertu, 2003) 

Jakub Dorňák – Martin Čepelík: V Leitnerce  
(záznam z brněnského koncertu, 2004) 

Bližší informace:  http://kubik.misli.cz 

Mgr. Pavel Studený 

Mocca 

Nežli skončí první sloka 
uvidíš pít mocca mloka 
Než dáš ruce do kapes 

vypije ti mocca pes. 

 

Aprílová 

Sněží, sype se sníh 
z výšky dolů na horkou zem. 

Není, ne, není to hřích, 
že tady jsi, že já tady jsem. 

Trhá, trhá se mrak, 
vítr ho v dál rozfouká. 
Má drahá, už je to tak, 

dneska z toho pranic nekouká, 
protože jak počasí za oknem 

tvá nálada se mění, 
v očích slunce září 

a potom se zas schová. 
Zda zmoknem nebo nezmoknem, 

marně čekám na znamení. 
Proč jsi dneska, moje milá, aprílová? 

Prší, pláčou mraky, 
jenže kluci nebrečí, 

tak doufám, že to zvládnu taky 
bez deště a bez řečí, 

i když jak počasí za oknem 
tvá nálada se mění, 

v očích slunce září a potom se zas schová. 
Zda zmoknem nebo nezmoknem 

marně čekám na znamení. 
Proč jsi dneska, moje milá, aprílová, 

když je listopad? 

http://kubik.misli.cz/
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Motýl 

Roztáhnout křídla, letět loukou nad květy 
má někdo štěstí a máš ho právě ty 

Od rána touláš se jen, 
uléháš, když končí se den 

Od rána touláš se jen, 
uléháš, když končí se den 

Tvá křídla jsou větší, než všechno, o čem sníš 
mávnout jimi stačí a cíl tvůj je blíž 

Pramálo trápíš se tím 
kde budeš zítra a s kým 
Pramálo trápíš se tím 

kde budeš zítra a s kým 
Mít hlavu lehkou, že ji křídla unesou 
letěl bych tam, kde květy modré jsou 

Za sebou zanechal svět 
starostí, spěchu a běd 

Za sebou zanechal svět 
starostí, spěchu a běd 

 
 
 

Od Berouna do Děčína 

Od Berouna do Děčína letí bílí čápi. 
Řekněte, vy, mojí milé, že se milý trápí. 
Od Berouna do Děčína cesta je daleká 

povězte, vy, mojí milé, ať tam na mě čeká. 
Vzkázala mně moje milá, že čekat nebude, 

 
 
 

že takových, jako já jsem, najde ona všude. 
Od Berouna do Děčína teče voda v řece. 

Pověz, vodo, mojí milé, že bude má přece! 
Nepoví, voda nepoví, sám jí musím říci. 
Slovo oheň zapaluje, voda hasí svíci. 

Od Berouna do Děčína běží koně vraní. 
Řekněte, vy, mojí milé, že já jedu za ní. 

 
 
 

 
Jakub Dorňák (vpravo) s Martinem Čepelíkem při koncertu 
v lanškrounském zámku, Vánoce 2004 
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Zítřky 

,, Kam jdeš ? " 
ptá se robot robota 

,, Zamést a umýt schody. 
Zítra bude sobota, 

budeme mít hody ! " 

A co člověk, kdo je vyrobil ? 
Uhádl bys stěží ! 

Bez starostí, práce žil. 

Teď zakopaný leží... 

A SCHODY JSOU UMYTÉ 

 

Hurá do školy 

Dvanáct měsíců má každý rok 
to ví kočka Minda, Pejsek Brok 

oni se to naučili ve stodole 
a já ve škole 

Kdo byl ve škole,ten mi zapravdu dá 
kdo byl ve škole alespoň den 

se mnou souhlasí,že tam není nuda 
kdo je ve škole,ten nechce jít ven 

Venku vánice a hrozný mráz 
ve škole zahřeje se každý z nás 
a že nás tu nenechají o hladu 

zvedne náladu 
Jedni druhým dělají tu naschvály 
aby se pak spolu tomu zasmáli 

v hodinách se ale děti nesmějí 
neboť nesmějí 

Kdo byl ve škole… 
Škola pro lidi je přínosem 

všechno moudro spadlo přímo sem 
rádi se tu s vámi o něj podělí 

přijďte v pondělí 
Na hrubý pytel hrubá záplata 

nevěř tomu kdo má šaty od bláta 
z cizího krev neteče a nebolí 

víme ze školy 
Kdo byl ve škole… 

Teď už jsme velcí ale každý z nás 
v dobrém myslí na ten krásný čas 
na chvíle, co trávili jsme pospolu 

zkrátka na školu 
Kdo byl ve škole… 

 
 

Věda 

 
Jsou dny, kdy jsem šťasten, 

jindy zle mi je. 
Já se na to dívám 

okem chemie. 
 

Jako volný elektron 
si připadám 

snahou tvořit pár, 
snahou nebýt sám. 
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Klik štěstí 
světem běhá, 
samá láska, 
samá něha, 
samý spěch 

a samý shon, 
jen já si připadám, 
jak volný elektron. 

 
Srdeční je funkce 

třeba sínus, 
bije-li jen jedno, 

pak je lichá. 
Připadám si stále 

jak 'é - mínus', 
lichá funkce 

s klesající se míchá. 
 

Zpišiškvořené piškvorky 

Povídka  září 2001 
 

Prolog 
I ti, kteří jsou jinak zdraví, 
bývají jak šílení, 
když někoho z blízkých baví 
nutit lidi k myšlení... 

Pišiškvor s Piškvorkou hráli jednou piškvorky. Pišiškvor 
ale myslel na jiné hrátky s Piškvorkou nežli piškvorky a to 
se mu nevyplatilo. Piškvorka táhla první: E5 a Pišiškvor jí 
odpověděl F5. Piškvorka sebevědomě obsadila pole F4. 
"G4!", na to Pišiškvor. V této chvíli se hra zdála býti ještě 

zdánlivě vyrovnanou, ale to už byla na řadě Piškvorka: D5. 
Pišiškvor neváhal - E6. Pišiškvorovy tři křížky v diagonální 
linii nutily Piškvorku k obezřetnému kroku na D7. Tu se 
zrodila v Piškvorčině zpišiškvořené hlavě myšlénka... 
Pišiškvor zaškrtl políčko H3. Ten je ale naivní, viďte! Jak by 
mohla bystrá Piškvorka tu jeho čtveřici křížků přehlédnout? 
I když možná, že ji chtěl na I 2 (kam samozřejmě táhla) 
úmyslně vylákat... 

Ať už to bylo jakkoli, Piškvorka měla geniální plán 
a čekala jen, až udělá Pišiškvor chybu. A tak se také stalo. 
Piškvorčinými pohledy vyveden dokonale z míry, zahrál 
Pišiškvor na G5. To byla jeho chyba. Nechal Piškvorce 
volné místo na D6 přehlédnuv situaci, do níž se Piškvorka 
měla svým dalším tahem dostat. Piškvorka má tak dvě 
volné trojice - jednu ve vertikální a druhou v diagonální linii. 
Nic ji již nemůže ohrozit. Pozdě teď Pišiškvor zjišťuje, 
kterak jej Piškvorka přechytračila. Zdrcen svou 
bezmocností křížkuje D4. Piškvorka si pomocí cé sedmičky 
vytvořila volnou čtveřici a samolibě se zašklebivši nabídla 
Pišiškvorovi tužku k jeho poslednímu kroku (B8). 

A tak Piškvorka na G3 slavně zvítězila. 
Ne však naposled. Během několika měsíců dosáhla 

svými pohledy do nesmělých mužských očí snad stovky 
vítězství. Z těch zajímavějších: F1, C6 H12 O6... 

Svého vrcholu dosáhla na K2 a nakonec smutně 
skončila na E55. 

Kdyby tenkrát Pišiškvor duchapřítomně obsadil pole D6 
místo G5, mohlo to všechno dopadnout úplně jinak. Ale to 
už je jiný příběh... 

Texty J. Dorňáka vybrali Mgr. Emil Fogl, Mgr. Pavel Studený 
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ŘEDITELÉ ŠKOLY: 

František Mlynář  1945 - 1948  Lidová škola zemědělská 

Ing. Josef Urválek  1946 - 1949  Rolnická škola  

Alžběta Čápková  1947 - 1951 Hospodyňská škola 

Leoš Adolf 1949 - 1950  Rolnická škola  

Ing. Josef Flek  1950 - 1952  Rolnická škola  

Oldřich Hykl 1953 - 1955  Rolnická škola 

Ing. Štefan Župník  1955  

Ing. Cyril Zedníček 1955 - 1963 Zemědělská mistrovská škola  

  Učňovská škola zemědělská  

  Zemědělské odborné učiliště  

  Střední zemědělská technická škola  

Ing. Miloslav Zubík 1963 - 1986 Učňovská škola zemědělská  

  Zemědělské odborné učiliště  

  Střední zemědělská technická škola  

  Učňovská škola průmyslový krmivář 

Ing. Vlastislav Fiedler 1986 - dosud Střední zemědělská technická škola 

  Střední zemědělská škola 

  Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 
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UČITELÉ ŠKOLY: 

Lidová škola zemědělská 1945 - 1948: 

Čeněk Bednář, Emil Diblík, Antonín Forstl, František 
Fajt, Jan Chleboun, Anna Jirásková, Jan Popelář, Vlastimil 
Schejbal, František Schneider, V. Trkalová, Bohumil 
Záleský 

Základní odborná škola rolnická a rolnická škola 
dvouletá 1946 - 1955:  

Leoš Adolf, Jana Břachová, Alžběta Čápková, Ing. 
Jaroslav Dudek, Ing. Josef Flek, Oldřich Hykl, Ing. Jan 
Ilman, Anna Ježková, MVDr. Miloslav Knol, Jan Kvasnička, 
Vladislav Mrkos, Karel Noháček, Ivan Paščenko st., Jan 
Popelář, Karel Skura, Bohumil Záleský, Ing. Štefan Župník 

Hospodyňská škola 1947 - 1951: 

B. Bezděková,  B. Brandejsová, Jana Břachová, M. 
Penková, S. Piroženko, Jan Popelář, M. Sošková 

 

Zemědělská mistrovská škola,  
zimní škola zemědělské mládeže,  
učňovská škola zemědělská,  
zemědělské odborné učiliště,  
učňovská škola oboru průmyslový krmivář, 
střední zemědělská technická škola,  
střední zemědělská škola,  
střední zemědělská škola a SOU: 

Jana Břachová 1948-1963 
Jaroslava Kotábová  1953-1979 
Eliška Hrnčálová 1953-1956 
Jaroslava Stehlíková  1955-1956 
Leopolda Stehlíková  1955-1959 
Ing. Miloslav Zubík  1955-1960 
Ing. Miroslav Kovář  1956-1993 
Ing. Josef Pazderka  1956-1969 
Bohumil Schovánek  1956-1959 
Mgr. Josef Motyčka  1957-1995 
Ing. Jiří Černý 1959-1990 
Zdeněk Čálek 1959-1961 
Ing. Václav Macháček  1959-1987 
Mgr. Jiří Daníček 1960-dosud 
Marie Komárková 1960-1962 
Anna Krátká 1960-1963 
Ing. Ivan Paščenko  1960-1993 
Ing. Jiří Šafránek  1960-1961 
Květoslav Štorek 1960-1961 
Bedřiška Šafářová 1960-1963 
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Blanka Faltejsková  1961-dosud 
Ing. Zdeněk Špičák 1961-1995 
Ing. Otakar Šturza  1961-1982 
Jana Toningerová  1961-1962 
Josef Vindyš 1961-1962 
Ing. Antonín Fiala  1962-dosud 
Marie Fialová 1962-1993 
Ing. František Dušek 1962-1969 
Miloslav Vebr 1962-1984 
Ing. František Lesák  1963-1975 
Ladislav Pátek 1963-1993 
Mgr.Miloslava Smejkalová 1963-1991 
Ing.Vlasta Růžičková 1964-1991 
Vlastimil Flajšingr 1964-1967 
Renata Šonková 1964-1965 
Jana Havlenová 1965-1969 
Božena Ošťádalová 1965-1970 
Ing. Radimír Otava 1966-1986 
Ing. Jaroslav Vacková 1967-1988 
Petr Homola 1975-1976 
Ing. Josef Urban  1975-1982 
Ing. Vlastislav Fiedler  1975-dosud 
Věra Kovaříková  1979-dosud 
Aleš Prchal 1982-1983 
Mgr. Jiří Krištof 1982-1989 
Ing. Jaromír Kubeš  1983-dosud 
Ing. Eduard Bartoň  1983-1987 
PhDr. Jaroslava Cvrčková 1984-dosud 
Ing. Pavel Seifert 1985-1995 
Ing. Jan Račanský 1985-dosud 
Ing. Pavel Faltýnek 1987-1990 
Ing. Marie Oplištilová 1987-1993 

Ing. Alena Ježková 1987-dosud 
Mgr. Ladislav Bárta 1987-dosud 
Mgr. Hana Špičáková (Kozempelová)  1987-2002 
Ing. Marie Urbanová 1987-dosud 
Mgr. Emil Fogl 1987-dosud 
Ing. Jiří Hřebíček 1987-dosud 
František Kuběnka 1989-2001 
Ing. Josef Coufal 1990-dosud 
Ing. Miroslav Švob 1990-2000 
Ing. Věra Zemanová 1990-dosud 
Ing. Jan Bartoschek 1991-1996 
Michaela Kráčmarová 1991-1997 
Mgr. Pavel Smejkal 1991-1995 
Ing. Petr Moutelík 1992-1996 
Ing. Ladislav Urban 1992-1996 
Ing. Petr Langr 1993-1995 
Ing. Přemysl Tancibudek 1993-1998 
Ing. Jan Hrdina 1993-1999 
Ivana Machová 1993-dosud 
John Antony Darby 1993-1993 
Stephanie A. Furness 1993-1994 
MVDr. Vladimír Matoušek 1994-1999 
Mgr. Pavel Dvořáček 1994-dosud 
Brian Clausi 1994-1995 
Mgr. Lenka Tejklová 1995-dosud 
Bc. Zdeněk Tomeš 1995-1998 
Pavla Patočková 1997-dosud 
Ing. Lucie Jozová 1997-2004 
Radmila Janoušková 1998-dosud 
Mgr. Drahuše Tkačíková 1998-dosud 
Ing. Hana Stehlíková 1998-dosud 
Ing. Jaromíra Tmějová 1999-dosud 
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Pedagogický sbor ve školním roce 2003/2004 
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Ing. Hana Procházková 1999-dosud 
Ing. Milan Šulák 2000-2001 
Mgr. Daniela Pravdová 2000-dosud 
Ing. Rudolf Rabas 2000-dosud 
Mgr. Pavel Studený 2000-dosud 
Mgr. Martina Weiserová  2000-dosud 
Adéla Chládková  2000-dosud 
Ing. Darie Kotyzová 2000-dosud 
Přemysl Janíček 2001-2003 
Ing. Květuše Šťastná 2001-2002 
Ing. Jaroslav Hél 2001-dosud 
Ing. Josef Hylena 2002-dosud 
Hana Smékalová 2002-2004 
Mgr. Zuzana Fiedlerová 2002-2004 
Bc. Iva Köglerová 2003-dosud 
Zdeněk Paďour 2003-dosud 
Mgr. Lenka Chrobáková 2004-dosud 
Jaroslav Šrůtek 2004-dosud 
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VYCHOVATELÉ DOMOVA MLÁDEŽE: 

Věroslav Langer 1954-1990 
Marie Lazoriková 1961-1963 
Anna Smrčková 1962-1967 
Jana Toningerová 1962-1964 
Libuše Malinová 1963-1964 
Marie Majorová 1964-1972 
Marie Schejbalová 1989-1998 
Jiřina Pravcová 1962-1965 
Milan Špičák 1976-1977 
Olga Drbohlavová 1964-1965 
Anna Hradilová 1964-1965 
V.R.Pajerek 1964-1966 
Jiří Šíša 1965-1966 
Marie Švehláková 1965-1969 
Jaroslav Beran 1965-1968 
Alena Tašnerová 1966-1969 
Irena Berková 1968-1970 
Věra Čeřovská 1967-1969 
Magda Haislerová 1969-1971 
Emilie Anderleová 1970-1972 
Božena Dočekalová 1970-1972 
Vlasta Čechová 1971-1972 
Ludvík Čírtek 1972-1974 
Jitka Pazderová 1972-1992 
Jiřina Šoubová 1972-1974 
Ing. Alena Kostelecká 1973-1979 
Ing. Mil. Sklenářová 1973-1974 
Jitka Krčmářová 1974-1975 
Hana Jetmarová 1974-1990 
Jaroslava Macková 1974-1975 
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Vychovatelé domova mládeže v jubilejním roce 2004/2005 
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Zdenka Frýčová 1975-1976 
Jaroslava Vařeková 1975-1999 
Lubomíra Bártová 1978-1989 
Romana Kostková 1988-1989 
Věra Zezulová 1990 
Jitka Dolečková 1990-1991 
Dana Motyčková 1990-1991 
Ludmila Hantlová 1990-2000 
Jiří Miřejovský 1991-dosud 
Ing.Květuše Štastná 1998-2002 
PaeDr. Anna Hřebačková 1999-2002 
Miloslava Vaníčková 1997-dosud 
Ludmila Kubátová 1997-dosud 
Ludmila Bednářová 2000-dosud 
Miluše Onufrijová 2001-2005 
Zdeněk Šimek 2001-dosud 
Iva Pekařová 2002-dosud 
Bohdan Melnyk 2003-dosud 

SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ V JUBILEJNÍM ROCE: 

THP: Provozní: 

Richard Adam Anna Baláková 
Milada Kukulová Magdaléna Blažeňáková 
Jana Šenkýřová Čestmír Dorazil 
 Jitka Faltejsková 
Jídelna: Eva Hrdinová 
Lubomír Horský Jana Karlíková 
Hana Lukešová Anna Konárková 
Dana Mačátová Renáta Petraníková 
Božena Maršálková Blažena Punčochářová 
Melánie Michálková Ivana Šrůtková 
Jitka Šilarová Josef Žák 
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SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÍHO STATKU 
V JUBILEJNÍM ROCE 

Ing. Josef Polák vedoucí školního statku 

Ing. Alena Kostelecká ekonomka 

Jaroslava Havlíčková farmářka 

Ing. Jaroslav Hél vedoucí chovu koní 

Ladislav Novotný trenér 

Jiří Zatloukal traktorista 
Jiří Klíž  traktorista 
Miroslav Felcman  traktorista 

Renáta Kalousová ošetřovatelka koní 
Veronika Šedá  ošetřovatelka koní 
František Horák  ošetřovatel koní 

Lubomír Kovář ošetřovatel skotu 
Alžběta Kovářová  ošetřovatelka skotu 
Radek Klíž  ošetřovatel skotu 
Stanislava Klížová  ošetřovatelka skotu 
Miloslava Sedláčková  ošetřovatelka skotu 
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Seznamy absolventů zemědělské školy 

LIDOVÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ (ZOŠR) 

Školní rok 1946 – 1949 Třídní učitel: Marta Sošková 

Formánková Božena, Kocourková Věra, Köberlová 
Vilma, Macháčková Anna, Matějková Jarmila, Mertová 
Růžena, Moravcová Anna, Pecháčková Marie, Pelchová 
Jiřina, Schejbalová Emilie, Vondrová Věra. 

Školní rok 1946 – 1949 Třídní učitel: Ing. Štefan Župník 

Bárta Václav, Bednář Zdenek, Čada Vladimír, Dušek 
Josef, Fabián Karel, Gregor Jaroslav, Hajzler Jaroslav, 
Hašek Vladimír, Houdek Jindřich, Hrazdíra Oldřich, Jíša 
Jaromír, Krajcigr František, Krajcigr Josef, Krejčíř Josef, 
Mačát Miloš, Marek Ladislav, Martínek Rudolf, Novotný 
Stanislav, Richtr Václav, Skála Josef, Skalický Jan, Soudek 
Tomáš, Šaršon Tomáš, Šmída Stanislav, Špringl Josef, 
Tiplt Václav, Cink Jan, Vávra Jan. 

Školní rok 1947 – 1950 Třídní učitel: Marta Sošková 

Bierová Amalie, Burešová Božena, Dobrá Jaroslava, 
Dobrá Neomila, Drobná Jaroslava, Hrazdírová Marie, 
Hudečková Božena, Nováková Jiřina, Skalická Marie, 
Stránská Zdena, Tamchýnová Emilie, Vávrová Ludmila, 
Novotná Marie, Svobodová Marie, Andělová Helena. 

Školní rok 1947 – 1950 Třídní učitel: Ivan Paščenko st. 

Čermák Bohuslav, Ivan Stanislav, Augustín Olšan, 
Pátek Ladislav, Prokopec Čestmír, Pochl Josef, Štěpánek 
Rudolf, Hurt Alois, Blecha Jaroslav, Bohůněk Vladimír, Číž 
Zdenek, Dušek Jaroslav, Hladík Stanislav, Macko Michal, 
Murin Emil, Němeček Bohumil. 

ZÁKLADNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROLNICKÁ 

Školní rok 1949 – 1951 Třídní učitel:  Ing. Jan Ilman 

Beran Bohumil, Černý František, Černohous Josef, 
Demetr František, Dostál Oldřich, Falta Jaroslav, Filip 
Josef, Formánek Václav, Fiedler Jiří, Fousek Otakar, 
Hajzler Josef, Junek František, Karlík Oldřich, Kotáb 
Jaroslav, Klekar Josef, Kovář Alois, Krátký Oldřich, Krejsar 
Václav, Krutil Vojtěch, Marek Josef, Mareš Josef, Motl 
Augustin, Mundil Josef, Pecháček Josef, Popelář Vlastimil, 
Rejent Ladislav, Řehák Otakar, Řehořek Bohuslav, 
Skalický Čeněk, Skalický Josef, Sedláček Miroslav, Sychra 
Josef, Vicián Josef. 

Školní rok 1949 – 1951 Třídní učitel: M. Penková 

Brokešová Anna, Držníčková Milada, Jakešová Věra, 
Janková Marie, Krátká Božena, Kuběnková Ludmila, 
Kulhánková Věra, Pauková Irena, Pecháčková Jiřina, 
Skalická Anna, Šulová Milada, Vičarová Dana. 

Školní rok 1950 – 1952 Třídní učitel: Marta Sošková 

Fišarová Růžena, Heizlerová Hana, Junková Marie, 
Lešikarová Ludmila, Pakostová Antonie, Vacková Emilie, 
Malečková Milada. 

Školní rok 1950 – 1952 Třídní učitel: Oldřich Hykl 

Brokešová Anna, Cink Josef, Maleček Bohumil, Málek 
Jaroslav, Skalický Jaroslav, Balcar Luboš, Cink Jan, 
Chmelina František, Pátek Aleš, Vašíček Jan, Zachař Josef 
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ZIMNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÉ MLÁDEŽE 

Školní rok 1954 – 1955 Třídní učitel: Ing. Cyril Zedníček 

Cink Jiří, Filipová Anna, Chaloupková Zdenka, Karn Jiří, 
Kaška Václav, Kuběnka Josef, Petřík Josef, Václavská 
Marta. 

Školní rok 1955 – 1956 Třídní učitel: L. Sokolová 

Cink Zdenek, Kröglerová Věra, Kubíčková Jiřina, 
Nedělová Ludmila, Smola Miloslav, Vacek František. 

ZEMĚDĚLSKÁ MISTROVSKÁ ŠKOLA 

Školní rok 1954 – 1955 
Pouze I. ročník, II. ročník přeložen do Hlinska  

Bálková Alžběta, Glaser Günter, Grossová Margita, 
Legiň Josef, Lobotka Josef, Marko Pavel, Průcha Alois, 
Stuchlá Bohumila, Šimek Josef, Teplá Věra, Valenta Josef, 
Vnuk Vlastimil, Winter František, Woloszcuková Marie, 
Zdvíhalová Alena. 

ROLNICKÁ ŠKOLA (DVOULETÁ) 

Školní rok 1946 – 1948 Třídní učitel: Karel Skůra 

Bednář Václav, Hnídek Jiří, Hovorka František, Kahoun 
Jan, Motl Vladimír, Solnička Bohuslav, Suchomel Marek, 
Vašík Miroslav, Vávra Augustin. 

Školní rok 1947 – 1949 Třídní učitel: Ing. Jan Ilman 

Balcar Karel, Bogdanovicz Ladislav, Doležal Petr, 
Halbrštát Miloslav, Janek Rostislav, Lachman Zdenek, 
Kavka Zdenek, Kopecký Vladimír, Kopsa Karel, Kresa 

Josef, Křivohlávek Josef, Mannel Jan, Mareček Jaroslav, 
Marek Ladislav, Marek Miloslav, Šilar Josef, Vaníček 
František, Vaník Antonín, Vozáb Josef. 

Školní rok 1949 – 1951 Třídní učitel: Ing. Leoš Adolf 

Balcar Milan, Barvíř Jaroslav, Betlach Miroslav, Dusil 
Josef, Dušek Oldřich, Felcman Vladimír, Hajzler Miloš, 
Hajzler Vladimír, Hajzler Vladimír, Javůrek Stanislav, Jíša 
Jaromír, Kopecký Alois, Marek Ladislav, Marek Lubomír, 
Matějka Oldřich, Musil Josef, Němec Jan, Richtr Josef, 
Šaršon Tomáš, Šilar Květoslav, Šrom Jaroslav, Štrolmer 
František, Vytlačilová Jaroslava. 

Školní rok 1950 – 1952 Třídní učitel: Ivan Paščenko st. 

Brokeš Stanislav, Jakešová Věra, Jetleb Rostislav, 
Junek Jaroslav, Kotýza Zdenek, Krátký Josef, Kristek 
Josef, Kulíšek Vladimír, Marková Gustava, Motl August, 
Mrkos Vladimír, Neděla Josef, Pecháček Vilém, Pouk 
Josef, Rozum Jaroslav, Řehák Jiří, Špinler Jiří, Štursa 
Otakar, Vyhnálek František. 

Školní rok 1951 – 1953 Třídní učitel: Ing. Jan Ilman 

Anderle Josef, Bednář Josef, Beranová Olga, Beranová 
Věra, Brokšová Anna, Bystrická Olga, Černohorská Marie, 
Dlouhá Marie, Donát Karel, Drobný Ladislav, Dušek Václav, 
Felcman Miroslav, Hejlová Vlasta, Chládková Eva, 
Jandová Marie, Kalouchová Věra, Krátká Božena, 
Marešová Amalie, Pecháčková Jiřina, Podlešáková Jana, 
Sauerová Hana, Skalická Marie, Smola Jindřich, 
Stejskalová Květa, Stránská Zdenka, Šilar Jiří, Šilar 
Vojtěch, Tipeltová Věra, Vacek Miroslav, Vacek Václav. 
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HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA V LANŠKROUNĚ 

Školní rok 1947 – 1948 Třídní učitel: Božena 
Bezděková 

Brožová Anežka, Dušková Anna, Kubíčková Anna, 
Kyralová Miroslava, Marková Emilie, Marková Libuše, 
Pavlíčková Dobroslava, Petříková Danuše, Prokopová 
Božena, Šaršonová Štěpánka, Vacková Anna, Vacková 
Věra, Vávrová Jiřina, Balíková Helena, Jandová Marie. 

Školní rok 1948 – 1949 Třídní učitel: B. Brandejsová 

Barvířová Miroslava, Bednářová Jaroslava, Bednářová 
Zdenka, Betlachová Božena, Diblíková Věra, Dobšíčková 
Jindřiška, Dušková Marie, Faltová Marie, Filipová Zdenka, 
Hašková Věra, Horká Jiřina, Chládková Vilemína, Jirásková 
Jindřiška, Klekarová Marie, Laštůvková Ludmila, Marešová 
Drahomíra, Marešová Františka, Melšová Marcela, 
Moravcová Věra, Obstová Květa, Pfeiferová Eliška, 
Prokopcová Anna, Šítková Marie,  Šítková Věra, Teislerová 
Marie, Tylová Vědunka, Marková Lidmila. 

Školní rok 1949 – 1950 Třídní učitel: Jana Břachová 

Bednářová Vlasta, Boušková Marta, Cihlářová Pavla, 
Eliášová Marie, Formánková Marie, Hejlová Ludmila, 
Hůfová Alena, Charvátová Ludmila, Chládková Jiřina, 
Jirásková Vlasta, Kalousková Věra, Loukolová Milada, 
Marková Libuše, Marková Marta, Michlerová Anna, 
Mituníková Lidie, Moravcová Anna, Nastoupilová Marie, 
Nováková Marie, Novotná Zdenka, Nožková Jaroslava, 
Pavlíková Anna, Pecháčková Marie, Šilarová Marie, 
Šubrtová Marie, Vašková Margareta, Vymočilová Zdenka, 
Řeháková Milada, Bílá Libuše. 

Školní rok 1950 – 1951 Třídní učitel: B. Brandejsová 

Beranová Jindřiška, Bílá Lidmila, Boušková Zdenka, 
Cinková Božena, Dobrá Monika, Dubišarová Anna, 
Dušková Danuše, Fišarová Růžena, Havelková Ludmila, 
Hejlová Kamila, Hufová Marie, Chládková Anna, 
Ilichmanová Josefa, Kaplanová Marie, Lešikarová Lidmila, 
Luxová Anna, Malá Věra, Marková Alžběta, Marková 
Gustava, Michalovičová Anděla, Mimrová Božena, Motlová 
Jarmila, Nováková Jiřina, Pakostová Antonie, Pecháčková 
Ludmila, Pechancová Jaroslava, Pospíšilová Ludmila, 
Prokopcová Běta, Skalická Soňa, Šafářová Marta, 
Švestková Miroslava, Tarešová Marie, Vacková Jarmila, 
Vacková Emilie, Vávrová Ludmila, Stejskalová Jiřina, 
Burešová Božena. 

ZEMĚDĚLSKÁ UČŇOVSKÁ ŠKOLA 

Školní rok 1955 – 1956 Třídní učitel: Stehlíková 

Cejnar Jaroslav, Doležal František, Doležalová Marie, 
Dižmíček Miroslav, Chudomský Karel, Jakoubek Josef, 
Janíková Olga, Kazda Miroslav, Kucháňková Zdenka, Kusý 
Jan, Lupoměstská Marie, Malý Miroslav, Macháček 
Bohumil, Mitra Vladislav, Mikyska Václav, Pecháčková 
Anna, Pinkas Miroslav, Šilar Lubomír, Špinler Rudolf, Šruk 
Václav, Švandelíková Dagmar, Švec Zdenek, Vinduška 
Zdenek, Vlachová Miroslava, Voříšková Marie, Zavřel Jiří. 

UČŇOVSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ 

Školní rok 1955 – 1956 Třídní učitel: Eliška Hrnčálová 

Balajová Libuše, Brunclík Stanislav, Černík František, 
Dandová Marie, Dvořáčková Jana, Flídr Josef, Horová 
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Marie, Houdková Alena, Kahhel Břetislav, Klikarová 
Zdenka, Marhold František, Michl Vladislav, Novák Karel, 
Novák Jaroslav, Marek Jan, Rubovský Josef, Stejskalová 
Eliška, Síla Václav, Šimon Karel, Šlegr Jan, Šemberová 
Magda, Vrba Josef. 

Školní rok 1956 – 1957 Třídní učitel: Ing. Miroslav 
Kovář 

Bosáková Věra, Černíková Božena, Doležalová Lidmila, 
Hlásecká Jana, Hofmanová Marie, Houdek Jaroslav, 
Hudcová Anna, Kaplan Rudolf, Khek František, Martáková 
Zuzana, Mikula Ladislav, Nouzovský Miloš, Paukert 
Vojtěch, Provazník Ladislav, Rokl Karel, Říha Rastislav, 
Studený Josef, Šafařík Zdenek, Šenkýřová Eva, Šilar Josef, 
Tománková Berta, Zavřel Jindřich, Matějka František, 
Weinhauer František, Šír Miroslav. 

Školní rok 1957 – 1958 Třídní učitel: Ing. Miroslav 
Kovář 

Bečičková Marie, Bezdíček Jiří, Cejpová Marta, 
Diblíková Marie, Hanušová Lenka, Hromádková Eva, 
Chamerová Marie, Krejčová Jana, Krejčová Miluše, 
Matějka Václav, Mohlová Marie, Němec Václav, Nováková 
Ludmila, Nováková Zdenka, Paukert Břetislav, Bubínková 
Přibyslava, Sedláčková Jana, Sloupenský Jindřich, 
Vindušková Hana, Formánek Emil, Podolský Zdenek, 
Rusman Josef. 

Školní rok 1958 – 1959 Třídní učitel: Ing. Miroslav 
Kovář 

Balcarová Věra, Beranová Miluše, Brokešová Marta, 
Brokešová Marie, Coufal Aleš, Doleček Zdenek, Hejl 
Jaroslav, Hejl Josef, Chaloupek Josef, Chaloupka Václav, 

Karnová Jana, Killar Jiří, Killarová Marta, Kotyzová 
Drahomíra, Košťál Jiří, Kubínová Marie, Lešikar Karel, 
Lichtenberková Věra, Moravec Ladislav, Matvia Jan, Merta 
Josef, Nožka Bohumil, Pecháčková Božena, Skalická 
Marie, Švestková Marta, Urbanová Jana, Vaníček Václav, 
Žáková Marie. 

ZEMĚDĚLSKÉ ODBORNÉ UČILIŠTĚ 

Školní rok 1959 – 1961 Třídní učitel: Zdeněk Čálek 

Brumlová Zbyňka, Fiedlerová Jana, Gregor Jaromír, 
Haas Josef, Hájková Marie, Hubálek František, Jansová 
Františka, Kubelková Olga, Marková Marie, Marešová 
Věra, Motlová Miloslava, Merta František, Petrová Libuše, 
Richtr Bořivoj, Vaňousová Eliška, Waltrová Hana, 
Vašíčková Hana, Kuřová Marie. 

UČŇOVSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ 

obor zemědělský mechanizátor 

I. ročník byl v Lanškrouně, do II. ročníku přecházeli učni 
do Žamberka či Vysokého Mýta. 

Školní rok 1961 – 1962 Třídní učitel: Blanka Faltejsková 

Bednářová Stanislava, Benešová Jana, Faltejsková 
Hana, Hegrová Anna, Jursa Josef, Krobot Jan, Kuttichová 
Anna, Marek Jaroslav, Mihulka Jiří, Pavlíčková Alena, 
Pecháček Stanislav, Rejent Josef, Říčař Přemysl, Šilar 
Zdeněk, Šťástková Jaroslava, Vágnerová Ludmila, Vašíček 
Josef. 
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Školní rok 1962 – 1963  

A. ročník Třídní učitel: Blanka Faltejsková 

Doleček Jiří, Dušek Karel, Fišerová Božena, Hegr 
Ladislav, Hrdina Jan, Karn Stanislav, Kašková Vlasta, 
Kobzová Miluše, Kopecká Milada, Kopecký Jiří, Kosková 
Marie, Krátký Bohumil, Mastná Jiřina, Poláčková Zdena, 
Sklenář Jaroslav, Šimková Stanislava, Štork Michal, Šura 
Vladimír, Švobová Jaroslava, Tejklová Ludmila, Teplá 
Miroslava,Vávrová Marie, Cink Josef, Havelka František. 

B. ročník Třídní učitel: Marie Fialová 

Bašková Věra, Coufalová Ludmila, Fišer Josef, Hegrová 
Jana, Hejkrlíková Františka, Chládek Milan, Chládek 
František, Judová Helena, Kalousek Jaroslav, Karel Jan, 
Klimeš Václav, Kokeš Bohuslav, Kuba Antonín, Kulhánek 
Bohuslav, Marková Marta, Marek Vladislav, Mertová Marie, 
Nejedlá Milada, Prokop Miroslav, Prokopcová Jana, 
Řeháková Ludmila, Šípek Stanislav, Štarman Jiří, 
Vaníčková Jiřina, Vávrová Věra, Vojkůvková Anna. 

Školní rok 1963 – 1964 Třídní učitel: Ladislav Pátek 

Bruchaníková Iva, Diblíková Anna, Fišer Josef, Hajzler 
Jan, Hejl Jaroslav, Janko Miloš, Jandová Věra, Jureček 
Vlastimil, Kubínová Jana, Kočová Marie, Lounerová Marie, 
Michálková Miluše, Němeček Jan, Rajman František, 
Straževič Karel, Slouka Antonín, Sekanina Jiří, Skalická 
Jana, Šebrle Ladislav, Šána František, Švéda Zdenek, 
Šabatová Jiřina, Šilarová Marie, Thunová Jana, Suchomel 
Josef. 

Školní rok 1964 – 1965 Třídní učitel: Blanka Faltejsková 

Hašek Jiří, Matěj Josef, Merta Zdenek, Ošlejšková 
Zdena, Soukalová Jiřina, Spáčil Josef, Šebrlová Jaroslava, 

Vávra Jan, Večeřa Jaroslav, Vogel Jaroslav, Vyhnálek 
Bohumil, Zavřel Karel, Hejl Jiří, Hubáčková Helena, 
Hubálek Josef, Chaloupek Josef, Ilichman Josef, 
Kolomazník Stanislav, Krsek  Miroslav, Kulhánek 
Jaroslav, Mareš Josef, Nedělová Dana, Veselá Jindra. 

ZEMĚDĚLSKÁ MISTROVSKÁ ŠKOLA 

Školní rok 1956 – 1958 Třídní učitel: Ing. Miloslav Zubík 

 L. Sokolová 

Hájek Jaroslav, Kárská Marie, Neubauer Ludvík, 
Richtrová Stanislava, Rybka František, Sadílková Božena, 
Sponiarová Zdena, Navrkal Rudolf, Cink Jiří, Černohorský 
František, Čížek Otakar, Danda Václav, Fogl František, 
Gottwaldová Marie, Jirásková Blanka, Kolář František, 
Kuběnka Josef, Řehák Otakar, Syrový Josef, Vrbová 
Vlasta. 

Školní rok 1957 – 1959 Třídní učitel: L. Sokolová 
 Ing. Josef Pazderka 

Cihlář Ladislav, Dandová Marie, Hodousek František, 
Karn Jiří, Krátká Anna, Poláček Josef, Süsserová – 
Doležalová, Grund Miroslav, Hajzler Jaroslav, Kubíčková 
Jiřina, Macháček Josef, Mlejnek Jaroslav, Nastoupilová 
Věra, Pospíšil Jaroslav, Richtr Václav, Vacek Václav, 
Zlámalová Jiřina, Kocourek František. 

Školní rok 1958 – 1960  

pěstitelé: Třídní učitel: Ing. Václav Macháček 

Coufal Josef, Dostál Oldřich, Kobzová Anneliese, Kyral 
Jaroslav, Křivohlávek Jan, Merta Ladislav, Mikyska Václav, 
Mrázek František, Novotný Miroslav, Pouk František, 
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Stránská Jana, Šánová Marie, Šána Miroslav, Švercel 
Oldřich, Vacek František. 

chovatelé: Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Kaplan Josef, Linek Valdemar, Pešek Miroslav, 
Šafářová Bedřiška, Šilarová Dagmar, Vobruba František, 
Voženílková Ludmila, Weinhauer František. 

Školní rok 1959 – 1961 

pěstitelé: Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Bašek Václav, Dušek Čeněk, Faltejsek Ladislav, 
Chromec František, Jirásek František, Köberlová Gertruda, 
Matějka František, Matěj Jan, Marek Květoslav, Paukrt 
Vojtěch, Pecháčková Anna, Skalická Marie, Suchomel 
Josef, Šafařík Zdenek, Vinduška Oldřich, Vrabcová Marie. 

chovatelé: Třídní učitel: Marie Komárková 

Adamová Marta, Dočkal Vladimír, Grundová Věra, 
Marková Věra, Kobzová Marie, Lachman Josef, Sejkora 
Josef, Sládek Eduard, Skalická Marie, Studený Josef, 
Urban Jaroslav. 

Školní rok 1960 – 1962 Třídní učitel:  Ing. Jiří Černý 

Beranová Milena, Berky Mikuláš, Doleček František, 
Falta Jaroslav, Hladík František, Jansa Jaroslav, Jureček 
Jaroslav, Kyral Jaroslav, Málek Vladimír, Meixner Jaroslav, 
Matějka Josef, Matějíček Jan, Marešová Milada, Rollerová 
Hana, Stránská Božena, Vogel Jan, Vintr Jan, Švestková 
Marta, Vabroušek Rudolf, Vindušková Hana, Havlenová 
Hana. 

SEZNAM ABSOLVENTŮ TŘÍLETÉHO 
DÁLKOVÉHO STUDIA SZTŠ 

Školní rok 1959 – 1962 Třídní učitel: Ing. Josef 
Pazderka 

Balcar Karel, Cink Josef, Gazdík Jan, Chromec Miroslav, 
Ježek Zdeněk, Jirásek Jindřich, Kurka Stanislav, Majer 
Zdeněk, Mareš Čeněk, Musil Josef, Prokopec Miroslav, 
Richtr Václav, Řehák Otakar, Šrom Jaroslav. 

Školní rok 1960 – 1963 Třídní učitel: Ing. Josef 
Pazderka 

Bernášek Otto, Čapek Tobiáš, Doležal Josef, Houdek 
František, Klíma Petr, Krupičková Ludmila, Mikulecký Jan, 
Mlynář Josef, Renza Josef. 

Školní rok 1961 – 1964 Třídní učitel: Ing. Josef 
Pazderka 

Bečička Věnek, Cink Jiří, Děd Josef, Hájek Ladislav, 
Kubizňáková Libuše, Štarmanová Božena, Minářová 
Božena, Skalická Bedřiška, Šplíchal Vlastimil, Štorek 
Květoslav. 

Školní rok 1962 – 1965 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Beran Václav, Dostál Jan, Kubů Karel, Kult Josef, 
Pončík Jakub, Zálešáková Alena, Vojtová Milena, Huryta 
Josef, Kyral Jaroslav, Vacek František, Faltýnek Antonín. 

Školní rok 1963 – 1966  

pěstitelé: Třídní učitel: Ing. Josef Pazderka 

Bezdíček Jan, Jedlička Oldřich, Kalous Jaroslav, 
Kohoutek Alfred, Kotyza Vladislav, Kubů Miloslav, Laba 
Miroslav, Marek Ladislav, Marhold Milan, Šulc Jaroslav, 
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Vomočil Ladislav, Žižka Antonín, Krejčí Josef, Klimešová 
Marie. 

chovatelé: Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Benešová Jaroslava, Drahošová Marie, Holub Jan, 
Jiskrová Marie, Kos Jiří, Záleská Ludmila, Vacková Marie, 
Vítek František. 

Školní rok 1964 – 1967  

chovatelé: Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Betlachová Marie, Cinková Marie, Kazda Miloslav, 
Jansa František, Martincová Věra, Matoulek Václav, 
Ochrana Bořivoj, Říha Vladimír, Šváb Josef, Trnka 
Vlastimil, Tměj Václav, Žídek František, Skalická Anna. 

SEZNAM POSLUCHAČŮ JEDNOLETÉ SZTŠ PRO 
FUNKCIONÁŘE 

Školní rok 1960 – 1961 Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Doležal Stanislav, Fabiánek Jindřich, Falta Jan, Filipi 
František, Fridrich Ladislav, Horníček Jan, Hubálek 
Vladimír, Langer Vladimír, Lavický František, Lehký Josef, 
Lux Jan, Motl Vladimír, Prokop Štěpán, Ptáček Jaroslav, 
Slavík Bohumír, Šmatlán Jaroslav, Šmejdířová Růžena, 
Štarman Miroslav, Trejtnar Josef, Valach Josef, Vašina 
Jan, Verner Josef. 

Školní rok 1961 – 1962 Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Beneš Jan, Dostálek Drah., Fišer Jan, Hrdina Vladimír, 
Janeček Jan, Jureček Jan, Kotyza Oldřich, Kuběnka Josef, 
Novák Antonín, Novák Jaromír, Šilar František, Škorpil Jiří, 
Vičar Jiří, Zemanová Libuše, Zítko Stanislav. 

Školní rok 1962 – 1963 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý  

Beneš Karel, Doležal Karel, Dostálek Ladislav, Hošek 
František, Hejl Květoslav, Jíša Jaromír, Klát Josef, 
Kumpošt Václav, Kuřík Stanislav, Lehký Josef, Mareš Emil, 
Matějíček Jan, Novák Zdeněk, Pátek Ladislav, Šilar 
Miroslav, Švestka Miroslav, Trejtnar Jaroslav, Vaníček 
Josef. 

Školní rok 1965 – 1966 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Blažka Josef, Čížek Otakar, Divíšek Slavomír, Dvořák 
Slavoj, Fišer Josef, Jarmer Vilém, Kamenský Zdenek, 
Kalus Josef, Kaška Jan, Lžičař Miroslav, Mačát Miloš, 
Matějka Josef, Moravec Josef, Najman Ladislav, Purkert 
Jan, Sklenář Josef, Slezáček Josef, Smejkal Vladislav, 
Šána Miroslav, Toman František, Winkler Adolf. 

Školní rok 1966 – 1967 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Báča Ladislav, Blažek Jan, Bříza Antonín, Dibelka Josef, 
Divíšková Marie, Doleček Josef, Fikejz Bohumír, Goš Jan, 
Hovad Vladimír, Chaloupka Jan, Janecký Jiří, Kaštánek 
Vlast., Koblížek Jaroslav, Král Stanislav, Krčmář František, 
Kristek Josef, Limberský Bohumil, Ludvíček František, 
Matějka Josef, Papáček Jan, Pauk Jaromír, Pokorný Josef, 
Poláček Josef, Slanina Jaromír, Smrček Václav, Stránský 
Jaromír, Tejkl Václav, Toman Miloslav, Vrba Zdenek, 
Všetýšek František, Vyhnálek Jaroslav. 



  Almanach 2005 

  103 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNICKÁ ŠKOLA 
STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 

Školní rok 1960 – 1964 Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Bachmanová Hana, Cejp Zdeněk, Doskočilová Zdenka, 
Dvořák Bohumil, Fišarová Alena, Formánek Emil, 
Formánek Oldřich, Formánková Milada, Hejl Jaroslav, 
Hejlová Zdenka, Chadima Jiří, Chaloupek Josef, Kopecká 
Hana, Košťál Jiří, Krátký Jiří, Kristlová Marta, Kyral 
František, Lipavská Zdenka, Málek Jan, Marková Boh., 
Mlynář Vladislav, Pecháček Miloslav, Stoklasa Josef, 
Strnadová Mil., Šilar Jan, Šilarová Lydie, Šimáčková Hana, 
Švecová Ludmila, Urbanová Jaroslava, Urbanová Vlasta, 
Vrabcová Miroslava, Zavřelová Marie. 

Školní rok 1961 – 1965 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Miroslav Kovář 

Bruknertová J., Černohousová Věra, Doskočilová 
Růžena, Dvořáček Zdenek, Faltusová Libuše, Habiger Jiří, 
Janyšová Zdenka, Kaplan Josef, Knápková Jana, 
Kubíčková Iva, Matějková Ludmila, Michalička Václav, 
Novotná Jana, Syrová Marie, Francová Miroslava, Šilar 
Miroslav, Tomáš František, Valenta Ladislav, Pecháčková 
Jana, Šeda Václav. 

IV. B ročník Třídní učitel:  Ing. Zdeněk Špičák 

Dvořáčková Stan., Faltýsek Jaroslav, Faltusová Marie, 
Fiedlerová Jana, Horníček Ladislav, Hrochová Anna, 
Chaloupek Jan, Chromcová Věra, Jirásková Alena, Jiskra 
Karel, Kubová Božena, Marková Vlasta, Reslerová Helena, 
Stránská Hana, Šeda Jan, Šilarová Miluška, Špačková 
Ludmila, Vágner Karel, Vondrová Jana, Zářecká Jana. 

Školní rok 1962 – 1966 Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Bárnet František, Bečková Marie, Bittner Jan, Břízová 
Irena, Burešová Jarmila, Dostál Pavel, Fišar Josef, 
Grygarová Ludmila, Kňourková Zdena, Kopecká Helena, 
Kopecká Miloslava, Kolářová Alena, Kopřiva Jan, Kučerová 
Emilie, Kurková Eva, Mrkvička Stanislav, Musilová Jitka, 
Pitrová Hana, Píčová Marie, Pospíšilová Alena, 
Procházková Eva, Ptáček Jan, Rajntová Ludmila, Resl 
Josef, Skalická Jitka, Smejkalová Marie, Stránský Jaroslav, 
Svatošová Milada, Šilarová Helena, Trnková Marta, 
Vágnerová Ludmila, Vancl Jiří, Vaňousová Marie, Venclová 
Marie, Zářecký Miroslav, Zeman Josef. 

Školní rok 1963 – 1967 

IV. A ročník Třídní učitel: Jaroslava Kotábová 

Bartošová Milena, Bis Josef, Červenka Jarmil, 
Brokešová Hana, Fišerová Božena, Gottwald Zdeněk, 
Halbrštátová Eva, Harapát Jaroslav, Havlíček Václav, 
Jasanský František, Jureček Mojmír, Kaplanová Růžena, 
Kašparová Marie, Kazdová Hana, Kobza Jaroslav, 
Kosková Milena, Krejsová Jarmila, Marek Petr, Mihulková 
Ludmila, Michaličková Marta, Musilová Alena, Nejedlá 
Milada, Pešková Stanislava, Pirklová Eva, Polák Ladislav, 
Ropková Ludmila, Roubínek Ladislav, Šafář Bohuslav, 
Šípková Růžena, Šroler Josef, Šťovíčková Ludmila, 
Tejklová Ludmila, Tesař František, Urban Ladislav, 
Vaňousová Miroslava. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. František Lesák 

Antušková Sylva, Bartoš Jiří, Bezdíčková Anna, 
Dolečková Emilie, Dušek Karel, Dvořáčková Irena, 
Freisleben Jaroslav, Hác František, Hejhalová Eva, 
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Hovadová Marie, Hynek Miroslav, Chejnovský František, 
Chleboun Jan, Jeništa Miloslav, Jiráčková Ludmila, Kárská 
Marie, Koblížek Václav, Kotyzová Jarmila, Krčmář Jiří, 
Krejsová Eliška, Kubasa Václav, Kubová Alena, Kurková 
Ludmila, Marková Libuše, Mertová Marie, Motyčka Josef, 
Plíhal Josef, Scháněl Roman, Svoboda Miroslav, Šilarová 
Jarmila, Šlezinger František, Tupec František, Urbanová 
Marie, Vávrová Věra, Víšková Marie. 

Školní rok 1964 – 1968 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Baláš Jiří, Bittnerová Jana, Dostálek Oldřich, Brůnová 
Květoslava, Formánková Hana, Grygar František, Hejl Jiří, 
Horský Karel, Hošek Pavel, Chotěnovská Marie, Kalous 
Jan, Kašparová Jaroslava, Knápek Josef, Knápek Pavel, 
Koukalová Jaroslava, Kulhánek Jaroslav, Mach Ladislav, 
Marek František, Marková Libuše, Marková Marie, 
Mikulová Věra, Střasák Miloslav, Šemberová Jana, 
Šípková Zdena, Šťovíčková Anna, Voženílek Břetislav, 
Wágnerová Marie, Žďárská Marie. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Radomír Otava 

Barcalová Libuše, Číž Jiří, Dolečková Milada, 
Dostálková Marie, Filipi Jiří, Harapátová Marie, Havelka 
Antonín, Jahn Josef, Kacálek Václav, Kafka Václav, 
Kalousová Zlata, Klepal Jaroslav, Kobza Jiří, Kyralová 
Ludmila, Langrová Jarmila, Loskot Miloslav, Mann Vojtěch, 
Martinec Miroslav, Matějková Ludmila, Novák František, 
Ouřetský Josef, Pánková Jarmila, Pechanec Josef, 
Peterková Jarmila, Polák Josef, Přívratská Alena, Sahulová 
Věra, Skalická Lidmila, Šípková Blanka, Šolín Jaroslav, 
Václavská Anna. 

Školní rok 1965 – 1969  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Bečičková Bohuše, Beranová Květuše, Bednářová Věra, 
Černá Vlasta, Doleček Pavel, Hanyš Miloš, Hejcmanová 
Milada, Ježková Miloslava, Kubasa Vladimír, 
Lichtenberková Iva, Lux Jiří, Macháček Jan, Malý Josef, 
Martincová Marie, Příhodová Marie, Šemberová Jiřina, 
Štambaský Lubomír, Štantejská Vlasta, Šteinerová Marie. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Josef Pazderka 

Doskočil Ladislav, Ficková Marcela, Hejl Jiří, Kepert 
Rudolf, Knápek Vlastimil, Krejsová Stanislava, Kročák 
Zdenek, Lesáková Marie, Mlynářová Marie, Paďourová 
Irena, Piňosová Božena, Poslušný Gustav, Smejkal Josef, 
Šmejdířová Marie, Šoubová Věra, Špinler Pavel, Valentová 
Ivana, Vašatá Věra, Vávra Jan, Weinlichová Marta. 

Školní rok 1966 – 1970  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Boháčová Miluše, Burešová Alena, Červenková Jana, 
Horynová Olga, Hýblová Zdena, Jánešová Olga, 
Kašparová Eva, Král Pavel, Kubíčková Blanka, Melšová 
Vlasta, Novák Václav, Poupa Milan, Sedláček Josef, 
Skalická Marta, Šklíba Jan, Tomková Věra, Vítek Zdenek, 
Zajíčková Jaroslava, Zumanová Helena. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Černohousová Jarmila, Dušek Ivan, Hušková Dana, 
Hlaváčová Jiřina, Jirásek Jindřich, Jirásek František, Jursa 
Miroslav, Mačát Lubomír, Minář František, Macháčková 
Margita, Kalousková Jana, Moravcová Marie, Pospíšilová 
Vlasta, Procházková Dagmar, Rensová Milena, Roušavá 
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Marie, Šilarová Vlasta, Špindlerová Taťána, Tupcová 
Zdenka, Vachtová Blanka. 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. František Lesák 

Bílý Jaroslav, Blažek Vladimír, Dostálová Jana, 
Ešpandrová Miluše, Hejcmanová Helena, Horáková 
Zdenka, Hruška Jan, Kubín Jan, Marat Milan, Mikulová 
Božena, Novotná Zdenka, Petránková Ludmila, Praus 
Jaroslav, Prokopec Miroslav, Smejkal Bohumil, Sýkorová 
Věra, Šilarová Jaroslava, Vacková Marie, Valenta 
Bohuslav, Vaňousová Anna, Váňová Světla, Vimr 
Stanislav, Vlčková Věra, Veissová Jaroslava. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bahrijová Marie, Buben Jan, Dibelková Marie, Dostálová 
Zdeňka, Fišer Jan, Hájek Bedřich, Herynková Alena, 
Hovadová Božena, Chvojková Markéta, Jirásek Blahoslav, 
Jindrová Ilona, Klimeš Jaroslav, Kršková Milada, Kudra 
Jaroslav, Linhartová Libuše, Michalec Ilja, Mandysová 
Alena, Přívratská Jiřina, Sedlářová Marta, Sršňová 
Radmila, Šklíba Miroslav, Trampota Jan. 

Školní rok 1968 – 1972  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Carda Jan, Coufal Josef, Houserová Miroslava, 
Jiroušková Ladislava, Kašková Vlasta, Koschková Věra, 
Kouřílková Jiřina, Krejčí Otakar, Kyral Jan, Lněničková 
Alena, Marešová Jaroslava, Matějíčková Blanka, Mikešová 
Marie, Miřejovský Jiří, Nováková Věra, Pirklová Marie, 
Pokorný Miroslav, Setinská Alena, Řeháčková Hana, 
Sklenář Vladislav, Šaldová Olga, Šilarová Jarmila, 
Špičáková Alena, Švob Miroslav, Tauchmanová Eva, Dufek 
Jan. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Radimír Otava 

Berka Alois, Coufalová Božena, Halbrštátová Jarmila, 
Halounek Petr, Hartman  Milan, Hrabalová Dana, Jiskrová 
Jitka, Karlová Jindřiška, Kodytková Božena, Kovářová 
Blanka, Kovářová Zdenka, Křivánková Jana, Marková 
Jarmila, Metelcová Blanka, Pávková Jaroslava, Peterka 
Vladislav, Petrážová Zdena, Pohorská Božena, Rybková 
Blanka, Stráníková Miloslava, Stratílek Josef, Šilarová 
Alena, Šplíchal Petr, Tvrdá Ivana, Zezulka Petr, Pánková 
Jarmila. 

Školní rok 1969 – 1973 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Cink Jan, Dvořáková Božena, Frimlová Zdena, 
Hofmanová R., Holubová Božena, Ježek Ladislav, Jirková 
Naďa, Jurečková Věra, Kalista Jiří, Kožant Jaroslav, Kubů 
Pavel, Mareš Petr, Matoušková Olga, Němec Jar., Novotná 
Dagmar, Pauková Jitka, Vávra Josef, Zachař Josef. 

Školní rok 1970 – 1974  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Antonín Fiala 

Bílek Eduard, Fabiánek Zdeněk, Frgalová Radmila, 
Hejzlar Jiří, Herdová Věra, Hrdina Miroslav, Jeřábková 
Soňa, Junková Vlasta, Kodýtková Ludmila, Kotulová 
Drahomíra, Lukášková Eva, Matoulková Marie, Náglová 
Miloslava, Němcová Bernadeta, Pauková Jaromíra, 
Pelinková Eva, Prokšová Hana, Šabata Vladimír, Šrajerová 
Vladimíra, Tomášová Vlasta, Vabroušek Ladislav, Vít 
Zdeněk, Zajíčková Dagmar. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Radimír Otava 

Bederka Ferdinand, Blechová Bronislava, Drápalíková 
Dagmar, Gluchovová Naděžda, Hiller Karel, Janebová 
Věra, Jiří František, Kalousová Hana, Keprtová Anna, 
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Králová Jarmila, Krčmářová Miluše, Martincová Kamila, 
Motyčková Růžena, Nespěchalová Věra, Paukertová 
Miroslava, Pávková Jana, Polanská Věra, Solilová Jarmila, 
Šilarová Hana, Štěpánek František, Válková Zdena. 

Školní rok 1971 – 1975 Třídní učitel: Jaroslava 
Kotábová 

Bajnar Zdeněk, Barnet Jaroslav, Bartošová Věra, 
Bártová Lenka, Bučková Miluše, Čandová Helena, 
Faltejsková Jiřina, Hauptman Eduard, Hubálek Adolf, 
Chládek Karel, Kalianko Pavel, Kopista Karel, Koráb 
Radislav, Krčál Jiří, Lichtenberková Marcela, Ludvíčková 
Milena, Lux Josef, Majzlíková Věra, Matějíčková Marie, 
Matoulek František, Mimra Jiří, Moravcová Věra, 
Mrkvičková Libuše, Otava Radimír, Poláček Josef, Sršňová 
Lenka, Stejskalová Helena, Šilar Miroslav, Šilar Petr. 

Školní rok 1972 – 1976 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bartošová Dana, Bartošová Michaela, Brůna Zdeněk, 
Daňková Vlasta, Jányš Miloslav, Jílková Jaroslava, Jiřelová 
Blažena, Kailová Dana, Kovář Jan, Křížek Josef, Kumpošt 
Pavel, Kunertová Věra, Marek Jaroslav, Mikšová Jitka, 
Rittich Pavel, Schrogel Richard, Stejskal Jan, Šebrle Jiří, 
Šimek Zdeněk, Švub Milan, Zezulová Jaroslava, Šplouchal 
Josef. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Bárna Josef, Buryška Josef, Donátová Naděžda, 
Hudečková Irena, Chládková Naděžda, Johanidesová 
Jana, Kaplan Aleš, Kunvalská Dana, Kurka Milan, Linhart 
Miroslav, Maixner Jaroslav, Nedopilová Dagmar, Moravec 
Zdeněk, Pavelková Dana, Pecháček Miloš, Pfitzner Jiří, 

Petránková Soňa, Prachař František, Přívratská Marie, 
Rufer Jan, Skalický František. 

Školní rok 1973 – 1977 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Bohunek Jan, Černý Miloslav, Diblíková Dobr., Doležal 
Miloš, Drábková Jana, Foglová Jana, Havel Petr, Hejlová 
Jana, Hovad Vladimír, Chládek František, Kazdová 
Radmila, Koblížková Jar., Konár Bohumil, Krejsová Eva, 
Mašterová Marta, Lochmanová Marta, Mikula Zdeněk, 
Moravcová Jar., Pauková Ivana, Pokorný Jiří, Prokeš 
Vladimír, Roušar Miloš, Růčka Drah., Sopoušková Alena, 
Smejkal Jiří, Svoboda Petr, Šlezingerová H., Vacková 
Hana, Vašek Jar., Vičar Jiří, Trlová Helena, Zábrodská 
Marie, Nágl Jaromír. 

Školní rok 1974 – 1978 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Radomír Otava 

Adamcová Marie, Benda Karel, Dostálková Dana, 
Dušková Alena, Ehrenbergerová Jana, Foglová Jindřiška, 
Hajzler Vladimír, Janďourková Dana, Jetmar Jan, 
Kacálková Jiřina, Kotyzová Iva, Kalousek Josef, Marešová 
Eva, Marková Zdena, Novák Vladimír, Pirkl Zdeněk, Pončík 
Ladislav, Ptáčková Dana, Prokopcová Marie, Rozmánková 
Jana, Stejskal Jan, Škeříková Jiřina, Vacek Jiří, Valtová 
Hana, Verner Lubomír, Zikušková Hana. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Antonín Fiala 

Duchoň František, Dušková Zdena, Fišerová Miloslava, 
Grežová Pavla, Houdek Pavel, Chmelíček Radomír, 
Jelínek Ivan, Junková Zdenka, Kajzrlík František, Kovářová 
Ludmila, Marková Marta, Mikiska Dalibor, Palaščák Jan, 
Pechová Ludmila, Podhajská Ludmila, Prokop Miloslav, 
Provazníková Miroslava, Roeslerová Hana, Rybková Olga, 
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Škarka Jaroslav, Štantejská Jana, Válek Miloslav, 
Venclová Iva, Vrbová Hana. 

Školní rok 1975 – 1979 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Jiří Daníček 

Bača Vlastimil, Bouchnerová Věra, Čadová Marie, 
Dolečková Jaroslava, Džbánek Vladimír, Fikejsová 
Ladislava, Fojtů Jaroslav, Francová Zdeňka, Hostinský 
Milan, Hynková Jana, Janisch Jiří, Laba Miroslav, Leier Jiří, 
Mareš Ivan, Nevídalová Hana, Petržílková Iva, Poláčková 
Hana, Rolečková Hana, Škoda Zdeněk, Trejtnarová Hana, 
Turková Marcela, Vacek Pavel, Vavřín Miloslav, Vencl 
Miloslav. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Filipová Milena, Dušek Zdeněk, Doležal Karel, Dvořák 
Vladimír, Ehl Tomáš, Fliegerová Ludmila, Solilová Ludmila, 
Haník Milan, Horáček Petr, Krmelová Dana, Lavická 
Magda, Mülerová Eva, Nigrín Zdeněk, Panušková Věra, 
Plašek Milan, Poláková Miroslava, Skalický Milan, 
Štěpánová Hana, Veselá Jaroslava, Tyjová Olga, Vašinová 
Jana, Majer Miloš, Veselý Pravoslav, Šeborová Noemi. 

Školní rok 1976 – 1980 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Břízová Iva, Čapek Vratislav, Dostál Oldřich, Ehlová 
Irena, Hanzlíčková St., Hanzlová Zuzana, Hermanová H., 
Hrušová Jitka, Janeček Jiří, Janků Jana, Jansová Jana, 
Kaněra Jaroslav, Kletečková Jiřina, Krejčí Luboš, Lukesová 
Ilona, Marešová Marie, Mikulová Jana, Řehořová Lenka, 
Pěnčíková Anast., Prokopová Eva, Rendlová Iva, Ryšavý 
Jiří, Skula Stanislav, Straková Iva, Stránská Jana, Škorpil 
Jiří, Švécar Jiří, Trejtnarová Dana. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Zdeněk Špičák 

Blažková Lenka, Divíšková Anna, Felgrová Zdenka, 
Filipová Milada, Harnachová Jitka, Chlupová Oldřiška, 
Janák Lubomír, Jílová Božena, Kašpar Petr, Kotyzová 
Marie, Koutná Miroslava, Kráčmarová Marie, Kultová Jana, 
Langr Vladimír, Mariel Jaroslav, Marková Dana, Mikeladze 
Václav, Pirkl Jaroslav, Rozlílková Věra, Trávníčková Vlad., 
Vít Radek, Vokrouhlecká Iva, Vostřelová Sylva, Kohl Milan, 
Skalický Vlad., Novotná Zdenka. 

Školní rok 1977 – 1981 Třídní učitel: Ing. Radimír Otava 

Blinková Helena, Doležalová Jaroslava, Dorňáková 
Ivana, Faltýnková Marie, Fojtů Zdeňka, Hrdličková Dana, 
Kacálková Naděžda, Kárská Irena, Klailová Jana, Kmošek 
Vlastimil, Kösslerová Jana, Kuneš Jiří, Larisch Libor, 
Lněničková Stanislava, Švecová Anna, Novák Lubomír, 
Papáčková Marie, Plocková Alena, Pokálená Ludmila, 
Povrová Iveta, Seigl Miroslav, Sixtová Jarmila, Sklenář 
Milan, Stejskalová Eva, Švecová Drahomíra, Štefek Milan, 
Voříšek Josef, Tenora Zdeněk, Felkerová Soňa, Fiala 
Otakar, Putnarová Jarmila. 

Školní rok 1978 – 1982 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Vlastislav Fiedler 

Bartoschek Jan, Bulová Helena, Dymák Lubomír, Heinzl 
Zdeněk, Hajzler Jiří, Chmelíková Marie, Kohoutková 
Bronislava, Kochová Renata, Kurak Ludvík, Kotyza Petr, 
Marešová Alena, Nádvorník Jiří, Pekař Stanislav, 
Potůčková Romana, Richterová Vendula, Richtr Pavel, 
Ryšavá Jana, Šilarová Jiřina, Štorek Petr, Štusáková Jana, 
Trampotová Hana, Vávrová Dana, Viktorínová Růžena, 
Vlčková Jana, Zahradníková Ivona. 
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IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Cadar Moise, Čapková Blanka, Dolečková Ludmila, 
Hajzler Miloš, Hamplová Ivana, Hovad Jiří, Kadrman 
František, Kozempelová Hana, Křivanová Jana, Kubíčková 
Věra, Kuželová Lenka, Marek Vlastimil, Marková Růžena, 
Matějíčková Jana, Minářová Helena, Motyčka Jan, 
Mrštinová Ivana, Plodková Marie, Přívratský Karel, 
Sedláček Milan, Suchomel Petr, Šilarová Blanka, Šimáková 
Hana, Šimek Jan, Šindelář Miroslav, Šinkora Ivan, 
Šlechtová Marie, Štěpánková Blanka, Tutková Jana, 
Uncajtiková Jitka, Vorlíček Pavel. 

Školní rok 1979 – 1983 Třídní učitel: Ing. Antonín Fiala 

Bělíková Ivana, Boháč Vladimír, Bouchnerová Ludmila, 
Bubnová Lenka, Coufalová Ivana, Ehrenbergerová Blanka, 
Halbrštátová Marie, Hasoňová Jaroslava, Jirásková Lenka, 
Jurenková Libuše, Kráčmar Pavel, Krulich Ladislav, 
Kumpoštová Jana, Kuneš Milan, Lorencová Marie, Mráz 
František, Michal Radek, Náglová Milena, Němec Lubor, 
Pecháček Vladislav, Petr Miloš, Píšová Jana, Richtr Václav, 
Synková Dagmar, Šikula Josef, Šimková Jitka, Šmahová 
Ludmila, Kylarová Růžena, Švédová Blanka, Vogel Jiří. 

Školní rok 1978 – 1983  DS – obor chovatelství 
 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Bičáková Milena, Čuřík Lubomír, Drdaj  Dušan, Eliášová 
Božena,  Filip Alois, Filipová Marta, Hetclová Vlasta, 
Kovářová Jaroslava, Matějka František, Rouča František, 
Ryšavá Marie, Seifertová Věra, Vaníčková Lenka, Vítková 
Bohuslava. 

Školní rok 1978 – 1983  DS – obor pěstitelství 
 Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Bartoníček Jiří, Cimprichová Marie, Eliáš Lumír, 
Faltysová Eva, Hovorka Karel, Jiroudek Josef, Junková 
Milena, Kalousek Václav, Reslová Eva, Rybka Milan. 

Školní rok 1980 – 1984  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Ivan Paščenko 

Bednářová Šárka, Berková Alena, Betlachová Petra, 
Bulovská Jana, Cach Roman, Habrman Petr, Hlatská 
Renata, Hovad Karel, Hubálková Marie, Chour Vlastimil, 
Kajzrlíková Hana, Kubíková Jitka, Langrová Jitka, Linková 
Lenka, Novotný Jiří, Pazdýrková Lenka, Roubal Jiří, 
Sedláček Radek, Schmidtová Jana, Skácel Pavel, 
Slaninová Lenka, Stejskalová Dagmar, Šedá Monika, 
Šlézová Milena, Špinler Bronislav, Štěpánek Miroslav, 
Šubert Zdeněk, Tajovská Ilona, Vágnerová Jana, Vičar 
Pavel, Voborná Lenka, Zach Josef. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Jiří Daníček 

Breburdová Dana, Bublák Karel, Čapková Zdeňka, 
Dostál Jiří, Duspivová Ilona, Felcmanová Eliška, Filip 
Oldřich, Flídrová Anna, Fridrichová Lesana, Hejl Petr, 
Holenda Richard, Jirásková Jana, Karasová Ladislava, 
Karlík Milan, Kos Jiří, Kreuziger Roman, Lechman Petr, 
Michálková Zuzana, Minarčíková Pavla, Moravcová Marie, 
Motlová Marta, Keprtová Marie, Mrázková Libuše, Pauk 
František, Pittlerová Milena, Pokorná Martina, Prokopcová 
Daniela, Rousová Lenka, Schrogel Boris, Skalická Alice, 
Skalická Iveta, Šponarová Jana, Šulcová Hana, Šváb 
Josef, Valentová Jana, Vavrušková Miroslava. 
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Školní rok 1981 – 1985 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Vlastislav Fiedler 

Antlová Lenka, Balcar Martin, Čírtek Miloš, Dostálová 
Marie, Dudák Roman, Felcmanová Radoslava, Gažůrová 
Miroslava, Hašková Lenka, Hladík František, Horálek 
Tomáš, Hrdinová Dagmar, Chaloupková Jana, Janecký 
Ivo, Klekarová Jaroslava, Kollert Jiří, Kožnar Jiří, Macková 
Šárka, Maixnerová Blanka, Malátková Blanka, Matoušová 
Marcela, Mundilová Marie, Páchová Alena, Plechová Iva, 
Plocková Martina, Prokopec Jan, Rajská Renata, Richtrová 
Alena, Sedláčková Eva, Sejkora Jiří, Stehlík Stanislav, 
Tupcová Lenka, Vávrová Ivana, Vávrová Věra. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Bauerová Ivana, Broulíková Věra, Divíšková Jitka, 
Holomková Dana, Hrudková Jana, Jurková Jana, 
Knápková Jana, Koblížková Jiřina, Kolomá Milada, 
Kořínková Eva, Král Petr, Kubátová Lenka, Macháček 
Tomáš, Malinský František, Matejsková Jana, Medikus 
René, Menzlová Miroslava, Mirvaldová Vlad., Motyčka 
Martin, Novotná Jana, Pecháčková Ivona, Pecháčková 
Pavla, Pomikálek Jiří, Richterová Dana, Rouča Jiří, 
Sejkorová Zdeňka, Sekot Ondřej, Slavíček Radovan, 
Šesták Martin, Šilar Pavel, Štěpánková Jana, Truncová 
Lenka, Vacek Evžen, Vojtěch Tomáš, Vraná Radka. 

Školní rok 1980 – 1985  DS – obor chovatelství 

 Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Benák Zdeněk, Břízová Jana, Dušková Vladimíra, Hejla 
Štěpán, Holasová Helena, Horníčková Helena, 
Chmelařová Jana, Jansová Ivona, Korábová Miloslava, 
Koudelka Antonín, Králová Alena, Langrová Irena, 

Macková Milena, Martincová Karla, Pohorský Josef, 
Skácelová Marie, Svobodová Hana, Varga Ladislav, Veselý 
Břetislav, Vořechovský Petr. 

Školní rok 1982 – 1986 

IV. A ročník Třídní učitel: Věra Kovaříková 

Beran Václav, Bucháček Vítězslav, Fenyk Dušan, Freudl 
Petr, Friml Miroslav, Harbichová Dana, Hašek Jaroslav, 
Hegrová Eva, Chrastná Irena, Dirgasová Ladislava, Faitová 
Eva, Klubrt Jaromír, Kopecký Vladimír, Kubíčková Blanka, 
Kunert Jan, Majvaldová Eva, Marek Milan, Olšarová 
Kamila, Podolská Radoslava, Polák Robert, Řehoř 
Miloslav, Sokolová Milada, Štěpánková Lenka, Švédová 
Bohdana, Tejklová Vlasta, Tupcová Lenka, Vaníčková 
Lenka, Žoudlík Vladislav. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Radimír Otava 
 Ing. Jiří Černý 

Beneš Roman, Dostálek Milan, Faltusová Jiřina, Grof 
Rostislav, Gruberová Dana, Hartmanová Hana, Hluchá 
Miroslava, Horáková Soňa, Horníčková Marcela, 
Hubálková Romana, Janáčková Alena, Janečková Pavlína, 
Jeníčková Eva, Jordánová Romana, Klement Marcel, 
Kolářová Kateřina, Kopecká Elen, Kořízková Martina, 
Kotlář Miroslav, Krásný Tomáš, Kumpoštová Lenka, 
Morávek Václav, Pátková Soňa, Plaček Tomáš, Roller 
František, Rybková Blanka, Rýzová Jana, Seidl Stanislav, 
Štros Josef, Štrup Ivo, Zdvořilá Milena, Žalud Lubomír. 

Školní rok 1983 – 1987 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Jiří Krištof 

Benešová Hana, Doutnáč Tomáš, Flídr Vladimír, 
Hásová Radka, Knizner Milan, Kostková Romana, 
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Koubová Lenka, Kuběnka Luboš, Kubík Přemysl, Lásko 
Josef, Marková Alena, Mrkvičková Jiřina, Pecháčková 
Lenka, Pecháčková Zdislava, Petržela Josef, Procházka 
Jaroslav, Provazník Ladislav, Příhodová Lenka, Skalický 
Stanislav, Starý Roman, Stejskalová Jana, Syrový Tomáš, 
Šlezingerová Hana, Štusáková Šárka, Veličková Ilona, 
Víchová Kětoslava. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Jiří Daníček 

Andrle Pavel, Faltejsková Marie, Foglová Vendula, 
Hašková Pavla, Hejkrlík Vlastimil, Jílek Vilém, Kafková 
Jitka, Kodytková Pavla, Křivohlávková Romana, Kylar 
Miloš, Luxová Ivana, Matějka Petr, Michaličková Dita, 
Mikulecký Petr, Pišín Martin, Procházková Blanka, 
Příhodová Ilona, Richterová Helena, Rouha Ondřej, 
Ryšavá Lada, Smola Miloslav, Sontáková Lenka, 
Štarmanová Zdeňka, Štěpánková Jaroslava, Toušková 
Berta, Vaňous Petr, Vaňous Richard, Vávrová Jitka, 
Vejrych Jaroslav. 

Školní rok 1982 – 1987 DS – obor chovatelství 
 Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bubela Jan, Černohous Miroslav, Černochová Ludmila, 
Grauová Danica, Janoušková Milena, Kalík Josef, 
Matějková Jarmila, Míková Marie, Navrátilová Naděžda, 
Moravec Josef, Polák Libor, Supeková Zuzana, Svobodová 
Jaroslava, Štěpánek Antonín, Trejtnarová Zuzana, Vávra 
František, Vimrová Jana, Krchňák Vratislav, Horáčková 
Blanka, Dušková Vladimíra. 

Školní rok 1984 – 1988 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Antonín Fiala 

Beneš Pavel, Berková Iveta, Gregorová Renáta, Hladík 
Jaroslav, Chaloupek Roman, Janeček Vratislav, Jánešová 
Iveta, Kaplan Stanislav, Kaválek Jiří, Kočí Petr, Mačátová 
Lenka, Machová Dana, Mráz Kamil, Netušilová Věra, 
Plocková Šárka, Ponomarev Rostislav, Rudolf Martin, 
Schejbal Ondřej, Stříteská Věra, Šmarda Jiří, Štěpánková 
Štěpánka, Šťovíček Jaroslav, Šulák Milan, Teichmannová 
Veronika, Turnerová Pavla, Vraštil Miloslav. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Antesová Petra, Bárnetová Eva, Bečka Jan, Boháč Petr, 
Borek Petr, Bortl Petr, Burešová Jana, Dolečková Jiřina, 
Dvořáková Radka, Formánková Eliška, Hornišrová Eva, 
Jarůšková Iva, Javůrek Jiří, Jireš Jaroslav, Kalousek 
Miloslav, Klauda František, Kotlářová Jitka, Kubasa Petr, 
Kubelka Martin, Kučerová Renata, Kupka Pavel, Matyáš 
Libor, Mihulková Alena, Motzová Monika, Pecháček Pavel, 
Pechanec Jaroslav, Repšová Radka, Suchomelová 
Miroslava, Šauerová Renata, Trnka Radek, Rudzinskyj 
Jan, Smejkal Jiří, Koblížek Tomáš. 

Školní rok 1985 - 1989  

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bartoňová Cecílie, Burgetová Hana, Dolečková Monika, 
Dvořáková Lada, Hlavsová Zdeňka, Hovádková Eva, 
Chvojková Marta, Králová Miroslava, Kuběnková Jitka, 
Lidická Irena, Linhartová Zdeňka, Malá Alena, Marková 
Petra, Moravcová Eva, Morávková Hana, Navrátil Roman, 
Pomikálek Petr, Součková Miriam, Chudá Věra, 
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Šemberová Zuzana, Šuláková Ilona, Urbanová Martina, 
Valentová Lenka, Vaníček Milan, Trejtnar Jiří. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Pavel Seifert 

Anděl Jaroslav, Bednáriková Gabriela, Benák Jaromír, 
Borovičková Vladimíra, Britzmannová Jana, Faltusová 
Jana, Florišová Edita, Hajzler Tomáš, Havlová Jaroslava, 
Janebová Pavlína, Kindlová Monika, Kunc Zdeněk, 
Macháčková Adéla, Málková Monika, Motlová Ilona, 
Nálevka Michal, Netopil Petr, Novotná Simona, Olšan 
Vítězslav, Prokop Jaromír, Ritzingerová Eliška, Scholzová 
Jana, Sobotková Dana, Valecká Šárka, Voltrová Lenka, 
Vyhnálková Erika, Boháč Petr. 

Školní rok 1985 – 1989  DS – obor chovatelství 

 Třídní učitel: Ing. Vlasta Růžičková 

Bečková Jana, Boháčová Emilia, Dokoupil Karel, Flídr 
Vladimír, Habrová Milena, Hondlová Olga, Horáčková Jitka, 
Jindrová Helena, Jungová Naděžda, Kilingr Robert, Kočová 
Alena, Koďousek Vladimír, Kutíková Monika, Morkesová 
Alice, Novotná Jana, Šestáková Gertruda, Šilarová 
Daniela, Taláčková Ludmila, Venc Josef. 

Školní rok 1986 – 1990 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Antonín Fiala 

Bucháček Michal, Burešová Eva, Čapek Milan, Dřímal 
Aleš,  Dušek Michal, Dušková Marcela, Faltusová Nicole, 
Filipiová Ilona, Fišerová Marcela, Hrdina Roman, Chleboun 
Jan, Kacálková Jana, Kudláček Martin, Kunvalská Alena, 
Lásková Lenka, Mačát Pavel, Pavlíčková Božena, Rouha 
Jaromír, Rücker Tomáš, Siřínková Kamila, Sisrová Martina, 
Slámová Gabriela, Suchá Romana, Šilarová Kamila, 

Šindelář Radek, Urbanová Věra, Koubková Iva, Pichner 
Pavel. 

IV. B ročník Třídní učitel: Věra Kovaříková 

Beneš Pavel, Blažek Kamil, Brožek Jan, Březina David, 
Cejpková Ilona, Drábková Silvie, Dušková Kamila, Dušková 
Petra, Horáková Miroslava, Jarkovský Tomáš, Javůrková 
Jana, Ježková Edita, Křečková Alena, Lakota Martin, 
Martinek Milan, Mařáková Miroslava, Mikysková Iva, 
Párová Hana, Poláchová Dana, Reindlová Petra, Stará 
Martina, Šilar Karel, Šmíd Josef, Šplíchalová Vlasta, Štefek 
Antonín, Tobešová Marie, Vašíčková Jana, Zahradník 
Pavel, Flídr Robert, Malínská Daniela. 

Školní rok 1986 – 1990 DS – obor chovatelství 
  Třídní učitel: Ing. Jiří Černý 

Fogl Vlastimil, Frýba Miloslav, Havelková Eva, Henslová 
Alena, Hynek Zbyněk, Jančárková Anna, Knotková Jana, 
Kuba Antonín, Macháčková Hana, Marková Zdeňka, 
Poliščuk Radomír, Součková Radmila, Svatošová Vlasta, 
Doležal František, Trebatická Nataša, Hrubá Iveta, 
Vondrová Eva. 

Školní rok 1987 – 1991 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bartoš Pavel, Bednářová Pavlína, Divíšková Radoslava, 
Dušková Lenka, Dušková Petra, Faltusová Lenka, 
Faltýsková Monika, Felcman Ladislav, Flug Jaroslav, 
Horáková Lenka, Hrebíková Věra, Kouba Petr, Krátký Jiří, 
Mačátová Pavlína, Mládková Monika, Šindlarová Markéta, 
Pácl Petr, Pazderková Jitka, Rejentová Eva, Samuel Pavel, 
Sklenářová Ester, Sršeň Pavel, Stará Zdeňka, Urban 
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František, Vávrová Helena, Vinzensová Martina, Zerzán 
Miroslav, Kejval Miloslav. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Jiří Daníček 

Dvořáčková Alena, Filo Radek, Hájek Miloš, Hanzlíček 
Libor, Havlíková Leona, Holubářová Irena, Kohlová 
Pavlína, Kopecká Lenka, Kovrzek Zdeněk, Brzicová Eva, 
Malochová Pavla, Matějková Jana, Mikulová Eva, 
Moravcová Lenka, Nastoupilová Blanka, Navrátilová 
Radka, Pavlišta Adam, Richtrová Lenka, Rozlílek Jan, Šedý 
Petr, Škop Zdeněk, Šlesingerová Lenka, Tomášková Anna, 
Topinka Milan, Vacek Jaroslav, Vaňák Daniel, Vicencová 
Eva, Voříšková Iva, Vrabcová Pavla, Kopecká Rostislava. 

Školní rok 1987 – 1991 DS – obor chovatelství 
  Třídní učitel: Mgr. Ladislav Bárta 

Brož Josef, Gallová Miroslava, Kočová Věra, Kuběnka 
František, Mezulián Bohuslav, Moravec Rudolf, Nováčková 
Zdenka, Pospíšil Miloslav, Sedláčková Hedvika, Štěpán 
Jaromír, Zajíček Vladimír, Zemanová Drahomíra, 
Buřvalová Renata, Menzová Jana, Ehrlich Václav. 

Školní rok 1988 – 1992 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Marie Urbanová 

Faltusová Lucie, Faltusová Radka, Frimlová Alena, 
Grygarová Jitka, Chládková Květuše, Ježková Simona, 
Kantová Marcela, Kosinová Radka, Krátká Hana, 
Kulhánková Jitka, Macová Martina, Machová Pavlína, 
Majvald Jiří, Malá Jitka, Marková Marie, Marková Marie, 
Minářová Daniela, Moravcová Kateřina, Preisnerová 
Jaroslava, Rolenc Luděk, Řehounková Lenka, Simonová 
Dana, Stoklasa Miroslav, Stránský Milan, Švestka Radek, 
Vacek Tomáš, Velecký Jindřich, Vlčková Hana, Zikuška 

Miloslav, Kubasa Petr, Řezníčková Romana, Zerzán 
Miroslav. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Josef Coufal 

Brychta Aleš, Břízová Ilona, Čada Josef, Černý Václav, 
Dvořáková Jiřina, Faltýnek Jan, Hejlová Irena, Hrdina Jan, 
Kašparová Monika, Kubišta David, Kužílková Olga, 
Martínková Eva, Minuthová Diana, Moláčková Alena, 
Motzová Kristýna, Pavelcová Martina, Poláček Roman, 
Randák Vojtěch, Řeháček Jaroslav, Saifrtová Monika, 
Stejskalová Božena, Stejskalová Jana, Šaldová Gabriela, 
Šlezingerová Miroslava, Indrová Jana, Maixnerová Zuzana. 

Školní rok 1989 – 1993 

IV. A ročník Třídní učitel: Marie Fialová 

Cejnar Radim, Čermák Pavel, Dolečková Irena, 
Dudková Monika, Dušková Blanka, Hanousek Martin, 
Havlíková Miriam, Hřebíčková Iva, Chládek Zdeněk, Štursa 
Daniel, Klubrt František, Krčmář Martin, Mertová Renata, 
Myšáková Marie, Pávková Jana, Pirklová Simona, 
Podolská Monika, Prokopec David, Šettner Jan, Šilarová 
Adéla, Šilarová Lenka, Šípek Pavel, Šuma Josef, Valenta 
Martin, Vaníčková Petra, Vašáková Markéta, Chadimová 
Lenka, Javůrková Marcela. 

IV. B ročník Třídní učitel: PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Adamec Michal, Bílá Lenka, Brožková Dagmar, Číž 
Martin, Fajt Miroslav, Fangl Jiří, Hynková Jitka, Janoušková 
Petra, Jansová Jaroslava, Jebousková Helena, Jentschke 
Marek, Jirásek Lubomír, Klímová Jarmila, Kráčmer David, 
Kotyzová Darie, Krpatová Lenka, Kubín Filip, Kulhavá 
Alena, Marková Irena, Mikešová Michaela, Moravanský 
Tomáš, Morávková Romana, Novotná Lenka, Oláhová 
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Soňa, Píše Petr, Srpová Klára, Šifra Michael, Šimek 
Jaromír, Vacek Michal, Vondřejc Martin, Šaldová Jana, 
Dvořáková Alice, Fikejsová Andrea, Smolová Ivana, 
Maixnerová Ilona. 

Školní rok 1990 – 1994 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Miroslav Švob 

Andrlík Jan, Bárta Karel, Bednář Richard, Benčík Petr, 
Dvoranová Pavlína, Fikera Marek, Janečková Blanka, 
Kaplan Jan, Kollert David, Kuchtová Marcela, Lacinová 
Pavlína, Matějka Josef, Matějka Luboš, Mojžíšová 
Kateřina, Němec Ivo, Plháková Marcela, Prokopová 
Miroslava, Rösslerová Kateřina, Rösslerová Martina, 
Slavíková Marcela, Sobota Miroslav, Soušek Marek, 
Syrový Jan, Šilarová Hana, Šlézová Kateřina, Štursa Pavel, 
Tišnovská Petra, Tomášová Lenka, Tomášková Lucie, 
Tručka František, Tulisová Monika, Vomáčka David, 
Ryšavý Pavel. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Alena Ježková 

Benešová Andrea, Břízová Radka, Dušek Jan, Dvořák 
Petr, Fikejs Roman, Havlíčková Zuzana, Horníček David, 
Horská Petra, Hotař Bohumil, Jandová Eva, Jandusová Iva, 
Jánešová Jitka, Kovář Jiří, Krátká Silvie, Kulhavá Pavla, 
Macháček Radek, Maříková Vendula, Matějková Romana, 
Mikulášek Petr, Neubert Vladimír, Neumeisterová Tereza, 
Novotná Jitka, Pokorná Ivona, Samková Dagmar, Skalický 
Pavel, Skalický Tomáš, Šestáková Kateřina, Šetinová 
Olga, Zeman Josef, Zhorela Stanislav. 

IV. C ročník Třídní učitel: Ing. Věra Zemanová 

Brůnová Iveta, Cabicarová Pavlína, Dospěvová Marcela, 
Hájková Monika, Hajzlerová Eva, Havelková Pavla, 

Horáčková Lucie, Chládková Silvie, Chromcová Eva, 
Jurečková Martina, Kantová Hana, Klaclová Petra, 
Řeháková Lenka, Lichtenberková Jarmila, Marková 
Kamila, Marková Marcela, Neprašová Eva, Nunová Petra, 
Palaugariová Irena, Skalická Dana, Skalická Lenka, 
Smutná Gabriela, Špaisová Iveta, Štěpánková Ivona, 
Švihálková Monika, Váňová Bohuslava, Vašinová Ilona, 
Veselá Simona, Vitulová Jana. 

Školní rok 1991 – 1995 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Marie Urbanová 

Benešová Renata, Burdychová Štěpánka, Dušková 
Lenka, Fialová Regina, Filipčíková Miluše, Gardiánová 
Ivana, Grossmannová Iva, Habigerová Blanka, Helbichová 
Blanka, Herclíková Petra, Horáčková Lenka, Ingrová 
Michaela, Kantorková Věra, Kněžková Petra, Kodytková 
Petra, Kohoutová Dagmar, Krčmářová Lada, Křivohlávková 
Petra, Kubínová Petra, Lindenthalová Lenka, Macháčková 
Jana, Morávková Jana, Najmanová Miroslava, Nováková 
Kateřina, Pospíšilová Jiřina, Slaninová Petra, Tomanová 
Romana, Tomášová Jana, Vávrová Pavlína, Ziková 
Helena. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Petr Moutelík 

Bartošová Dita, Bureš Martin, Buřval Zdeněk, Bustová 
Martina, Černá Alena, Daniel Martin, Fabová Denisa, Holík 
Jiří, Hruška David, Ježek Robert, Jirásková Miroslava, 
Kotěra Petr, Králová Silvie, Křečková Petra, Křivohlávek 
Milan, Kulhavý Jan Kyselicová Jana, Lorencová Eva, 
Moláček Marek, Netušil Michal, Petráňová Michaela, 
Roškanin Ivo, Seidelman Ladislav, Skalický Josef, Střasák 
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Martin, Urban Martin, Valášková Monika, Vašatová 
Kateřina, Votrubcová Petra. 

Školní rok  1992 – 1996 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Dvořáček 

Benešová Miroslav, Cudráková Lucie, Černohousová 
Alena, Dolečková Markéta, Dudychová Michaela, Dušková 
Gabriela, Faltusová Klára, Hajzlerová Lenka, Hejlová 
Zuzana, Janyšková Martina, Kaplanová Jana, Kotěrová 
Šárka, Kusá Marie, Machová Andrea, Nováčková Zdeňka, 
Pazderková Soňa, Šettnerová Magda, Šulcová Blanka, 
Vojtková Zuzana, Vokálová Jana, Najmanová Miroslava, 
Končová Anna. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Jan Bartoschek 

Čada Jaroslav, Dostálová Barbora, Ešpandr Jaroslav, 
Habešová Pavla, Hostinský Jiří, Hrynečková Kateřina, 
Chmelař Tomáš, Jiřík Petr, Johanidesová Lenka, 
Kalášková Jana, Krcal Karel, Křivohlávek Jan, Kubín Jan, 
Latif David, Malátek Radim, Martincová Romana, Motyčka 
Jiří, Polcer Vít, Sirný Miroslav, Skála Miroslav, Smejkal 
Petr, Tomek Marcel, Urban Jaroslav, Vinduška Oldřich, 
Vondráček David, Poláčková Kateřina. 

Školní rok 1993 – 1997 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Emil Fogl 

Cink Vladislav, Čechalová Petra, Dospělová Hana, 
Ehlová Martina, Fabiánková Andrea, Hájková Ivana, 
Ježková Jana, Jurečková Lenka, Kalousová Renáta, 
Knápková Jana, Kornová Marcela, Koubková Lenka, 
Krásová Hana, Krčmářová Jana, Kumpoštová Dagmar, 
Kuttichová Irena, Linhartová Marcela, Malečková Jitka, 
Pachlová Milada, Pechancová Kateřina, Reslerová Jiřina, 

Silná Romana, Stodolová Dagmar, Stuchlíková Jana, 
Švobová Blanka, Zbránek Jaroslav, Marková Zuzana, 
Morávková Renata, Dorazilová Petra, Veselá Ivona, 
Pallová Jana. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Josef Coufal 

Bednář Luboš, Beneš Ivo, Bříza Oldřich, Černohousová 
Jana, Červinka Martin, Daniel Šimon, Fišar Jan, Fojtík Jan, 
Hottmar Michal, Hruška Jiří, Hubálek Jaroslav, Maixnerová 
Martina, Marková Blanka, Mašek Josef, Peterka Vladislav, 
Prouza Roman, Raba Odřej, Skalický Lubomír, Štěpánková 
Petra, Tomášek Miloslav, Valenta Rudolf, Veiglerová Jitka, 
Verner Martin, Veselý Jan. 

Školní rok 1994 – 1998 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Miroslav Švob 

Buřval Jaroslav, Faltusová Hana, Klíž Radek, Koleš 
Petr, Kubín Tomáš, Kulhavý Martin, Malinský David, 
Nechvílová Martina, Novotný Otakar, Plíva Martin, Šustr 
Lukáš, Ulrichová Anna, Nespěšná Radka, Cinková Jiřina, 
Dománková Ludmila, Fabiánková Anna, Horáková Lenka, 
Hufová Andrea, Koutník Zdeněk, Kubelka Vladimír, 
Lédlová Hana, Moravcová Lenka, Plchová Ilona, 
Procházka Pavel, Vlková Miloslava, Burešová Michaela. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Dvořáček 

Dianová Klára, Havelková Petra, Chalcarzová Lenka, 
Kašpar Roman, Kolibáčová Jana, Kompelentová Petra, 
Lohrer Jiří, Lutzová Hana, Matějková Lucie, Nováková 
Marie, Novotná Barbora, Špárníková Marika, Trnková 
Michaela, Velčovská Pavla. 
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Školní rok 1994 – 1995 Třídní učitel: Ing. Pavel Seifert 

jednoleté pomaturitní studium – chov koní 

Bečková Iva, Cimrová Lenka, Dudková Martina, 
Eisenhamerová Jitka, Hirtová Andrea, Hnilicová Lenka, 
Hrbáčková Jitka, Jamalová Mirna, Kindl Ladislav, 
Knapovská Marie, Knotková Blanka, Koprnová Ivana, 
Lánová Věra, Laštůvková Andrea, Miklová Ilona, Ordáňová 
Blanka, Pilnáčková Ludmila, Plánková Markéta, 
Podskalská Dita, Pozlerová Jana, Sigmundová Dita, 
Simoněnková Iva, Šedivá Kateřina, Štefková Lucie, 
Zwierzynová Jana. 

Školní rok 1995 – 1999 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Marie Urbanová 

Barcal Ondřej, Berková Lenka, Danielová Marie, 
Dostálek František, Dušková Lenka, Hylská Alena, Hýbl 
Ladislav, Chládková Adéla, Chudá Petra, Jurčanová 
Barbora, Jurečková Kateřina, Kalousková Marie, 
Košárková Jana, Košková Katarína, Krejčová Petra, 
Lipavská Jana, Macháček Martin, Marková Libuše, 
Michalička Pavel, Mihulka Tomáš, Paďour Leopold, 
Severin Tomáš, Skalický Ondřej, Staňková Alena, Šeda 
Ondřej, Ullverová Šárka, Záleská Petra. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Lenka Tejklová 

Benešová Barbora, Čápová Daniela, Ducháčková 
Pavlína, Duchoň Jiří, Fleischerová Petra, Hanušová Lucie, 
Hnízdilová Veronika, Hřeblová Gabriela, Javorská Jana, 
Kandrová Kateřina, Karmazínová Jana, Míčková Veronika, 
Nápravníková Michaela, Nováková Romana, Pavlů Anna, 
Richterová Jana, Ročková Gabriela, Semencová Zora, 
Severová Pavla, Schindlerová Petra, Sixtová Lenka, 

Smolíková Alena, Šrámková Markéta, Štojdlová Jana, 
Tripesová Jana, Tůmová Petra. 

Školní rok 1996 – 2001 dálkové studium 
  Třídní učitel: Mgr. Jiří Daníček 

Bažant Jiří, Bečičková Petra, Bureš Pavel, Cink 
Bohuslav, Manhartová Veronika, Skleničková Jana, 
Sršňová Markéta, Špurek František, Chmelíková Taťána, 
Přesličková Eva, Janečková Blanka, Štěpánková Ivona. 

Školní rok 1997 – 2001  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Milan Šulák 

Doleček Pavel, Faltus Pavel, Foglová Květa, Gubka 
Antonín, Hoza Jakub, Hubálek Antonín, Jedlinská Petra, 
Kubíčková Markéta, Kvapilová Lenka, Lichtenberková 
Jana, Pavlosek Libor, Peterková Veronika, Pohorský Jiří, 
Spáčilová Marie, Šebrlová Zuzana, Ulrich Jan, Vacek 
Ondřej, Vašíčková Klára, Verner František. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Lenka Tejklová 

Bártová Ivana, Bílková Eva, Červenková Ida, Daněčková 
Romana, Drobilová Linda, Frydrychová Vendula, 
Hetmánková Radka, Hildebrantová Petra, Holečková Anna, 
Jiravová Lucie, Masná Stanislava, Nosálová Dana, 
Novosadová Irena, Panáčková Ludmila, Pavlíčková 
Dagmar, Plačková Veronika, Pobudová Markéta, Rollerová 
Lenka, Řeháčková Tereza, Tománková Jana, Wrbková 
Petra, Zapletalová Veronika, Zpěváková Ilona, Žáková 
Jitka. 

IV. C ročník Třídní učitel: Mgr. Drahuše Tkačíková 

Adam Václav, Frimlová Lucie, Havlová Helena, Hejlová 
Kristýna, Hovadová Radka, Hrudíková Monika, 
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Jachimstálová Iva, Kobylková Alena, Kroupová Lenka, 
Miličková Barbora, Olosová Petra, Otrubová Šárka, 
Pávková Marcela, Procházková Romana, Šaldová Daniela, 
Ulrych Jan, Urubová Lucie, Voženílková Věra, Vavřinová 
Ilona, Víznerová Andrea. 

IV. D ročník Třídní učitel: Věra Kovaříková 

Benešová Lucie, Dvořáková Michaela, Filipová Lucie, 
Filipová Lucie, Hálová Michaela, Hegerová Markéta, 
Hnátová Lenka, Jonášová Eva, Klement Petr, Klement 
Roman, Lochmanová Kateřina, Lukavská Monika, 
Mannelová Marta, Mareš Pavel, Mikulecká Lenka, Mrštná 
Marie, Novák Martin, Pfitzner Lukáš, Richter Michal, 
Rutarová Vladimíra, Sixtová Petra, Slováková Hana, 
Spálenská Lenka, Stejskalová Alena, Šikulová Petra, 
Tenenková Petra, Valentová Markéta, Vaňous Filip, 
Vitouch Jiří. 

Školní rok 1998 – 2002 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Marie Urbanová 

Bednář Petr, Dušková Radka, Havel Jakub, Hojgrová 
Jana, Knápek Zdeněk, Košťálová Eva, Oliva Ivo, Převorová 
Kateřina, Skálová Veronika, Smékalová Hana, Šebková 
Lucie, Šlezingr Václav, Štěpánková Tereza, Vyšín Daniel, 
Zahradníková Ivana, Vokál Aleš, Trojanová Zita, Mišák 
Petr, Poláčková Helena, Šedová Klára. 

IV. B ročník Třídní učitel: PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Burešová Lucie, Čechová Lenka, Dobešová Soňa, 
Frimlová Martina, Havelková Jana, Hofmanová Miroslava, 
Konečná Pavla, Kučíková Lucie, Máslová Barbora, 
Matějková Lenka, Mrázková Tereza, Mrštinová Marcela, 

Petkovičová Sandra, Špačková Marcela, Vaculíková Irena, 
Višňovská Kristýna Veronika, Kružíková Lucie. 

IV. C ročník Třídní učitel: Ing. Věra Zemanová 

Bálská Alena, Bílá Olga, Bednář Miroslav, 
Černohousová Eva, Dařbujanová Pavla, Hladilová Lucie, 
Junek Miroslav, Kotěrová Jitka, Lišková Veronika, Marková 
Eva, Matějka Jiří, Musilová Žaneta, Rýznarová Marcela, 
Rochlová Zuzana, Sajbotová Petra, Švecová Marie, 
Švubová Jana, Vávrová Michaela, Fišar Jiří, Zvárová 
Andrea, Kubelková Veronika, Spálenská Kateřina, Ehlová 
Kateřina, Matějková Jitka, Rybková Marcela. 

Školní rok 1999 – 2003 

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Rudolf Rabas 

Bártová Radka, Bílková Veronika, Borovská Tereza, 
Čeřenová Petra, Diblík Vlastimil, Dorňák Jakub, Faltysová 
Vendula, Haraštová Aneta, Kaufová Kateřina, Kočajdová 
Kateřina, Kvapilová Irena, Langerová Eva, Macháčková 
Marie, Mareš Zbyněk, Nosakovská Dana, Peterková 
Markéta, Ráciková Pavlína, Roček Radek, Ročňová Petra, 
Rozumová Vendula, Ruml Daniel, Slánská Hana, Poláková 
Lucie, Tichá Petra, Vostřelová Martina. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Jaroslav Hél 

Anderlová Adéla, Bartošová Martina, Bittnerová Lucie, 
Hangoniová Petra, Holoubková Michaela, Karasová Marie, 
Klajmanová Lucie, Kováčová Lydie, Krchová Iveta, 
Miláčková Lenka, Mlejnková Lucie, Nevřivá Lenka, 
Novotná Martina, Nývltová Lenka, Ondroušková Hana, 
Polanská Lenka, Polzerová Irena, Procíková Inka, Šedá 
Veronika, Tichá Milena, Veselá Dana, Zaplatilová Svatava, 
Dirbáková Květa, Šišmová Tereza. 
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IV. C ročník Třídní učitel: Radmila Janoušková 

Benešová Hana, Dulkaj Martin, Dušková Pavlína, 
Goliánová Ilona, Havelková Pavlína, Hudečková Martina, 
Jeníčková Kateřina, Machytková Jana, Nastoupilová Edita, 
Pávková Jaroslava, Svobodová Andrea, Šeda Vladimír, 
Valenta Aleš, Varmuža Ludvík, Vernerová Petra, 
Vyhnálková Marta, Vondrová Marie, Zářecká Žaneta, 
Žemličková Lada, Bálská Martina, Štěpánková Adriana, 
Korber Michal. 

Školní rok 2000 – 2004  

IV. A ročník Třídní učitel: Ing. Jaroslav Hél 

Češka Milan, Elnerová Michaela, Hajzlerová Martina, 
Chaloupková Eva, Chrastilová Helena, Ivánek Martin, 
Keprtová Jitka, Kolomá Petra, Korbelářová Tereza, 
Laššová Lenka, Marková Marie, Onderková Zuzana, 
Paturová Jana, Pavlišová Martina, Pomikálková Petra, 
Procházková Radka, Stejskalová Drahomíra, Šmíd 
Vojtěch, Švancarová Veronika, Vacková Kateřina, 
Vaňousová Monika, Vyhnálková Lucie, Zelený Pavel. 

IV. B ročník Třídní učitel: Ing. Věra Zemanová 

Dibalová Martina, Fialková Lucie, Formánková Jana, 
Hartmanová Markéta, Helísková Soňa, Horáková Kateřina, 
Hráčková Vlasta, Jarešová Kateřina, Kozáková Eva, 
Kuclerová Lenka, Macová Michaela, Mlynářová Hana, 
Muková Lenka, Nechanická Radka, Nohelová Jana, 
Olssonová Magdaléna, Pilná Veronika, Pospíšilová 
Kateřina, Příhodová Kristýna, Šafářová Martina, Švecová 
Lucie, Vlčková Petra, Vostrčilová Lucie, Zeinerová Lenka. 

IV. C ročník Třídní učitel: Ing. Darie Kotyzová 

Bubníková Iva, Cihlářová Vladěna, Círusová Kateřina, 
Dvořáková Adéla, Folvarčná Kateřina, Jelínková 
Magdaléna, Ježková Lucie, Jůdová Michaela, Kocourková 
Lenka, Kuščáková Miroslava, Málek Daniel, Mareková 
Lucie, Marková Markéta, Mengrová Jarmila, Nytrová 
Nikola, Pifková Veronika, Prantl Lukáš, Procházková 
Ladislava, Slavíčková Šárka, Šustáková Lucie, Trunda 
Miroslav, Valeriánová Zuzana, Vaněčková Zuzana. 

IV. D ročník Třídní učitel: Ing. Hana Procházková 

Blažejovská Petra, Foglová Martina, Fryčová Monika, 
Hajzlerová Veronika, Havelková Jana, Holásková Lucie, 
Horníčková Petra, Janyšková Petra, Jindrová Lenka, 
Kaplanová Michaela, Knápková Lenka, Kopeňová Dana, 
Kristková Jana, Křivohlávková Petra, Kyralová Žaneta, 
Mareš Jan, Marková Lenka, Martínková Petra, Masná 
Pavlína, Nastoupilová Klára, Rochlová Miluše, Sejkorová 
Ivana, Skalická Hana, Šubrtová Kateřina, Švédová Jana, 
Toman Marek, Vávrová Hana, Veselská Lenka, Volfová 
Markéta, Zapletalová Petra. 

STŘEDNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA VSETÍN – 
detašované pracoviště Lanškroun 

Školní rok 1993 - 1997  
  Třídní učitel: PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Ambrosová Žaneta, Bartoňová Martina, Bednářová 
Jana, Dragoun Daniel, Havlíčková Martina, Holanec 
Václav, Chládek Roman, Chmelanová Petra, Jaroš Michal, 
Jiřelová Jana, Kaplanová dana, Kopecká Eliška, Kostaňuk 
Tomáš, Koudelka Jan, Kyselo Martin, Matějková Šárka, 
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Matějková Zuzana, Moravcová Kateřina, Pecháčková 
Martina, Praxová Karolína, Ptáčková Martina, Řehák Jiří, 
Sixta Karel, Skalická Marie, Stečínský David, Suchomelová 
Věra, Šíma Ondřej, Urbanová Kristýna, Vacek Josef, Vimr 
Jan, Zeman Antonín, Zemanová Hana. 

Školní rok 1994 – 1998 
 Třídní učitel: Ing. Věra Zemanová 

Baborák Robert, Bednářová Zuzana, Blaško Radek, 
Brejla Miroslav, Cardová Jana, Ježková Viola, Jirásek 
Bohuslav, Kaplanová Hana, Kaša Tomáš, Koblížková Eva, 
Kovaříková Lenka, Lakomá Ludmila, Lžičař Lukáš, 
Maixnerová Renata, Mareš Martin, Marešová Daniela, 
Michalová Dana, Mikulová Věra, Papáčková Iva, Pavlíček 
Marcel, Plháková Veronika, Rebejová Andrea, Sedlák 
Tomáš, Shánělová Petra, Stach Daniel, Stránská Blanka, 
Tlapáková Kateřina, Vaníčková Martina, Vašková Zuzana, 
Vávrová Blanka. 

Školní rok 1995 – 1999 
 Třídní učitel: Radmila Janoušková 

Bílá Kateřina, Dostálová Lucie, Fliegerová Marta, 
Janoušková Martina, Jantač Leoš, Kopecký Václav, 
Kytlíková Gabriela, Lustyk Lukáš, Mikmek Petr, Nový 
Radim, Skácelová Lucie, Stejskalová Martina, Šebrle 
Radek, Ševčíková Michaela, Toman Petr, Tomková Jana, 
Wendligová Michaela, Wieczorek Michal. 

 

SEZNAMY STUDENTŮ V JUBILEJNÍM ROCE 

Školní rok 2004 – 2005 

I. A ročník Třídní učitel: Ing. Josef Hylena 

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, Legindi Dušan, Maršíková Veronika, 
Menclová Veronika, Michejdová Anna, Mlynářová Věra, 
Otevřelová Kateřina, Pernicová Martina, Pochylová Lenka, 
Pospíšil Ladislav, Remová Helena, Růžičková Šárka, 
Škarka Jan,Venzarová Kristýna, Weinhauer David, 
Kráčmar Filip. 

I. B ročník Třídní učitel: Ing. Hana Stehlíková 

Dychusová Michaela, Fabiánová Jarmila, Hamšíková 
Kateřina, Hauptová Pavla, Havlíčková Petra, Chadrabová 
Michaela, Charouzová Monika, Chlíbková Pavla, Janská 
Nikola, Jarková Jana, Jedlinská Renata, Jořenková Jana, 
Jurčová Markéta, Křečková Martina, Kuříková Pavlína, 
Maříková Veronika, Müllerová Simona, Neumanová 
Martina, Opravilová Eliška, Pešková Veronika, Peterková 
Veronika, Pravcová Michaela, Rosenbachová Lenka, 
Stratilová Petrana, Štarmanová Markéta, Ullmannová 
Andrea, Valentová Věra. 

I. C ročník Třídní učitel: Ing. Věra Zemanová 

Balabánová Veronika, Buřvalová Lada, Černohousová 
Lucie, Doležalová Jana, Dvořák Tomáš, Felcmanová Jana, 
Filipiová Pavla, Gardián Zdeněk, Herzogová Zuzana, 
Hojgrová Veronika, Horáčková Eva, Kotyzová Hana, 
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Kreusel Michal, Kubová Tereza, Kunertová Jana, 
Kyselicová Aneta, Langr Lukáš, Lehká Anna, Marek Lukáš, 
Marková Klára, Marková Petra, Motyčková Barbora, 
Navrátil Tomáš, Ondráčková Pavla, Ryšavá Kristýna, 
Řeháková Lucie, Řehořová Veronika, Serynová Veronika, 
Svatošová Markéta, Špinler, Michal, Vacková Veronika, 
Žídková Eva. 

II. A ročník Třídní učitel: Ing. Jan Račanský 

Bednářová Veronika, Čajnák Vladimír, Diblíková Věra, 
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, 
Dvořáková Zuzana. 

II. B ročník Třídní učitel: Ing. Marie Urbanová 

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

II. C ročník Třídní učitel: PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Bartošová Iveta, Burešová Michaela, Faltejsková Věra, 
Gregorová Martina, Hyklová Simona, Chládková Adéla, 
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, 
Jaštíková Dana, Bartošová Lucie, Chaloupková Natalia. 

III. A ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Dvořáček 

Blažek Jan, Blažková Andrea, Boudyšová Markéta, 
Češka Petr, Drdlová Hana, Fuksová Simona, Hejlová Silvie, 
Chmelíková Radka, Chvojka Zdeněk, Kaplanová Michaela, 
Málková Veronika, Marková Tereza, Nešpůrková Eva, 
Petrašová Ladislava, Pohlová Lucie, Stará Renata, 
Suchomelová Lada, Šindelář Petr, Bošková Marie, 
Řezáčová Kateřina, Řezáčová Zuzana, Venoušová 
Veronika. 

III. B ročník Třídní učitel: Mgr. Drahuše Tkačíková 

Bartáková Tamara, Belešová Andrea, Březinová Jana, 
Gurovičová Michaela, Husaříková Klára, Kopecká Petra, 
Lenomarová Jana, Máchalová Andrea, Menclová Karolína, 
Pastorková Eva, Pernicová Kateřina, Porcalová Jitka, 
Rajská Václava, Rosenbergová Iva, Röschová Lenka, 
Rybínová Markéta, Stavárková Kateřina, Šmídová Lucie, 
Uchytilová Lucie, Doleželová Markéta, Vrabcová Mirka, 
Doubravová Nela. 

III. C ročník Třídní učitel: Věra Kovaříková 

Faltejsková Hana, Kinc Lukáš, Marková Dana, Mastný 
Martin, Mikulecká Michaela, Polák Václav, Pomikálková 
Lenka, Ptáčková Helena, Reslerová Michaela, Růžičková 
Andrea, Seidl Radek, Seidlman Ondřej, Šilarová Denisa, 
Štěpánková Eva, Tomešová Michaela, Vašátková Lenka, 
Winklerová Andrea, Zavacká Lenka, Zemanová Simona, 
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Nožková Ilona, Kučáková Lenka, Hrdina Lukáš, Stránská 
Lucie. 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Studený 

Brůna Josef, Černá Tereza, Doskočil Ivo, Dvořáková 
Miroslava, Dytrtová Michaela, Faltejsková Eva, Filipová 
Martina, Frišová Jana, Hladíková Jana, Janzová Monika, 
Jasanská Ivana, Kašparová Dagmar, Kašparová Pavla, 
Kopalová Pavla, Lisová Lucie, Litterová Markéta, 
Machačná Markéta, Pávková Žaneta, Radošová Jitka, 
Stehlíková Veronika, Sýkora Ondřej, Švubová Alžběta, 
Tejklová Pavlína, Vašinová Jana, Zbyvatelová Pavla, 
Rozpopová Lada, Švichká Klára, Slodičáková Hana. 

IV. B ročník Třídní učitel: Mgr. Lenka Tejklová 

Bartoňová Monika, Felbierová Marie, Fischerová Hana, 
Gajdošová Lucie, Hezká Markéta, Hradecká Zdeňka, 
Hrbáčková Věra, Ištoková Markéta, Kastlová Marcela, 
Koblmüllerová Lucie, Králová Jiřina, Lochmanová Anna, 
Musilová Andrea, Nosálová Radka, Nožičková Eliška, 
Peková Dagmar, Polívková Blanka, Prokopcová Dominika, 
Slovíková Eva, Stránská Petra, Strouhalová Vendula, 
Šmatlánová Pavla, Víšková Anna, Vorlová Zuzana, 
Kristlová Jiřina, Trávníčková Věra. 

IV. C ročník Třídní učitel: Mgr. Martina Weiserová 

Barcalová Monika, Bartošová Petra, Božáková 
Michaela, Budinová Iveta, Černohousová Martina, 
Faltysová Veronika, Ficner Libor, Horáčková Jitka, 
Imlaufová Tereza, Janků Markéta, Jedlínský Jakub, 
Jentschková Iva, Jurová Renata, Kartariková Petra, 
Knápková Marcela, Kovářová Iveta, Krmelová Barbora, 
Krunčík Michal, Mikulecká Andrea, Paščenková Markéta, 

Pikha Lyudmyla, Rudolecká Denisa, Ruščáková Michaela, 
Sadovníková Oleksandra, Sedláčková Kateřina, Skalická 
Monika, Slavíček Daniel, Smejkalová Martina, Štreitová 
Jana, Tomešová Jana, Zemanová Eva. 

IV. ročník dálkového studia 
  Třídní učitel: Ing. Jaromíra Tmějová 

Bencová Petra, Bezstarosti Martin, Dostálová Iveta, 
Filipová Radka, Fingerová Jitka, Holečková Edita, 
Holečková Marcela, Hrdinová Martina, Hynková Miroslava, 
Jílek Pavel, Katzerová Jana, Kročák Jakub, Macháčková 
Lada, Melezínek Karel, Pechancová Gabriela, Petlachová 
Romana, Picková Denisa, Poštulková Jaroslava, Souralová 
Anna, Šrůtková Ivana, Vaníčková Irena, Kubešová Petra, 
Antesová Pavla, Tejkl Josef. 
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Maturitní třída 4.A v jubilejním roce 2004/2005 
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Mmaturitní třída 4.B v jubilejním roce 2004/2005 
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Maturitní třída 4.C v jubilejním roce 2004/2005 
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Ústav zemědělských a potravinářských informací, Slezská 7, P.O.BOX 39, 120 56 Praha 2 

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR zřizovací listinou č. 99365/9001 3030. 
Telefon 997 010 111 fax 997 010 114 www.uzpi.cz e-mail uzpi@uzpi.cz 

Ústav zemědělských a potravinářských 
informací Praha 

Kdo jsme 

ÚZPI je specializovanou příspěvkovou organizací 
s celostátní působností, zřízenou Ministerstvem 
zemědělství ČR. Jsme institucí s republikově, ale 
i v okolních evropských státech ojedinělým posláním – 
zabýváme se v plné šíři komplexním transferem 
oborových znalostních informací z oblastí: zemědělství, 
potravinářství, výživa, ochrana spotřebitele, lesnictví 
a životní prostředí. Historie Ústavu sahá až do roku 1926, 
pro současnou podobu je důležité datum 1.1.1993, kdy 
došlo k zásadnímu kroku - ke sloučení tehdejšího Ústavu 
vědeckotechnických informací pro zemědělství 
a Výzkumného ústavu potravinářského. Důvodem byla 
potřeba vytvoření moderního informačního centra. 
Součástí Ústavu je i třetí největší oborová knihovna na 
světě (po americkém Beltsville a Moskvě) vlastnící 
v depozitu na 1,2 mil.svazků. 

Co děláme - Jaké služby nabízíme 

Činnost Ústavu lze rozdělit do dvou základních skupin. 
První skupinou jsou informační fondy, druhou komunikační 
služby. 

 Skupina informačních fondů získává, zpracovává a 

zpřístupňuje zahraniční a domácí odbornou literaturu 
včetně dalších forem dokumentových a datových 
oborových informací. 

Nabízí komplexní služby již zmíněné knihovny, tj. 
prezenční a absenční výpůjčky knih, časopisů 
a videokazet. Umožňuje přístup do on-line katalogu knih a 
časopisů a České zemědělské a potravinářské 
bibliografie. Zpřístupňuje databáze CAB, FSTA, AGRIS 
a další zdroje volně dostupné na Internetu. Poskytuje 
informační služby i z interních databází, rešeršní služby 
z českých a zahraničních zemědělských 
a potravinářských databází s celosvětovou působností. 
Zajišťuje komplexní zajištění obsahu internetového portálu 
ÚZPI – Agronavigátora.  

V souvislosti s činností skupiny informačních fondů je 
třeba zmínit rovněž aktivity, jejichž cílem je široký transfer 
zemědělských, potravinářských, spotřebitelských 
a příbuzných informací, což v praxi znamená účelovou 
vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Vydáváme 
například 10 vědeckých časopisů v tištěné podobě, 
z nichž u tří titulů  – Animal Science, Plant, soil and 
environment a Veterinární medicína se sleduje tzv. impakt 
faktor – koeficient citovanosti časopisů. Tento faktor je 
výrazem respektovanosti těchto časopisů ve vědeckém 
světě. 

http://www.uzpi.cz/
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Druhá skupina – skupina komunikačních služeb 

koordinuje služby informačních systémů ÚZPI a jeho 
komunikačně zaměřených aktivit a vytváří prostředí pro 
synergické 

 a multiplikační efekty informačně komunikačních 
kampaní. 

Zabezpečuje činnost Koordinačního centra pro 
poradenství, které mj. zpracovává koncepční návrhy 
rezortního poradenství, koordinuje činnost poradenských 
subjektů, což je zázemí pěti set zemědělsko-
potravinářských odborníků z celé republiky. Jedním 
z nástrojů pro komunikaci jak s odbornou, tak laickou 
veřejností, kde se služeb těchto odborných poradců hojně 
využívá, je INFOPULT – informační servis poskytovaný 24 
hodin denně zdarma zájemcům z řad odborné i laické 
veřejnosti.  

Součástí činnosti komunikačních služeb je celý 
komplex realizace vzdělávacích projektů ve smyslu 
resortní směrnice o vzdělávání, jehož součástí je i 
realizace opatření 3.1. SAPARD. 

V současné době Ústav plní také funkci Informačního 
centra bezpečnosti potravin, jehož role je nyní, v době 
před vstupem ČR do EU, velmi důležitá. IC BP 
spolupracuje s jednotlivými složkami Mezirezortní 
koordinační skupiny pro bezpečnost potravin – tj. 
s odbornými pracovišti, vědeckými výbory, informačními 
systémy státní správy a občanskými spotřebitelskými 
organizacemi. Unikátní v takto pojatém konceptu 
infocentra, který mimochodem nemá v evropských zemích 
obdoby, je, že ÚZPI jako státní instituce poskytuje 
komplexní informační zázemí nevládním (nestátním) 

organizacím, které v oblasti bezpečnosti potravin působí a 
spolupracují. 

V širokém spektru komunikačních služeb mají své 
místo i nepravidelné aktivity jako jsou semináře, odborné 
akce, vydávání oborových publikací, výstav, multimediální 
produkty a technický konferenční servis. 

Co chceme 

Naším cílem je být přirozeným integrátorem všech 
oborových služeb, knihovních, webových, vzdělávacích, 
komunikačních, poradenských, transferu poznatků vědy 
a výzkumu do praxe.  

Jsme schopni poskytovat tyto služby komplexně, 
takzvaně „pod jednou střechou“, protože máme k dispozici 
ojedinělé zázemí ve vlastních, nepřetržitě doplňovaných 
informačních fondech. 

Sloganem našeho INFOPULTU je „Zeptejte se na 
cokoli, Infopult vám odpoví“. Parafráze této věty je 
mottem činnosti ÚZPI. 

 

 

Ústav zemědělských a potravinářských informací Praha 

Slezská 7, 120 56 Praha 2, P.O.B 39 

Tel: +420 227 010 111 

e-mail: uzpi@uzpi.cz 

www.uzpi.cz, 

www.agronavigator.cz, 

fax: +420 227 010 114 

wap.agronavigator.cz, 

pda.agronavigator.cz 

Agronavigátor Set 

mailto:uzpi@uzpi.cz
http://www.uzpi.cz/
http://www.agronavigator.cz/
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