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Slovo úvodem  

Vážení přátelé Střední školy 

zemědělské a veterinární 

Lanškroun, tento almanach vznikl 

k příležitosti 70. výročí 

zemědělského vzdělávání a 55. 

výročí středoškolského 

zemědělského školství 

v Lanškrouně. Je to období relativně krátké vzhledem 

k historii školství a zemědělství, ale vlastně dlouhé 

z pohledu života člověka. Přidáme-li k tomu ještě rychlost 

naší doby, atraktivitu oboru a demografický vývoj počtu 

žáků, pak je opravdu co slavit. Čas nelze zastavit. Zdá se, 

že dochází na slova našich rodičů; alespoň já si uvědomuji, 

že ten čas s postupujícími roky ubíhá navíc rychleji. Možná 

i proto mi připadá, že je to nedávno, co se spojil můj život 

s naší školou, prakticky jako by to bylo včera a přesto je to 

už 24 let. Tím spojením myslím dobu, kdy jsem nastoupil 

jako žák střední zemědělské školy do prvního ročníku. Od 

té doby se změnilo hodně věcí, ale základ a duch školy 

zůstává. Stejně tak jak tomu bylo tehdy, i dnes vnímám naši 

školu jako živý organismus. Budovy, stavby, stroje, 

zařízení a ostatní zázemí se mění. Důležitější a podstatnější 

jsou ale lidé, kteří školu formují. Žáci, zaměstnanci, 

spolupracovníci a ostatní lidé, zapojující se do 

každodenního chodu, vytváří skutečnou tvář školy. Proto 

je pro mne největší odměnou jejich spokojenost, odborná 

zdatnost, uplatnění a hlavně sounáležitost a hrdost na to, že 

byli, jsou nebo budou součástí školy. Mé druhé, vlastně už 

déletrvající spojení se školou, se začalo datovat  dubnem 

roku 2010. Tehdy jsem převzal pomyslné kormidlo rozjeté 

lodi a snažil se držet směr a rychlost v mírně rozbouřených 

vodách středních odborných škol v Pardubickém kraji, ale 

i mimo něj. Ukázalo se, že minulý kapitán lodi pan ředitel 

Fiedler se svou posádkou, dokázal předvídat a ještě před 

svým odchodem rozšířil nabídku studijních oborů 

o Veterinářství, které pomalu ale jistě díky své atraktivitě 

přebírá vedení a kompenzuje úbytek studujících žáků 

(ukončeným oborem Ekonomika a podnikání) na naší 

škole. Myslím si, že mým, tedy naším úkolem je udržet 

atraktivitu školy, zabezpečit podmínky praktické 

i teoretické výuky žáků našich oborů. V příštích letech se 

budeme snažit dobudovat a případně rozšířit zázemí pro 

stávající obory a možná obory nové, zajímavé nejen pro 

žáky vycházející ze základních škol, jejich rodiče, ale 

samozřejmě i potenciální zaměstnavatele a celou naši 

společnost.  

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem současným 

i minulým zaměstnancům, spolupracovníkům, našim 

žákům, absolventům a všem ostatním lidem, kterým na 

škole záleží, společně ji spoluutváří a formují. Škole 

samotné přeji, aby měla hodně spokojených a šikovných 

žáků, úspěšných absolventů, výborných učitelů, schopných 

zaměstnanců a víc než dobře fungovala ve všech svých 

činnostech. 
Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Pozdrav z Pardubického kraje 

Sedmdesáté výročí vzniku SZeŠ je 

významné nejen pro školu 

samotnou, ale i pro celý náš region. 

Právě lanškrounská zemědělská 

škola prošla v posledních letech 

nemalými změnami, a to i přes to, 

že resort zemědělství nebyl v příliš 

dobré kondici. Dle mého názoru 

zažívá škola jedno z nejlepších 

období ve své historii. Studentům 

nabízí unikátní obory. Rozsah 

výuky, včetně vybavení školy, lze v mnoha ohledech 

srovnávat se vzděláním běžně poskytovaným na vysokých 

školách. Návštěvník, který si prohlédl školu před 10 lety, 

má možnost srovnávat s jejím současným stavem a věřím, 

že rozdíl pozná na první pohled. Pardubický kraj jako 

zřizovatel nepovažuje, na rozdíl od řady jiných regionů, 

zemědělské školství za okrajové, ale naopak za mimořádně 

důležité i vzhledem k tomu, že se zemědělské profese 

potýkají s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. 

Především je obecně známo, že stávající zemědělská 

populace stárne. Proto jsme se před časem rozhodli pro 

masivní investice, jak do samotné budovy školy, jejího 

vybavení, včetně odborných učeben, ale také do školního 

statku, který se proměnil k nepoznání. Osobně jsem 

přesvědčený, že studenti, pokud mají získat kvalitní 

vzdělání odpovídající době, ve které studují, musí také 

pracovat v moderním prostředí s užitím nových 

technologií. Školní statek dnes zahrnuje moderní ustájení, 

novou dojírnu a veterinární laboratoř. V současné době se 

dokončuje také prostor pro druhotné zpracování mléka. 

Jako hejtman kraje jsem hrdý na to, že bude studentům 

umožněno vyrobit si vlastní potraviny, se kterými se budou 

prezentovat nejen v různých soutěžích, ale i široké 

veřejnosti. 

Všem studentům, absolventům, rodičům, ale i celému 

pedagogickému sboru přeji, aby si oslavy patřičně užili. 

Zvláště pro absolventy je čas zavzpomínat na studentská 

léta, která patří v životě člověka k těm nejradostnějším. 

Škole přeji do dalších let dostatek kvalitních uchazečů 

a svědomitých studentů. Budu velice rád, pokud i v době 

spletitých evropských dotací naše české zemědělství 

obstojí a bude nadále zaměstnávat absolventy 

lanškrounské školy. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje 
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Pozdrav senátora 

Je k neuvěření, že zemědělská 

škola v Lanškrouně slaví v dobré 

kondici  sedmdesátiny. Chtěl bych 

se připojit k řadě gratulantů. Jako 

její student jsem zde v letech 1971-

1975 společně s kolegy a 

kolegyněmi prožíval svá 

nejkrásnější léta mládí. V období 

studia si člověk neuvědomuje, co 

pro něj škola znamená. Teprve 

s odstupem  při každém srazu 

spolužáků  si při vzpomínkách znovu musíme připomínat, 

že škola pro nás představovala zásadní  obrat v životě. 

Především ve vzdělání a hlavně při  přípravě do praxe, 

především  té zemědělské. Byla zde výborná parta kantorů 

a studentů. Moc děkuj za vše dobré a s odstupem času, ve 

mně stále sílí hrdost, že jsem absolvent této naší školy. 

Získal jsem pro život  opravdu hodně potřebného.  

Po desetiletém  pobytu v zemědělském družstvu a službách 

jsem  přijal práci ve veřejné správě. Nejprve jsem působil 

jako starosta města, poté jsem byl jako radní Pardubického 

kraje zástupcem zřizovatele naší školy. Nyní, jako senátor 

pro obvod Ústí nad Orlicí, mám také trochu na 

starosti  zemědělství a venkov. Zemědělská škola v 

Lanškrouně je stále předmětem mého zájmu a 

podpory.  Mám radost s každé podařené školní akce. 

Hlavně jsem rád, že se škola se neustále rozvíjí, nejenom 

novými projekty, ale především investicemi do studentů. A 

to je nejdůležitější – už Komenský psal, že škola nejenom 

učí, ale především vychovává. V lanškrounské zemědělské 

a veterinární škole jsou tato moudrá slova živá a fungují 

v běžné školní praxi.  

Přeji  škole, pedagogům, zaměstnancům, studentům vše 

dobré do dalších  let. Škola si také právem zaslouží velkou 

podporu zřizovatele a veřejnosti. Nejenom kvůli tradici, ale 

především  pro svoji nezastupitelnou úlohu 

v našem  zemědělském vzdělávání.  
Ing. Petr Šilar, senátor 
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Škola musí mít vizi! 

Ze vzpomínek dlouholetého ředitele 

Ing. Vlastislava Fiedlera 

Výročí jsou od toho, abychom 

mohli zavzpomínat, bilancovat 

minulost, poučit se z dobrých věcí 

i chyb a vrhnout se do práce pro 

budoucnost. Sedmdesát let trvání 

školy je dlouhá doba; reprezentuje 

dvě generace bývalých učitelů, 

jednu stávajících a tisíce 

absolventů. 

Na Střední zemědělskou školu 

Lanškroun jsem nastoupil jako učitel odborných předmětů 

1. září 1975. Dříve jsem pracoval v ÚKZÚZ Praha jako 

odborný asistent v sekci odrůdových pokusů. Byla to pro 

mne velmi dobrá příprava na výuku odborných předmětů 

a praxe. Na práci učitele jsem se opravdu těšil a chuť do 

práce mi pomohla překonat velikou změnu v mém životě. 

Jako začínající učitel jsem byl vhozen do vody a musel 

jsem hodně rychle plavat, abych se neutopil. To mi, 

bohudík, zůstalo až do mého odchodu na zasloužený 

odpočinek. Začínal jsem hned u maturitních tříd, kde jsem 

učil nejen odborné předměty, praxi, ale také tělocvik. Byl 

to od bývalého vedení školy veliký risk dát začínajícímu 

učiteli maturitní třídy se vším všudy. Hodně mi pomohli 

kolegové, kteří poradili metodicky i radou a povzbuzením. 

Největší oporou mi v té době byli učitelé Ing. Antonín 

Fiala, Ing. Jiří Černý, Ing. Miroslav Kovář, Mgr. Jiří 

Daníček a Mgr. Miloslava Smejkalová. Samozřejmě jsem 

měl ještě uvádějícího učitele a krajského metodika. 

Tehdejší péče o začínající učitele byla na vyšší úrovni, než 

je tomu dnes. Myslím, že objevujeme dávno objevené. 

Maturitní zkoušky dopadly velmi dobře, a tak jsme byli 

všichni spokojení a šťastní. Na školu jsme přišli tři mladí 

začínající učitelé, po několika letech jsem zůstal jediný. 

V době, kdy jsem do zemědělské školy nastoupil, jsme 

učili 7 tříd střední školy a 3 třídy učiliště. Škola byla nová, 

zařizovaly se odborné učebny a na školním statku byla 

nově postavená farma skotu; došlo také k rozšíření 

školního statku o katastr v Horním Třešňovci. Byly 

vytvořeny dobré podmínky pro další rozvoj školy i statku. 

Bohužel, časem přišla škola o učební obor Průmyslový 

krmivář a v 80. letech se začalo mluvit v Hradci Králové 

(tehdejší zřizovatel) i mezi zemědělskou odbornou 

veřejností o tom, že výuka na škole a úroveň výroby na 

statku neodpovídají požadavkům tehdejší zemědělské 

praxe. V této době existovaly tři zemědělské školy, které si 

konkurovaly svojí blízkostí i zaměřením: v Lanškrouně, 

Moravské Třebové a Kostelci nad Orlicí. Stále jsme žili 

v napětí, kdo si vytáhne Černého Petra. V Kostelci začali 

investovat, v Moravské Třebové prováděli zkušební 

experiment nové výuky a v Lanškrouně jsme přešlapovali 

na místě. 
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Ano, v této době se poprvé lámal chléb, jak říká staré 

přísloví. Když za mnou přišli krajský inspektor 

Ing, Košťál, ředitel OZS spolu s vedením školy s tím, 

abych na rok zastoupil nemocného ředitele školy 

Ing. Zubíka, vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Nevěděl 

jsem, co mne čeká, proto jsem s nabídkou souhlasil… 

A pak jsem řediteloval dlouhých, těžkých i radostných 

23 let. 

Existence stávající lanškrounské zemědělské školy je 

velký zázrak. Zvláště, když si uvědomíme, že jiné, již 

zaniklé zemědělské školy, měly více jak stoletou tradici. 

Protože na zázraky nevěřím, jsem přesvědčený, že za vším 

jsou jenom schopní a pracovití lidé s velkou dávkou 

optimismu a štěstí. Druhé lámání chleba na zemědělské 

škole proběhlo v devadesátých letech. To byla hodně 

složitá, ale také konečně svobodná doba. Zakonzervované 

školství reagovalo nesystémově se zpožděním a bez 

koncepce. Došlo k neúměrnému rozšíření maturitních 

oborů na učilištích, vznikaly soukromé školy a preferovalo 

se hlavně ekonomické a všeobecné vzdělání na úkor 

odborných technických škol a učebních oborů. Vrcholem 

byly tzv. rodinné školy, jejichž počet rostl jako houby po 

dešti. I na mnoha kvalitních zemědělských školách se 

rozhodli zavést tento obor. Investovali značné finanční 

prostředky do vybavení učeben pro tento obor, který pak 

byl rozhodnutím ministra zrušen z roku na rok. Kvůli 

skokovému, výraznému snížení počtu žáků na školách 

často docházelo k jejich rušení. To se stalo například se 

zemědělskou školou v Moravské Třebové. 

My jsme se vydali úplně jinou cestou. Následující odstavce 

vystihují, dle mého názoru, základní strategii, na které je 

zemědělská škola budována od devadesátých let. 

Udržení zemědělských oborů a doplnění nabídky 

vzdělávání o ekonomické obory a vzdělávání dospělých.  

S dvouletým předstihem jsme upustili od úzce 

specializovaných oborů a zavedli nový, perspektivní obor 

Agropodnikání, který splňoval nejpřísnější požadavky na 

odborné i všeobecné vzdělávání s možností volby 

specializace dle zájmů žáků i praxe. Zaměření tohoto oboru 

na chov koní z naší regionální školy rázem udělalo školu 

s celostátní působností. Všichni nám záviděli stoupající 

zájem o studium na naší škole. Zavedli jsme také 

pomaturitní studium zaměřené na chov koní, dálkové 

studium a vzdělávání pro zemědělce. Novinkou byl obor 

Podnikání a služby, který byl orientovaný na ekonomické 

vzdělávání. Na přelomu druhého tisíciletí dosáhla škola 

historického maxima – studovalo u nás 400 žáků! 

Musím se ještě zmínit o důležité události. V době hledání 

různých způsobů, které by dál zajistily existenci školy 

v narůstající tržní konkurenci, jsme se rozhodli pro 

experiment se Soukromou střední podnikatelskou školou 

ve Vsetíně. Po vzájemné dohodě jsme založili detašované 

pracoviště v Lanškrouně. Získali jsme učební plán 
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a spoustu dobrých nápadů, které jsme pak uplatnili na 

zemědělské škole. Pomohli nám sehnat rodilého mluvčího 

na anglický jazyk; zavedli jsme aplikovanou ekonomii do 

výuky našich oborů, účastnili jsme se mezinárodní soutěže 

Junior Achievement… Hlavně jsme se od nich naučili 

propagovat školu a používat moderní způsoby získávání 

uchazečů o studium (např. příprava na přijímací zkoušky, 

dny otevřených dveří, burzy škol). 

Zachování stávajícího zázemí a vybavení školy 

Vždycky jsem tvrdil, že škola musí stát na čtyřech pevných 

nohách, jaké má dubový stůl. Vždy to pro mě byla vlastní 

škola s učebnami, jídelna, domov mládeže a školní statek. 

Každé toto zařízení má nezastupitelnou funkci a musí se 

společně rozvíjet. Největším problémem školy bylo 

ubytování žáků. Pokud jsme chtěli zůstat institucí 

s celorepublikovou působností, museli jsme zajistit kvalitní 

ubytování pro cca 150 - 200 žáků. Přálo nám štěstí 

a v rámci optimalizace sítě škol nám byl převeden do 

majetku domov mládeže bývalého papírenského učiliště. 

Velké zásluhy na celé transakci patří bývalému řediteli 

lanškrounské průmyslovky doc. Ing. Maixnerovi 

a vedoucímu školského odboru Mgr. Peškovi. Pro nás to 

byla zlomová událost, konečně jsme vyřešili dlouholetý 

problém s ubytováním žáků. 

Jedna starost zmizela, ale objevila se nová – čekala nás 

doslova záchranná akce, tj. zachování školního statku. 

Když v 60. letech ředitel školy Ing. Zedníček rozhodl 

o výstavbě nové školy v těsné návaznosti na školní statek, 

bylo to šťastné řešení, které pozitivně ovlivnilo budoucnost 

obou zařízení. Takto ideálně na sebe navazovala škola se 

statkem pouze na třech školách v republice (Lanškroun, 

Opava a Šumperk). Problém školních statků a polesí po 

roce 1989 nezvládlo hlavně MŠMT, stávající kraje, ani 

ministerstvo zemědělství, došlo tak k jejich likvidaci. 

Zachránit se podařilo pouze několik z původně asi padesáti 

zařízení. Boj o záchranu školního statku mne stál určitě 

nejvíce sil, energie i probdělých nocí. Museli jsme statek 

transformovat, vypořádat restituční nároky za 24 mil. Kč, 

uhradit dluhy a hlavně zabránit jeho privatizaci. Že to byla 

správná cesta, ukazuje dnešní stav. 

Naše cesta do Evropy 

Jako by to bylo včera! O jarních prázdninách v roce 1990 

jsem poslal učitele němčiny Mgr. Bártu do Rakouska, aby 

se porozhlédl po nějaké zemědělské škole, se kterou 

bychom navázali spolupráci. Měli jsme štěstí, kolega Láďa 

Bárta objevil vynikající školu v Edelhofu. Naši studenti 

tam s učiteli o prázdninách prováděli praxi, učili se jazyk 

a poznávali, že se doma nemáme za co stydět. To byl náš 

začátek otevírání našich oken do Evropy. Později, hlavně 

díky naší učitelce angličtiny Mgr. Radmile Janouškové, 

došlo k rozvoji spolupráce se školami z celého světa. Vždy 

rád připomínám, že Radka nám otevřela ne okno, ale celá 

vrata do Evropy. Musím zmínit také ředitele italské školy 

Leda Leoneli z Montombrara, který nám v těchto začátcích 

nejvíce pomohl. Jednal jsem s mnoha zajímavými cizinci, 
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navštívil několik inspirativních cizích škol. Můj poslední 

zážitek spojený se zahraničními aktivitami naší 

zemědělské školy mne hodně pobavil i nadchnul! V lednu 

2012 jsem byl požádán, abych zajistil lyžařský výcvik 

3 učitelů z "nedaleké Polynésie" v Čenkovicích. Oni viděli 

sníh poprvé v životě a já zase poprvé viděl živého 

domorodce z Polynésie. To byl opravdu nezapomenutelný 

zážitek! 

Třetí a poslední lámání chleba, kdy se rozhodovalo 

o existenci školy, nastalo těsně před mým odchodem do 

důchodu a následující rok. Z hlediska perspektivy školy 

bylo rozhodující, že ve schváleném záměru Pardubického 

kraje byla naše škola zařazena jako regionální vzdělávací 

centrum pro zemědělství, venkov a životní prostředí. Na 

základě dlouhodobě připravených projektů a studií nám 

byly schváleny nebývale vysoké investice do domova 

mládeže 5 mil. Kč (na zateplení, plynofikaci a výměnu 

oken) a 23 mil. Kč na výměnu oken, zateplení a opravu 

střechy ve škole, s výhledem 20mil.investice na přestavbu 

školního statku. Investice do domova mládeže a školy byly 

realizovány do konce prvního desetiletí nového století. 

A protože chlapi plní své sliby, byly v následujících letech 

realizovány investice na školním statku. Ten se, díky 

mému nástupci Ing. Davidovi Hruškovi a díky dodržení 

slibu bývalého hejtmana kraje Mgr. Radko Martínka, 

změnil v ideální vzdělávací centrum pro praktickou výuku. 

Navštívil jsem zemědělské školy v celé Evropě a myslím, 

že díky této akci patří Lanškroun k nejlepším. 

Jako velice prozíravé se ukázalo požádat zřizovatele 

o povolení nového studijního oboru Veterinářství. Nebylo 

to jednoduché, ale v době, kdy došlo ke zrušení 

ekonomických oborů, mohla škola plynule přejít na nový 

obor, který má ve stávajících podmínkách zemědělské 

školy dobrou perspektivu.  

Závěrem svého bilancování bych chtěl říci, že žádné 

investice nemohou nahradit schopné, pracovité a obětavé 

lidi, kteří mají srdce na pravém místě. Chtěl bych novému, 

dle mého názoru, velmi kvalitnímu a schopnému vedení 

školy, také učitelům, zaměstnancům a žákům popřát hodně 

trpělivosti, nadhledu, optimismu, úspěchů, štěstí a zdraví. 
Ing. Vlastislav Fiedler, ředitel školy v letech 1986 – 2009 
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Škola v proměnách času 

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, jenž sloužil původně jako 

rychta, se stal základem nově otevřené zemědělské školy. 

Prostory využíváme 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 vznikla Hospodyňská škola 

v Lanškrouně, jejíž vyučování probíhalo ve vilách 

v Žižkově ulici, které později fungovaly jako internáty, 

stejně jako budova dnešní pošty na náměstí J. Marka. Tyto 

objekty později přešly pod správu města Lanškrouna. 

Prvním ředitelem rolnické školy byl Ing. Josef Urválek, 

ředitelkou hospodyňské školy se stala Alžběta Čápová. 

24. 12. 1948 byla lidová škola zemědělská připojena 

k hospodyňské škole a k rolnické škole; současně 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 máme status 

čtyřleté střední zemědělské technické školy. Na 

každoročních Dnech zemědělské školy se stále objevuje 

několik pamětníků z řad absolventů i bývalých učitelů, 

kteří na pana Cyrila Zedníčka vzpomínají s úctou. 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 
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zemědělská škola byla prozatímně umístěna v bývalém 

„Pionýrském domě“ na náměstí (dnešní pošta). Další čtyři 

zbývající objekty sloužily jako internáty. 

 

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. 

Miroslav 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 1986 stál 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 škola vůbec 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 

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 1993/1994 bylo 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 škole příliv studentů a potvrdil tak ve 

složitých devadesátých létech její právo na existenci. 

V letech 1994 – 1997 bylo otevřeno jednoleté pomaturitní 

studium zaměřené na chov koní. Od roku 1996 škola 

zahájila také výuku dálkového studia. V roce 1997 přešel 

obor Podnikání a služby pod střední zemědělskou školu. 
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V roce 1997 škola získala budovu nového domova mládeže 

v Nádražní ulici, kde může být ubytováno až 200 studentů. 

Od 1. 7. 2001 došlo ke změně zřizovatele školy – místo 

MŠMT ČR 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 MZe ČR jako trvalé vzdělávací základny resortu 

ministerstva zemědělství. 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. 

Ve stejném roce začal být používán původní název Střední 

zemědělská škola Lanškroun. 

V poslední dekádě, tedy po roce 2005, prošla zemědělská 

škola obdobím velkých, veskrze pozitivních změn. Před 

svým odchodem inicioval ředitel Ing. Fiedler v letech 2008 

a 2009 opravu domova mládeže a celkovou renovaci 

hlavních školních budov. Ve stejné době vedení školy 

reagovalo na mírný odliv zájmu o zemědělství a položilo 

základy novému studijnímu oboru Veterinářství, což se 

projevilo i na změně názvu instituce. Od léta 2011 se 

oficiálně jmenujeme Střední škola zemědělská 

a veterinární Lanškroun; jedinou legální zkratkou však 

zůstává označení SZeŠ Lanškroun.  

 

Školní rok 2009/2010 můžeme pracovně nazývat „rokem 

tří ředitelů“. Na podzim 2009 odchází dlouholetý ředitel 

Ing. Vlastislav Fiedler do zaslouženého důchodu, 

zastupujícím ředitelem je na první pololetí stanoven 
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dosavadní zástupce Ing. Josef Coufal. Od 1. 4. 2010 je 

zřizovatelem jmenován současný ředitel Ing. David 

Hruška. Pod jeho vedením jsou rozvíjeny podmínky pro 

kvalitnější výuku veterinárních a zemědělských předmětů 

(vybudování tzv. veterinárního centra z části tzv. staré 

budovy a moderního kravína v areálu statku); současně 

byla dokončena transformace školy a školního statku 

v jeden subjekt.  

 

Doba oprav a rekonstrukcí vlastně pokračuje dosud. Díky 

tzv. projektovým penězům se podařilo výrazně 

modernizovat téměř všechny učebny; v jubilejním roce se 

můžeme pochlubit novými laboratořemi chemie 

a pěstování rostlin, dokončovaným selským dvorem 

a výukovým arboretem. Speciálními stavebními úpravami 

prochází tzv. stará budova, kde bude od roku 2015/2016 

kromě stávajícího sálu zprovozněna školní minimlékárna. 

Změny posledních let zasáhly také tradiční výuku. Od roku 

2009 došlo k postupnému zavádění školních vzdělávacích 

plánů (místo tradičních osnov), na jaře roku 2011 je 

spuštěna tzv. státní maturita, která klade větší nároky nejen 

na studenty, ale také na pedagogický tým a logistické 

zabezpečení školy. 

Ve stejné době ruší zřizovatel obor Ekonomika 

a podnikání, který se na naší škole úspěšně rozvíjel od roku 

1993 (nejdříve pod hlavičkou Soukromé střední 

podnikatelské školy Lanškroun, později jako obor 

Podnikání a služby v rámci SZeŠ Lanškroun). Poslední 

maturitní ročník „ekonomů“ absolvoval na jaře 2014. 

Důležitost ekonomického povědomí si však uvědomujeme, 

proto prosadilo vedení školy, aby byl ve stávajících 

prvních ročnících oboru Agropodnikání vytvořen 

samostatný směr, kde byla posílena výuka ekonomických 

disciplín.  

Aktivity a změny posledních let jsou motivovány snahou 

čelit tlaku konkurence. Důležitou prioritou je, navzdory 

sestupné demografické tendenci, hledání nových žáků. Je 

více než potěšitelné, že si škola zachovala renomé jedné 

z největších zemědělských škol v zemi, kde se stále ještě 

vyučují předměty zaměřené na zemědělství; platí to vlastně 

i v případě nového oboru Veterinářství. Přejeme jí do 

dalších let stejnou flexibilitu, vytrvalost, dobré vedení, 

fundovaný pedagogický sbor a úspěšné absolventy. 
Mgr. Pavel Studený  

(s využitím materiálů PhDr. Jaroslavy Cvrčkové) 
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Škola dnešních dní 

Základní informace 

Název 

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 

Sídlo organizace 

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17, 

loc: 49o55’23,4”N; 16o36’43,84”E 

IČO 

00087670 

Kontakt 

web: www.szes-la.cz 

e-mail: info@szes-la.cz 

tel./fax: +420 465 321 098 

Právní forma 

příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj 

Náplň činnosti 

vzdělávání a výchova žáků 

Ředitel školy 

Ing. David Hruška 

tel.: +420 465 322 179, e-mail: hruska@szes-la.cz 

Zástupce ředitele 

Mgr. Daniela Pravdová 

tel.: +420 465 321 098, e-mail: pravdova@szes-la.cz 

Vedoucí učitel praxe 

Ing. Josef Coufal 

tel.: +420 465 321 098, e-mail: coufal@szes-la.cz 

Výchovný poradce 

Mgr. Martina Dolečková, Ing. Rudolf Rabas 

tel.: +420 465 321 098, 

e-mail: doleckova@szes-l.cz, rabas@szes-la.cz 

Školská rada 

Ing. Jaromíra Tmějová, Ing. Jan Šebrle, Věra Obstová 

e-mail: tmejova@szes-la.cz 

Domov mládeže  

Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel 

e-mail: melnyk@inlan.cz, dm@szes-la.cz 

tel. +420 465 324 898, tel./fax:+420 465 324 597 

Škola vyučovala v minulém desetiletí obory 

AGROPODNIKÁNÍ: 41-41-M/01, DENNÍ 

VETERINÁŘSTVÍ 43-41-,M/01, DENNÍ 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01, DENNÍ, DÁLKOVÉ 

http://www.szes-la.cz/
mailto:info@szes-la.cz
mailto:hruska@szes-la.cz
mailto:pravdova@szes-la.cz
mailto:coufal@szes-la.cz
mailto:doleckova@szes-l.cz
mailto:rabas@szes-la.cz
mailto:tmejova@szes-la.cz
mailto:melnyk@inlan.cz
mailto:info@szes-la.cz
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Škola  

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun vznikla 

v roce 1960 ze zemědělského učiliště. SZeŠ se skládala ze 

čtyř významných celků – vlastní školy, školního statku, 

který svými objekty přímo navazuje na areál školy; 

domova mládeže, jídelny a od školního roku 2012/2013 

přibyla ještě nová stáj a laboratoř. Tato skutečnost vytváří 

téměř ideální podmínky pro výuku všeobecně 

vzdělávacích i odborných předmětů v oblasti zemědělské 

a veterinární praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro 

sportovní činnost a autoškolu. Při škole funguje také 

sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové 

činnosti. 

V uplynulém desetiletí jsme vyučovali tři maturitní obory 

– Agropodnikání, Ekonomika a podnikání a Veterinářství. 

Od 1. 9. 2009 vyučujeme všechny obory na základě 

zpracovaných ŠVP. 

Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se 

zemědělskou praxí i vědecko-výzkumnými institucemi, 

ČZU Praha, MENDELU Brno, VFU Brno, SPU Nitra. 

Škola je partnerem projektu „Rozvoj lidských zdrojů 

v aplikovaném zemědělském výzkumu – cesta k posílení 

konkurenceschopnosti agrárního sektoru“. Nositelem 

tohoto projektu je Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. 

Rapotín. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme 

výzkumné úkoly. Jsme zakládajícím členem vzdělávací 

instituce Agrovenkov, Asociace vzdělávacích zařízení pro 

rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci 

a Asociace aktivních škol. 

Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ 

Lanškroun doplňkovou činnost v následujících oblastech: 

- výcvik koní a jezdectví 

- výuka a vzdělávání 

- výzkum a vývoj 

- koupě zboží za účelem prodeje 

- plnění výrobních úkolů zemědělské prvovýroby 

a dodání zboží a služeb 

- obchodování s plemenným materiálem zvířat 

- silniční motorová doprava nákladní 

- práce a služby zemědělské techniky 

- biotechnické a biotechnologické služby 

v chovech skotu a koní 

- autoškola 

- pronájem ubytovacích zařízení 

- stravování 

- veterinářství 

 
Ing. David Hruška, ředitel školy 
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Školní statek 

Školní statek byl zřízen za účelem 

poskytování vzdělávání a výchovy 

žáků a je součástí výchovně 

vzdělávací soustavy. K 1. 7. 2011 

zanikl školní statek jako samostatné školské zařízení 

a přiřadil se jako jedno ze školských zařízení přímo ke 

SZeŠ Lanškroun. Zároveň zažádal zřizovatele o možnost 

rozšíření doplňkové činnosti. 

V rámci hlavní činnosti školní statek zajišťuje podmínky 

pro praktickou výuku žáků ve spolupráci se střední školou, 

vykonává demonstrační, propagační a poradenskou činnost 

pro odbornou veřejnost a ověřuje vědecké a výzkumné 

činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy 

(aplikovaný výzkum), zejména zákonem č. 561/2004 Sb., 

§120 o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Školní statek Lanškroun je účelovým zařízením 

zemědělské školy od jejího vzniku, tj. od roku 1945. Od té 

doby prošel složitým obdobím a v současné době se 

transformoval na zemědělskou farmu o velikosti zhruba 

162 ha zemědělské půdy. Z toho 137 ha orné půdy a 25 ha 

TTP (10 ha pastvin). Zemědělská produkce slouží 

převážně k zabezpečení krmivové základny pro chovaná 

zvířata (35 ks koní, 185 ks krav, včetně VBJ, telat a výkrmu 

býků, 60 ks prasat, 9 ovcí, 12 koz a drůbež). S nadprodukcí 

a ostatními plodinami se obchoduje. Na orné půdě se tedy 

pěstuje řepka, kukuřice, pšenice, ječmen (JJ i JO), triticale, 

oves, směsky (GPS), jetel a mák. 

Chovaná zvířata slouží hlavně k praktické výuce žáků ve 

studijních oborech Agropodnikání a Veterinářství. Koně 

pro výuku jezdectví a vozatajství, pro sportovní vyžití žáků 

(závodní činnost). Velcí a malí přežvýkavci jako 

demonstrační zvířata pro veterinární a zemědělské 

předměty, producenti mléka, masa a vlny. Od srpna roku 

2012, díky podpoře zřizovatele a dotaci z ROP NUTS SV 

II (18 mil. Kč), funguje veterinární laboratoř a nová stáj pro 

chov skotu s tržní produkcí mléka i masného skotu. Školní 

statek tak produkuje plemenný materiál (býci v přirozené 

plemenitbě i na inseminačních stanicích, matky býků, 

embrya), kvalitní kravské mléko, zástavový dobytek 

a býky v žíru. Žáci se tak také mohou účastnit výstav 

velkých hospodářských zvířat a své svěřence si na ně sami 

připravit.   

V budoucnu chceme, aby školní statek nabízel komplexní 

zázemí pro prvotní zemědělskou výrobu a měl vhodné, 

moderní zázemí pro chov velkých a malých hospodářských 

zvířat ve všech chovaných kategoriích. Soustředí se na 

produkci chovného materiálu a výrobu kvalitních 

zemědělských komodit. Ve spojení se školou, výukou 

zemědělských a veterinárních předmětů bude školní statek 

tyto komodity zpracovávat a vyrábět kvalitní potraviny, 

které by se měly dostat i na stůl školní jídelny. Za tímto 

účelem škola v současné době buduje malou mlékárnu 

a prostory pro zrání sýrů a masa. Jde opět o projekt 
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spolufinancovaný Evropskou unií (ROP NUTS SV II) 

a Pardubickým krajem. Dále je také nositelem 

mezinárodního projektu ERASMUS+, který společně 

s Nory, Francouzi a Portugalci řeší problematiku 

prvovýroby, zpracování, ale i marketingu prodeje 

regionální potraviny na mezinárodní středoškolské úrovni.  
Ing. David Hruška, ředitel školy 

Domov mládeže 

Domov mládeže je školské 

ubytovací zařízení určené 

zájemcům z řad žáků naší školy. 

Všem uchazečům zajišťujeme 

ubytování a mimoškolní výchovu, 

k dispozici mají vybavené 

klubovny, kuchyňky, které se nacházejí na jednotlivých 

podlažích. Díky evropským fondům a projektu 

realizovaném na našem domově mládeže máme nyní nejen 

nově vybavenou počítačovou učebnu, ale třeba také 

keramickou dílnu s pecí, nabízíme i připojení k internetu 

s vlastním zařízením přes wifi. 

Různorodé zájmové a volnočasové aktivity nabízíme jako 

alternativu pro kvalitní trávení volného času. Zahrnují také 

výchovu mimo vyučování, které se odehrávají převážně 

v době jejich osobního volna a svým zaměřením jsou 

směřovány a koncipovány jednak k rozvoji dovedností, 

zkušeností a znalostí získaných při hodinách ve škole, ale 

také slouží například k relaxaci, či odpočinku od 

každodenních studijních povinností. V dnešní zrychlené 

době, možná dokonce více než tomu bylo například před 

deseti, či patnácti lety, mají však tyto aktivity 

nezastupitelné místo i jako prevence sociálně-

patologických jevů, přičemž aktivně zapojený a správně 

motivovaný žák nemá tolik času, ale ani chuti vymýšlet 

různé „partyzánštiny“ jako je záškoláctví, užívání 

psychotropních látek, šikana a další. Společným cílem tedy 

je nabídnout našim žákům co nejširší paletu těchto 

činností, aby měli žáci možnost volby a nabídka byla 

taková, že si z ní dokáže vybrat téměř každý. 

V současné době jsme spočítali všechny zájmové aktivity, 

odehrávající se na domově mládeže a ve škole, a dostali 
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jsme se na velice zajímavé číslo šestnáct, přičemž pevně 

věřím, že dokážeme pružně reagovat na nové trendy 

a zájmy našich žáků. Naše nabídka je pestrá. Žáci mají 

možnost vybrat si některé z  nabízených aktivit: zájmový 

kroužek keramický, výtvarný, ICT, fotografický, 

inseminační, lukostřelecký, přírodovědný se zaměřením na 

environmentální výchovu, kynologický a kroužek voltiže. 

Záměrem zde není vyjmenovat všechny, ale spíše poukázat 

na pestrost nabídky těchto činností. To je, dle mého názoru, 

jedna z mála cest, jak zaujmout a přitáhnout co největší 

množství mladých lidí k smysluplným činnostem, které jim 

mohou přinášet nejen osobnostní růst. V neposlední řadě 

myslíme také na zmíněný odpočinek, kterého se našim 

žákům díky zvýšeným studijním nárokům dostává stále 

méně. Myslím si, že právě jedno z hlavních poslání 

domova mládeže je vědět, co naše žáky ve volném čase 

opravdu zajímá, a i díky tomu lépe porozumět jejich 

přáním a požadavkům. 
Bc. Bohdan Melnyk, vedoucí domova mládeže 

Školní jídelna 

Školní jídelna SZeŠ Lanškroun sousedí s budovou školy. 

Žáky stravuje celodenně; ubytovaní se mohou přihlásit na 

snídaně, svačiny, obědy, večeře a druhé večeře. Ostatním 

žákům a zaměstnancům školy poskytuje obědy. V rámci 

hospodářské činnosti stravuje i cizí strávníky. 

Stravování je poskytováno dle platných předpisů pro školní 

jídelny, týkajících se provozu, hygieny a výživových 

a finančních norem. K obědu nabízíme výběr ze dvou jídel. 

Jídelníček tvoříme s přihlédnutím k současným trendům ve 

školním stravování a přáním žáků. 

Pro objednávání a odběr jídla je nainstalován systém 

s použitím bezkontaktních čipů od firmy Z-Ware Jihlava. 

Platby za stravu je možno složit na konto strávníka buď 

v hotovosti, nebo platbou na účet jídelny. 
Dana Mačátová, vedoucí školní jídelny 

Knihovnické ohlédnutí 

V roce 2004 proběhla za výrazného 

přispění tehdejší češtinářky 

PhDr. Jaroslavy Cvrčkové rozsáhlá 

reorganizace školní knihovny. 

Byly vyřazeny poničené či málo 

půjčované knihy, ale hlavně se celá 

knihovna přestěhovala do 

opravených prostor vedle kabinetu českého jazyka. 

Rozšířením výpůjční doby na čtyři velké přestávky týdně 

a bezplatnou výpůjčkou (hradí se jedině ztracené či 

poničené knihy) vznikly ideální podmínky pro případné 

zájemce z řad studentů i pracovníků školy. Během několika 

posledních let se ukázalo, že zájem o četbu mezi mladými 

čtenáři neklesá, naopak v posledních třech školních letech 

výrazně přibylo zájemců z řad prvních a druhých ročníků. 
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Studenti si zde najdou cestu ke klasickým dílům světové 

i české literatury, mezi více než dvěma tisícovkami svazků 

však zájemci naleznou také oddechovou literaturu, několik 

odborných knih zejména z oblasti humanitních věd, 

přírodovědy a jezdeckého sportu, k výbavě knihovny patří 

také poezie. Díky finančním příspěvkům z fondu SRPDŠ 

a díky peněžním darům starostů města se nám v minulých 

letech podařilo nakoupit mnoho zajímavých novinek. 

Jistou roli v rozšiřování výpůjčního fondu hrají dary rodičů 

i samotných učitelů. 

Velké poděkování však patří zejména paní Mgr. Radmile 

Janouškové, která pro knihovnu zajistila v období 2009 – 

2014 několik významných finanční obnosů z evropských 

grantových peněz (např. z projektu Evropa mladýma 

očima, částky z cen Label apod.). Poděkování také patří 

Ing. Ireně Ehlové, která opakovaně podpořila nákup 

novinek z projektu tzv. šablon. V posledních dvou letech 

důležitými částkami přispěla i samotná škola. Z těchto 

obnosů jsme financovali nákup většího množství knižních 

novinek, klasických děl, kterými si studenti mohou doplnit 

své znalosti. Při jejich výběru jsme se snažili zohlednit 

nové literární trendy, společenskou závažnost s důrazem na 

problematiku dospívání, ale také zájmy studentů. Roli jistě 

hrají i zvýšené požadavky k nové maturitě. 

Literatura se neustále vyvíjí; za poslední dvacetiletí se 

objevilo mnoho výrazných autorů, kteří píší nadčasově. 

Existuje spousta krásných knižních novinek, kvůli nimž 

stojí za to podstupovat nekonečný boj o peníze. Zájem 

o klasickou knihu a vzdělání se v naší době podporovat 

prostě musí. Jinak se výhledově staneme národem čtenářů 

návodů a snadno manipulovatelnými pasivními 

konzumenty. 
Mgr. Pavel Studený 

Nabídka studia žákům devátých tříd 

Informace o možnostech studia na naší škole je třeba 

různými způsoby předat žákům devátých tříd i mladším 

a samozřejmě i rodičům, kteří mají na volbu střední školy 

svého dítěte často rozhodující vliv. Škola je představena 

nejdříve rámcově a při projeveném zájmu jsou uchazeči 

seznámeni podrobněji se vším, co je zajímá. 

Děje se tak prostřednictvím internetových stránek školy, 

dále na přehlídkách středních škol, na výstavách 

s odborným zaměřením, na dnech otevřených dveří, 

pomocí informačních letáků a nemalou roli sehrává 

i osobní kontakt našich žáků a absolventů se svými 

kamarády a známými lidmi. 

Z tohoto důvodu se škola pravidelně prezentuje v září na 

výstavě se zaměřením na koně v Lysé nad Labem a na 

výstavě Kůň v akci v pardubickém závodišti. Zúčastňuje se 

přehlídek středních škol v České Třebové, Hradci Králové, 

Trutnově, Náchodě, Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, 

Šumperku, Kolíně, Liberci, Brně a Ostravě. 
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Významné je i oslovení žáků, jejichž koníčkem jsou právě 

koně, inzerátem v časopisu Jezdectví. 

Škola spolupracuje se základními školami v Lanškrouně 

a blízkém okolí, žáci těchto škol se seznámí s prostředím 

školy a školního statku v rámci různých aktivit. Velkou 

měrou se tak zvyšuje zájem o studium dvou nabízených 

studijních oborů - Agropodnikání a Veterinářství.  

Důležitá je vzájemná informovanost školy a úřadu práce. 

Každoročně se pořádá přednáška zaměstnankyně 

pracovního úřadu pro žáky čtvrtých ročníků s tematikou 

uplatnění absolventů po ukončení školy. Pokud se 

dotýkáme této problematiky, statistika posledních řady let 

vypovídá následující údaje: 1/3 absolventů pokračuje ve 

studiu na vysokých školách, 1/3 pokračuje ve studiu na 

vyšších odborných školách a jazykových školách 

a 1/3 nastupuje do zaměstnání nebo pracovní činnosti 

v zahraničí, kde se jedná především o absolventy oboru 

Agropodnikání ze směru chov koní a jezdectví. 

Tradicí naší školy jsou také dny otevřených dveří, které 

probíhají ve čtyřech termínech v měsících listopadu, 

prosinci a lednu. Každoročně si školu a školní statek 

prohlédne více než 100 žáků se svým doprovodem. 

Vybavenost školy a školního statku se v poslední době 

značně zvýšila, což je základním předpokladem pro 

zajištění kvalitní a názorné teoretické i praktické výuky. 

Velká návštěvnost je i na Dnu zemědělské školy 

pořádaném vždy v květnu. Zkušenosti a dojmy uchazečů 

z těchto akcí jsou většinou podmiňujícím faktorem pro 

rozhodnutí studovat právě na naší škole.  

Obory Agropodnikání a Veterinářství patří mezi 

zemědělská odvětví, která mají v národním hospodářství 

nezastupitelnou roli. Věřím, že tento fakt bude tímto 

způsobem vnímat většina našeho národa, potom bude mít 

zemědělské školství nadále budoucnost.  
Ing. Rudolf Rabas 
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Výuka praxe a praktických činností 

Za dlouhé období působnosti 

zemědělského školství se mnohé 

změnilo jak v životě, tak 

v zemědělství a na venkově. 

Změny zasáhly rovněž 

zemědělskou školu. Rozhodně je 

velice dobré, že svému původnímu 

poslání – vychovávat zemědělskou mládež – zůstala škola 

v Lanškrouně věrná. 

Za období posledních deseti let prošla škola a školní statek 

velkým přerodem. Určitým mezníkem byl rok 2011, kdy 

došlo od 1.7. 2011 ke sloučení původně samostatného 

školního statku se školou v jeden subjekt. 

Obrovskou, mnohdy nedoceněnou výhodou je umístění 

celého areálu zajišťujícího praktickou výuku a praktickou 

činnost v odborných předmětech hned v sousedství budovy 

školy. Tato skutečnost umožňuje přímé zapojení žáků do 

života a tepu tohoto výukového zázemí. Celá řada žáků, 

využívá této možnosti a zapojuje se do pracovní činnosti 

i mimo výuku v době svého osobního volna.  

Pro zajištění odpovídající výuky v souladu s požadavky 

současné doby došlo k radikální obnově téměř všech 

provozů školy, výstavbě nové stáje pro chov skotu (chov 

dojných krav, chov krav bez tržní produkce mléka, 

odchovu jalovic a telat). Mimo stáje byly založeny a jsou 

využívány pastviny, hlavně pro odchov mladého skotu 

a chov krav bez tržní produkce mléka. Pravidelně je 

prováděna údržba stájí pro koně a k tomu přilehlých 

pastvin.  

Velkým přínosem pro zdokonalení praktických 

dovedností, hlavně pro žáky oboru Veterinářství je zřízení 

moderního „Veterinárního centra“. Dále v současné době 

probíhající rekonstrukce původní „staré budovy“, kde 

budou nové učebny, pitevny a provozovna malé mlékárny. 

Zemědělství a veterinářství, to nejsou jen koně nebo skot. 

Těší nás, že v současné je dokončována výstavba celého 

areálu s arboretem, pastvinami a prostorem pro ustájení 

a chov malých hospodářských zvířat (králíků, ovcí, koz) 

a drůbeže (slepice, kačeny, krůty).  
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Pro doplnění praktické výuky je nabízena široká možnost 

využívání provozů a zařízení mimo školní areál. Tuto 

možnost v rámci smluv a dohod využíváme především 

u žáků vyšších ročníků. Mimo školní smluvní pracoviště 

(Caniscentrum Lanškroun, Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem, pracoviště Hřebčín Slatiňany, Jezdecká škola 

Equus Kinsky-Hradištko u Sadské, Podorlicko a.s. 

Mistrovice, Farma Kněžour – Ostrov u Lanškrouna, 

Jezdecký klub Zdeněk Bittl, Semanín 172, Zemědělsko – 

obchodní družstvo Žichlínek, ZD se sídlem ve Sloupnici, 

Hřebčín Suchá-Litomyšl, Bocus,a.s.-Orlice, Letohrad, 

farma manželů Kaplanových Líšnice, Vladimír Hajtmar, 

Rovensko, Zábřeh na Moravě) mají žáci možnost v rámci 

týdenních odborných individuálních praxí absolvovat praxi 

v podnicích u soukromých zemědělců a chovatelů, 

veterinárních ordinacích a klinikách, útulcích pro zvířata se 

záměrem jejich dalšího směrování po ukončení střední 

školy. Žáci se zájmem o mechanizaci a nejmodernější 

techniku využívanou v zemědělství mají možnost 

spolupracovat s BV Technikou, firmou, která tuto 

mechanizaci prodává a sídlí v areálu školy. 

Během školního roku v rámci odborných exkurzí navštíví 

naši žáci další odborná pracoviště v České republice, ale 

i v souladu s různými projekty v zahraničí a to nejen 

v Evropě.  

Co si přát do budoucna? Jistě udržení tohoto stavu a ještě 

větší rozšíření o další možnosti praktické výuky na naší 

škole. Jako absolvent této školy (maturitní ročník 1972) si 

toto obzvláště ze srdce přeji pro budoucí žáky, ale i celou 

zemědělskou a veterinární praxi. 
Ing. Josef Coufal, vedoucí učitel praxe  

Chemická laboratoř v námořní modři 

V průběhu letních prázdnin a na 

začátku letošního školního roku 

2014/2015 proběhla na naší škole 

celková revitalizace stávajících 

prostor, které byly určeny pro 

výuku praktické chemie. Díky 

pozici učitele chemie jsem dostala od hlavní koordinátorky 

projektu Mgr. Radmily Janouškové příležitost vytvořit 



Almanach 2015   

26 

učebnu svých snů. Praktickou, účelnou, možná trochu 

sterilní a především vzdušnou. Původní přepážky 

v místnosti byly odstraněny, starý nábytek z 60. let byl 

nahrazen novým, nakoupilo se nové vybavení i chemické 

sklo. 

Vznikla prostorná chemická laboratoř s funkčními 

laboratorními stoly, s analytickým koutkem i výukovou 

oblastí s dataprojektorem určenou pro zápis žáků a práci 

s mikroskopy. Učebna chemie se proměnila v modrobílou 

laboratoř určenou pro práci v chemických, veterinárních 

i zemědělských předmětech. Díky projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji mohou naši žáci pracovat v hezkém prostředí, které, 

jak doufám, vydrží ještě mnoho dalších let. 
Mgr. Tereza Krištofová 

Renovovaná učebna pěstování rostlin 

Třída určená pro praktická cvičení 

předmětu Pěstování rostlin 

v minulém roce zažila radikální 

změnu. Původní vybavení, 

pořízené při výstavbě školní 

budovy, již bylo zastaralé 

a neodpovídalo modernímu pojetí 

výuky. Díky financím, získaným v rámci projektu Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji, jsme mohli učebnu zcela změnit. Nový nábytek 

v barvě dřeva doplněný jasně zelenou, interaktivní tabule 

s dataprojektorem, nové moderní pomůcky změnily tento 

prostor v učebnu, kde může probíhat teoretická příprava 

i praktické cvičení. Za zmínku stojí sady na zkoušení 

rostlin a zkoumání meteorologických jevů, sady na rozbory 

půd z hlediska zemědělské potřeby, digitální vlhkoměry 

semen, digitální refraktometr na med, ovoskop, moderní 

sušička na různé materiály, laboratorní pec, klíčidlo 

s regulovatelnou teplotou. Učebna je využívána v rámci 

výuky oboru Agropodnikání pro cvičení v pěstitelství 

a ochraně rostlin, a také ve Veterinářství na zjišťování 

různých parametrů z hygieny potravin. Prostory třídy 

umožňují přenést teoretické znalosti do praktických 

dovedností. Konkrétní práce spočívají např. ve zjišťování 
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klíčivosti semen různých plodin, zjišťování 

a vyhodnocování meteorologických prvků, rozborů půd 

z hlediska fyzikálních i chemických vlastností, ošetřování 

rostlin během vegetace, senzorického posuzování různých 

druhů potravin v různém stupni zpracování.  

Učebna také slouží kroužku Pěstování rostlin. Studenti se 

zde starají o rostliny v prostorách školy, vytvářejí rostlinné 

dekorace pro různé příležitosti, např. Dny otevřených 

dveří. Nejvíce se zajímají o bylinky. Učí se zakládat 

porosty, pečovat o ně během vegetace, využívat je 

v běžném životě – třeba jako koření nebo léčivky. K tomu 

využívají nově pořízené závěsné květinové stěny a různé 

další pomůcky. 

Renovace učebny posunula výuku odborných předmětů 

o velký skok dopředu. Jsme za to velmi rádi. 
Ing. Irena Ehlová 

Autoškola 

Součástí výuky na SZeŠ 

Lanškroun je výuka a výcvik 

v rámci předmětu Motorová 

vozidla. Počátky autoškoly se pojí 

s rokem 1962/1963. Úspěšní 

absolventi tehdy získali řidičské 

oprávnění pouze pro skupinu T (traktor). V té době škola 

zakoupila dva traktory ZETOR 3011 upravené pro výcvik. 

Později byly nahrazeny traktory řady ZETOR 4611. 

Teprve od školního roku 1982/1983 byl vozový park 

obohacen o dva traktory druhé generační řady Z-7711.  

V roce 1966/1967 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 

1971/1972 mohl být zahájen výcvik pro získání oprávnění 

k řízení osobního automobilu. Tato výuka byla náplní 

nepovinného předmětu Řízení motorových vozidel. 

Zakoupením malého motocyklu SIMSON S50 

a nákladního automobilu IFA W50 L byly v autoškole 

vytvořeny podmínky k získání většiny oprávnění pro řízení 

jednotlivých skupin motorových vozidel. 

Uplatněním zákona 361/2000 Sb. a jeho následných novel 

bylo z vozového parku autoškoly vyřazeno nákladní 

vozidlo a postupně i všechny motocykly (vozidla 

nesplňovala nové technické podmínky pro výcviková 

vozidla autoškoly). V roce 2013 bylo pro potřeby 

autoškoly zakoupeno vozidlo ŠKODA Rapid a přívěs 

AGADOS VZ26. Tím bylo možné pro žáky SZeŠ 

i veřejnost rozšířit nabídku v rámci hospodářské činnosti 

autoškoly o výuku a výcviku pro skupinu B + E. Bohužel 

další novela zákona 361/2000 Sb. v roce 2014 nám opět 

znemožnila pokračovat v této výuce. Z výše uvedeného je 

vidět, že neustálé novelizace zákona naší autoškole hodně 

ubližují. 

K historii patří i počet frekventantů z řad studentů, kteří 

prošli výukou a výcvikem a získali řidičské oprávnění. 



Almanach 2015   

28 

K 1. lednu 2015 je registrováno celkem asi 4500 žáků. 

Z nichž až na malé výjimky všichni uspěli a získali 

příslušná oprávnění k řízení motorových vozidel. 

V současné době zajišťujeme u druhých ročníků oboru 

Agropodnikání výuku a výcvik pro skupinu T (traktor) a ve 

třetích ročnících oboru Agropodnikání a Veterinářství 

výuku a výcvik pro skupinu B (osobní automobil). Pro 

zajištění výuky a výcviku obsahuje náš vozový park tři 

traktory (Z – 5211, Z – 7211 a Z – 7711) a osobní 

automobily ŠKODA Fabia a ŠKODA Rapid. 

Do budoucna bychom chtěli obnovit možnost nabídky 

výuky pro získání řidičského oprávnění skupiny B + E 

a obnovit vozový park jak u traktorů, tak u osobních 

automobilů. 

Na místech učitelů výuky teoretických předmětů 

a praktických jízd se za dobu provozování autoškoly 

vystřídalo mnoho pracovníků. V posledních deseti letech 

to byli: Ing. Jaromír Kubeš, Jaroslav Šrůtek, Miroslav 

Fišar, Renata Marková a externisté Pavel Horák 

a Ing. Ladislav Šilar. V současné době výuku a výcvik 

zajišťují učitelé: Zdeněk Paďour, Jaromír Kubeš ml., 

Ing. Jan Račanský a zdravotnickou přípravu vyučují 

Mgr. Lenka Chrobáková a Mgr. Kamila Barlow. 

Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem 

bývalým i současným učitelům autoškoly za jejich 

zodpovědnou a náročnou práci. Přeji jim pevné nervy 

a dobré zdraví do dalších let. 
Zdeněk Paďour 

Jezdecký klub  

Jednoho hezkého odpoledne za 

mnou přišel pan Novotný a říká: 

„Děvče, bylo by dobré, abys byla 

předsedkyní školního klubu. Nic se 

neboj, já ti s tím pomůžu.“ A jak 

řekl, tak se stalo. Já, posílená příslibem dobrých rad, jsem 

na tuto výzvu kývla. 

Ze všech stran mě v SJK obklopovaly odkazy na famózní 

éru pana Novotného a taková úroveň se těžko udržuje. 

O překonání se ani neodvažuji přemýšlet. Taková práce 

potřebuje silnou osobnost, která unese tíhu úspěchu 
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a zodpovědnosti. Ladislav Novotný a jeho partnerka 

Lidmila Hantlová takoví byli. Dodnes jsou lanškrounskými 

legendami, o kterých se mezi koňáky mluví ve vztahu ke 

koním a SZeŠ. 

My všichni můžeme být hrdi na to, co v parkurovém 

skákání dokázali a jak proslavili lanškrounskou SZeŠ. Pod 

jejich vedením se v klubu prosadilo mnoho vynikajících 

osobností. Za všechny jmenujme alespoň Pavlu 

Pecháčkovou (Patočkovou), držitelku pěti zlatých medailí 

z Mistrovství Československa a později i České republiky 

v kategorii žen (ve stejné kategorii vyhrála i v Polsku 

a Německu); Romanu Kostkovou (Jeníkovou) stříbrná 

z Mistrovství ČR juniorů, později zlatá z Mistrovství ČR 

v kategorii žen; juniorského mistra ČR Pavla Fišera; 

Michaela Petráňová (Gloserová) - juniorská mistryně ČR 

nebo Adéla Chládková 3× mistryně oblasti a třetí na 

Mistrovství ČR. Je to jen krátký výčet třiadvacetileté práce 

trenéra L. Novotného a jeho sportovního kolektivu. Skrývá 

se za ním spousta osobního volna, které netrávili v divadle, 

kině nebo na horách či o prázdninách u moře. Je to čas, 

který věnovali koním a lidem kolem sebe. 

V současné době je taky z čeho vybírat. Svět je však trochu 

jiný, snad málo osobní. Lidé nemají čas na vzájemná 

setkání a sdílení potřeb, poznávání se. Někam se vytratily 

besedy o různých odborných problémech nebo už o to 

nikdo nestojí, kdo ví…?  

Do vedení klubu jsem nastoupila na konci roku 2012. 

Bohužel se ke mně nedostaly žádné dokumenty o historii 

členské základny, o finančním hospodaření, o rozvrhu 

akcí; chyběla jména lidí, kteří se na činnosti klubu podíleli. 

Proto následovalo období hledání a získávání informací 

a s úsměvem na tváři říkám, že snad pokračuje dodnes. 

Dnes je v klubu pod mým vedením 78 členů, z toho 58 tvoří 

mládež do devatenácti let. Ve výboru máme 3 členy 

(Podhorná, Švehlová, Rabas) a 3 členy revizní komise 

(Syrový, Carda, Votava), která dohlíží na naše hospodaření 

s prostředky, které se snažíme získávat z různých 

sponzorských zdrojů. Členy klubu jsou také čtyři cvičitelé, 

kteří už sami aktivně nezávodí, ale zodpovědně připravují 

mladý potěr v zájmových činnostech. Ve vozatajství jim 

své zkušenosti předává pan Ladislav Syrový, ve voltiži 
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nebo jezdectví kde se mohou setkat se mnou, Renatou 

Kalousovou nebo Dominikou Švehlovou. 

Mým snem je vytvoření zdravého jádra, stálého kolektivu, 

který by každoročně ukazoval žákům a členům klubu 

podobnou práci, jakou měli naši předchůdci. Jejich 

nasazení je nám vzorem. 
Za SJK MVDr. Iva Podhorná 

Liga zemědělských škol 

Již dlouholetou tradicí je pořádání 

seriálu jezdeckých závodů v rámci 

Ligy zemědělských škol. Soutěže 

v parkurovém skákání jsou 

organizovány pro studenty a mistry 

odborného výcviku (učitele 

jezdectví) zemědělských škol a učilišť. Dnes mezi stálé 

účastníky patří následující školy: SZeŠ Lanškroun, SZeŠ 

a VOŠ Chrudim, SZeŠ a VOŠ Benešov, ČZA Humpolec, 

SŠCHKJ Kladruby a SZeŠ Přerov, dříve i VOŠ 

ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, SOU Jaroměř. 

Nejnovějšími školami, které se přidaly, jsou SŠTZ 

Mohelnice, SOU Velká Chuchle a SZeŠ Čáslav. 

Seriál těchto závodů se skládá z několika základních kol, 

která jsou pořádána na podzim a na jaře daného školního 

roku. Soutěže jsou vypsány většinou v následujících 

stupních obtížností: „Zm“ (parkur do 90 cm) jako 

zahajovací soutěž pro všechny jezdce, „Z“ (parkur do 100 

cm) jako mistrovská soutěž pro studenty a „ZL“ (parkur do 

110 cm) může být jako soutěž otevřená pro všechny jezdce 

a koně, popř. určena jako samostatná soutěž pro učitele 

odborného výcviku. Průběžné výsledky z jednotlivých kol 

mistrovské soutěže studentů se přepočítají dle daného klíče 

na boty a ty se potom sčítají. Vytváří se tak žebříček jezdců 

dle umístění v jednotlivých kolech. Vítěz a další umístění 

z celkového hodnocení jsou vyhlášeni a oceněni při finále 

Ligy zemědělských škol. Dříve se toto finále vždy konalo 

v Pardubicích při zářijové výstavě Koně v akci. Zde se také 

konala soutěž o Pohár ministra školství, kterého se mohou 

účastnit jezdci a koně, kteří absolvují alespoň tři základní 

kola ligy škol. V současné době finále probíhá na závěr 

školního roku a pořadatelem je vybraná střední škola. Ve 

školním roce 2014/2015 naše škola pořádá opět dvě 
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základní kola – jedno kolo již proběhlo na podzim a jarní 

kolo včetně finále proběhne 17. 5. 2015. 

Nejlepší celoroční výsledky našich studentů 

z posledních let: 

Ve školním roce 2009/2010 (27 účastníků) 

5.  místo Kristýna Bartošová 

7.  místo Zora Haškovcová  

8.  místo ex equo Michaela Špičáková a Ondřej Bidmon 

Ve školním roce 2010/2011 (32 účastníků) 

5. místo Alexandra Berková 

14. místo Michal Příhoda 

Ve školním roce 2011/2012 (40 účastníků) 

4. místo Alexandra Berková 

9. místo Kristýna Bartošová 

15. místo Tereza Sluková 

Ve školním roce 2012/2013 (38 účastníků) 

1. místo Alexandra Berková 

4. místo Kristýna Bartošová 

6. místo Romana Kruntorádová 

Ve školním roce 2013/2014 (39 účastníků) 

2. místo Romana Kruntorádová 

3. místo Věra Krabicová 

4. místo Tereza Sluková 
Ing. Darie Kotyzová 

Chladnokrevní koně v Lanškrouně 

SZeŠ Lanškroun již mnoho let 

úspěšně vychovává chovatele a 

jezdce, ale chce pomoci i při 

zvyšování kvalifikace kočích, kteří 

pracují s chladnokrevnými koňmi 

nejčastěji v lese při přibližování 

dřeva. Proto se ředitelství naší 

školy rozhodlo rozšířit svůj učební program i o výuku 

vozatajství a práce s tažnými koňmi.  

V březnu roku 2005 byl zakoupen slezský norik Streihun. 

Přestože byl teprve necelé tři roky starý a za sebou měl 

pouze základní výcvik, začal pod vedením učitele naší 

školy Ing. Jaroslava Héla „učit“ nejen sebe, ale i naše 

studenty.  

Hned v prvním roce výcviku prokázal svůj úžasný 

charakter - s Ing. Hélem a studentkou Monikou Janzovou 

se na závodech umísťoval na předních místech. Několikrát 

si také vyzkoušel, jak chutná opravdová práce v lese při 

přibližování dřeva. Své zkušenosti zúročil v únoru 2007 

v Pěčíně – Hradčanech, kam se na práci chladnokrevných 

koní přijeli podívat angličtí chovatelé. Se studenty 

Michaelou Gurovičovou a Janem Škarkou předvedl své 

pověstné pracovní nadšení a výborný charakter při 

přibližování pokácených stromů v lese na velmi prudkém 

svahu. Všichni sklidili velké uznání. 
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Streihun vedený Ing. Hélem předvedl svou úžasnou 

schopnost nechat se ovládat doslova na každém kroku 

a plnit i úkoly vyžadující centimetrovou přesnost. To vše 

zároveň zvládal v rychlém tempu na velmi prestižní 

Náchodské chovatelské přehlídce koní, v Lošticích na 

kvalifikačním kole soutěží ve všestranné způsobilosti Zlatá 

podkova. Úspěšní byli naši kočí i na lanškrounském 

Chlaďasovi 2007; v disciplíně ovladatelnost v kládě se 

mezi profesionálními kočími umístili na předních místech 

Ing. Hél a M. Gurovičová.  

Na konci srpna 2007 Ing. Hél se Streihunem udivovali svou 

sehraností, přesností a rychlostí obecenstvo soutěží finále 

Zlaté podkovy v Humpolci na historicky první ukázkové 

soutěži chladnokrevných koní, kterou s přehledem vyhráli. 

Největším úspěchem sezóny 2007 byla kvalifikace této 

dvojice na celostátní finále ovladatelnosti v kládě, které se 

konalo v Pardubicích při výstavě Koně v akci. 

Ing. Hél se Streihunem úspěšně reprezentovali také na 

zářijovém Formanském dni v Borové u Poličky a ve 

Lhotách u Potštejna. 

Moc hezká byla ukázka zápřahu do secího stroje a 2. místo 

v dostihu chladnokrevných koní na výstavě Koně v akci 

v Pardubicích ve dnech 5. – 7. září 2008. 

Mnoha dalších dobrých výsledků bylo dosaženo i v dalších 

letech. 

V současnosti se základy vozatajství a potažních prací 

vyučují v rámci předmětu jezdectví, studenti mohou také 

trénovat pod vedením Ladislava Syrového a Ing. Rudolfa 

Rabase v zájmovém kroužku. 

Profese kočí, která zejména v horských oblastech dodnes 

živí nezanedbatelnou část rodin (nejen samotnou prací 

v lese, ale potřebné jsou i práce návazné - kováři, 

veterináři), prochází v současnosti zásadní fází vývoje. Je 

proto nesmírně důležité chladnokrevné pracovní koně 

a jejich kočí prosazovat na veřejné scéně. Jsme rádi, že se 

naše škola zařadila mezi propagátory tohoto krásného, ale 

náročného povolání. 
Ing. Hana Stehlíková 
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Chlaďas 2014 

Reportáž z 10. ročníku oblíbeného závodu chladnokrevných koní 

Slunečné sobotní ráno 7. června 2014 slibovalo krásný den. 

Akce se tradičně konala v areálu Školního statku Střední 

školy zemědělské a veterinární v Dolním Třešňovci na 

kolbišti u seníku. Letos poprvé akce proběhla za podpory 

města Lanškroun. S radostí jsme přivítali senátora 

Ing. Petra Šilara, absolventa SZeŠ Lanškroun, který velmi 

fandí pracovním chladnokrevným koním a prostřednictvím 

těchto soutěží je podporuje. 

Startovní pole bylo letos nejrozsáhlejší ze všech ročníků – 

startovalo 16 soutěžících s 25 koňmi z Čech i Moravy. 

Kromě toho jsme rozšířili program – přidali jsme soutěž 

pro dvojspřeží v ovladatelnosti v kládě a kvalifikace 

dvojspřeží v těžkém tahu pro MČR v trojkombinaci. 

Novinkou byla i soutěž Amazonek - kombinace 

ovladatelnosti v kládě a vozatajské soutěže s jednospřežím 

a je určená ženám a dívkám, které s těmito něžnými siláky 

pracují profesionálně nebo je mají jako hobby. Tradiční je 

i účast studentů SZeŠ Lanškroun. Milan Broulík startoval 

s dospělými a na svých prvních závodech rozhodně ostudu 

neudělal. Protože byly přihlášeny převážně studentky, 

zařadili jsme je do startovní listiny Amazonek i s jediným 

zbylým studentem – dlouhá blonďatá paruka vytvořila 

dokonalou iluzi „pořádné baby“. Startovní pole doplnila 

jedna absolventka naší školy.  

Sbor rozhodčích tvořily Ing. Hana Stehlíková (hlavní 

rozhodčí) a Petra Šanturovová.  

Program zahájila soutěž v ovladatelnosti koní v kládě, 

které se zúčastnilo celkem 19 jednospřeží, 8 dvojspřeží 

a 5 Amazonek. Tato soutěž imituje práci v lese při 

přibližování dřeva, je velmi technická, hodnotí se čas, ale 

výrazně se penalizuje porušení překážek. Kromě 

obvyklých překážek (např. osmička, vlnovka, val nebo 

úzký profil) stavitel Ing. Jaroslav Hél postavil i dvě nové – 

srážení koncem klády a váhy. Divácky atraktivní průjezd 

vodou zvládli tentokrát koně většinou bez problémů. Nově 

byla také vyzkoušena možnost vybrat si ze dvou překážek 

– buď couvání (náročnější, ale kratší varianta) nebo 

podsmyk, který je pro většinu koní jednodušší, ale tato 

varianta byla delší. Trať byla velmi technická a náročná, 

a tak všichni startující obdrželi penalizace za chyby na 

překážkách. Nejlépe a nejrychleji se s tratí vypořádali 
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v jednospřeží lanškrounský Jaroslav Marvan s Mikim, ve 

dvojspřeží Jan Janovský s Wojakem a Inspektorem 

(z Chlumu u Hlinska) a v soutěži Amazonek Andrea 

Peterková se Streihunem za SZeŠ Lanškroun. 

Odpoledne proběhl tradiční slavnostní nástup 

s dekorováním dopoledních soutěží a všichni závodníci 

a čestní hosté obdrželi hrneček s originálním obrázkem 

Pavla Dvořáčka a účastnický flot.  

Po slavnostním nástupu pokračoval program soutěžní 

vozatajskou jízdou dvojspřeží, do níž nastoupilo celkem 11 

spřežení a 5 jednospřeží Amazonek. Mimo soutěž předvedl 

pony spřežení Radek Kašpar z hřebčína Karlen z Dlouhé 

Třebové. Na trati byly využity některé překážky 

z ovladatelnosti v kládě, takže koně čekala tolik „oblíbená“ 

lanškrounská voda, osmička, násep, vlnovka, ulička ve 

tvaru U a L, ale i překážka prověřující dovednost couvání 

– koně museli vjet do slepé uličky, srazit příčnou kládu 

a z uličky vycouvat. Chyb nebylo příliš mnoho. 

Dynamickou a bezchybnou jízdou vyhrál lanškrounský 

Jaroslav Marvan s Míšou a Mikim před zkušeným 

Vladimírem Hajtmarem s Rainerem a Galenem 

z Rovenska. V soutěži Amazonek v této disciplíně zvítězila 

opět suverénní Andrea Peterková se Streihunem za SZeŠ 

Lanškroun. 

Po sečtení umístění z obou disciplín suverénně zvítězila 

v soutěži Amazonek studentka SZeŠ Lanškroun Andrea 

Peterková se Streihunem před absolventkou této školy 

Veronikou Stehlíkovou. Ta startovala s Tamírem 

zapůjčeným od pana Janovského, kterého měla poprvé na 

opratích až v den závodů.  

Vzhledem k velkému počtu závodníků v předchozích 

soutěžích začala soutěž v těžkém tahu jednospřeží až 

v pozdním odpoledni. V této disciplíně záleží především na 

síle, ale také pracovitosti koní – jde o to, který kůň utáhne 

největší váhu. K této velice zajímavé soutěži byly 

připraveny speciální saně, které koně táhnou ve vymezené 

dráze o rozměrech 5 x 20m a na které se postupně 

přikládají závaží v podobě pytlů s pískem nebo barelů 

s vodou. Na základní váze 700 kg se sešlo celkem 9 koní. 

Startovní pole bylo velmi vyrovnané a všichni koně zvládli 

hmotnost 1150 kg, teprve potom se začalo opravdu soutěžit 

a bylo to opravdu napínavé. Vítězkou se nakonec stala 

Samanta-K vedená Jiřím Knapovským z Libchav - 

stylovým výkonem utáhla 1550 kg,  

Letošní jubilejní Chlaďas byl „největší“ ze všech 

dosavadních ročníků jak počtem závodníků a koní, ale 

i počtem soutěží, takže se program protáhl až do půl osmé. 

Celá akce se velmi vydařila, spokojeni byli závodníci 

i diváci; určitě se s nimi setkáme i v dalších ročnících. To 

by nebylo možné bez sponzorů, kterým patří poděkování. 

Výraznou podporu pro ročník 2015 přislíbila firma Lesy 

České republiky, a.s., které služeb chladnokrevných koní 

využívají. 
Ing. Hana Stehlíková 
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Canisterapie 

Od roku 2011 se na naší škole v rámci oboru Veterinářství 

vyučuje také canisterapie, což v překladu znamená „léčba 

pomocí psů“. Aktivit s pejsky se mohou klienti účastnit 

v rámci svého volného času, psi pomáhají i nemocným 

nebo při vyučování ve školách. Klientem může být 

v podstatě kdokoliv bez ohledu na věk nebo zdravotní stav 

(kromě alergiků). V rámci předmětu canisterapie se 

studenti učí základy tohoto oboru - např. jaké jsou cíle, 

formy a používané metody, jak vybrat vhodného psa a jak 

ho připravit, aby byl pro canisterapii vhodný. Mají možnost 

se účastnit i „ostrého“ nasazení při pravidelných 

návštěvách canisterapeutického týmu v praktické škole 

v Lanškrouně nebo v rámci akcí SZeŠ Lanškroun (např. 

dny otevřených dveří) apod. 

Studenti jsou pro canisterapeuta 

opravdu důležitými pomocníky, 

velmi je tato činnost baví a lze 

pozorovat kladný vliv i na ně 

samotné.  
Ing. Hana Stehlíková 

Volnočasové aktivity 

V posledních letech se snažíme přitáhnout pozornost 

mladých lidí k zemědělství, zvířatům a přírodě nejenom 

klasickým vzděláváním, ale také nabídkou mimoškolních 

aktivit v podobě kroužků; většina z nich přitom přímo nebo 

volně souvisí s našimi učebními plány. 

Po skončení hlavní výuky se v prostorách zemědělské 

školy a statku mohou studenti zapojit do činnosti kroužku 

pěstování rostlin, chemického a biologického kroužku, 

inseminačního kroužku, kroužků vozatajství a voltiže, 

kroužku horolezectví. 

Na domově mládeže provozují vychovatelé a lektoři 

kroužek keramický, fotografický, počítačový a praktikum 

z hipologie a z kynologie. 

Králičí hop – začátky nového fenoménu 

S králičím hopem jsme ve škole začali po zajímavém 

představení uskutečněném na naší škole v roce 2013/2014. 
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Paní Šípová, majitelka „profesionálních“ králíčků-

skokanů, nám ukázala, co a jak s nimi máme dělat, 

abychom je naučili běhat parkurové dráhy. Škola získala 

od této chovatelky dvě samičky (Afroditu a Helenu), které 

mají nadějnou budoucnost a při trénování jim nechybí 

hravost ani dravost. Brzy nám poštou přišlo několik 

základních překážek… 

Ze školního chovu jsme ještě s panem učitelem Rabasem 

vybrali jednoho borce - strakáče Bobíka a se všemi třemi 

jsme začali trénovat jednou až dvakrát týdně. Od 

nejmenších překážek, které měří 20 – 30cm, se postupně 

vypracováváme výš a výš. Naši miláčci občas vymýšlí psí 

kusy nebo se projeví trucovitě; rádi se také předvádějí před 

lidmi – to nám dokázali na letošních dnech otevřených 

dveří. Přesto na jejich výkonech pozorujeme zlepšení. Jako 

trenérky budeme rády, když naši svěřenci pokoří vysněnou 

úctyhodnou hranici jednoho metru a přiblížíme se tak ke 

stávajícímu republikovému rekordu. Všem ušákům se 

velmi daří a věříme, že se s nimi časem dostaneme i na 

celostátní soutěže. Jsme rády, že stojíme u zrodu nového, 

poměrně kuriózního fenoménu a doufáme, že v horizontu 

několika let budou u nás králičí dostihy poměrně běžné, tak 

jako ve Skandinávii. 
Janča Pešavová a Amy Grosspitschová, 2.C, 2014/2015 

„Kravaři“, inseminátoři, a spol. 

Většina lidí ani neví, co znamená slovo inseminace. 

Nebudu vám lhát - ani já jsem netušila, co tam přesně 

budeme dělat. Prostě jsem se zapsala a zkusila to. Po 

několika hodinách teorie, seznámení se s pitevnou 

a dobytkem jsme se přesunuli k jádru inseminace a opravdu 

nás to chytlo, takže jsme navštěvovali kravín nejenom 

v době kroužku, ale i ve volných chvílích. Pod vedením 

toho nejlepšího lídra, našeho milého a vždy dobře 

naladěného ředitele, jsme se stávali stále vzdělanějšími. 

Naše nově nabité znalosti a zkušenosti jsme následně mohli 

využít i ve školních lavicích a praxích v rámci výuky. 

Kromě členů našeho kroužku okupuje kravín skupina, 

která si říká „kravaři.” Jsou to jedinci, kteří jsou v kravíně 

dnem i nocí, ale také pomáhají při přípravách výstavních 

akcí. Každý z těchto lidí má „svoji” jalovičku nebo býčka, 
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o které se stará. To však neznamená, že se zajímá jen 

o svoji krávu. Mít své zvíře nás všechny učí zodpovědnosti. 

Přes den jsou to lidi jako my, spořádané osoby v džínách a 

triku. Jakmile však padne slovo o kravách, jsou připraveni 

se obléci do montérek a mikiny, která už pár setkání s 

kravami zažila, a jdou do akce. Být celý den v gumákách 

jim opravdu nedělá problém, jejich domovem je kravín 

jejich tempo je vražedné. 

Nedokážu si můj nadcházející školní den představit bez 

návštěvy kravína. A být u toho, když přichází telátko na 

svět, to je napínavý a těžko popsatelný zážitek! Myslím si, 

že po dlouhých chvílích strávených u krav, mohu říct, že 

jsme jedna velká „kravská” rodina, která drží pospolu. 

V posledních pár řádcích bych chtěla poděkovat všem 

našim čtyřnohým kravám, jalovičkám, býčkům, protože 

bez nich bychom se mohli dívat jen na obrázky. Také bych 

chtěla poděkovat Fillipu Nagymu, Pavlu Repčíkovi, 

Heleně Slaninové a Máje Kupčákové za předání zkušeností 

a otevření bran do světa výstav a práce s kravami. 

Největší dík patří Ing. Davidu Hruškovi, který nám ukázal, 

co všechno souvisí s kravami a inseminací. Děkujeme za 

Váš Inseminační kroužek! 

Členové našeho společenství a jejich „drobečkové”: 

Barbora Trávníčková (Ach Šemík), Veronika Kaiserová 

(Silva), Ondřej Huška (Malina), Jaromír Krčmář 

(Annabelle), Ivona Švestková (Anděla), Radim Čáp 

(Ashley), Stanislav Polchuk (Bobo), Radek Výmola 

(Annie), Natálie Kysmanová (Amanda), Jiří Tauer 

(Abbey), Dominik Štajgl (Amy). 
Za milovníky krav Barbora Trávníčková 

Studenokrevní kamarádi 

Když jsem před více než šesti lety začal na SZeŠ učit, 

patřila učebna biologie mezi nadstandardně vybavené 

třídy, ale cosi jí scházelo. Nechoval se zde žádný živočich, 

jen několik květináčů připomínalo, že zde nejsou pouze 

herbářové položky, plastové houby, vycpaniny a v lihu 

naložení vybledlí obratlovci v různém stádiu rozkladu, ale 

i živé organismy.  
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Rozhodnutí to změnit přišlo takřka automaticky. Přesunul 

jsem do učebny své domácí terárium a tím začalo postupné 

rozrůstání naší malé zoo zaměřené na studenokrevné 

chovance. Za šest let se zde vystřídalo mnoho druhů a 

v současné době zde máme sladkovodní 450 l velké 

akvárium s českými druhy ryb – kapr, lín, plotice, okoun, 

karas. 180 litrové terárium s ještěrkami perlovými a 

obdobně velkou nádrž s agamou vousatou. V akváriích 

najdeme axolotla mexického, bichiry senegalské, želvy 

pestré, klapavku pižmovou, čichavce, krunýřovce a raky 

americké. V miniteráriu na svou kořist číhá mexický 

sklípkan Brachypelma smithi. Bezobratlé doplňuje 

terárium s pakobylkami indickými a africkými šneky 

Achatina reticulata. V současné době probíhá příprava pro 

vybudování tří, svým objemem unikátních nádrží na chov 

suchozemských ještěrů, tropických obojživelníků 

a afrických dravých ryb. 
Mgr. František Teichmann 

Sport a tělesná výchova ve škole 

Přestože je Střední škola 

zemědělská a veterinární 

v Lanškrouně školou odbornou, 

tělesné výchově a sportu zde vždy 

patřilo významné místo. 

Naší školou prošla celá řada 

vynikajících sportovců a reprezentantů, mezi nimiž bych 

ráda zmínila Romana Kreuzigera (maturant z roku 1984) – 

mistra světa v cyklokrosu juniorů a účastníka Závodu míru, 

Romanu Morávkovou (maturantka z roku 1993) – 

juniorskou reprezentantku v odbíjené, účastnici 

mistrovství světa a pozdější hráčku univerzity v USA nebo 

Stanislavu Preclíkovou (maturantka z roku 2012) – 

několikanásobnou mistryni světa v jízdě na skibobu. 

Škola disponuje tělocvičnou, pěkně vybavenou posilovnou 

a venkovním hřištěm s umělou trávou. V hodinách tělesné 

výchovy se věnujeme atletice, gymnastice, míčovým hrám 

a příležitostně i dalším sportovním aktivitám, jako je 

například bruslení. 

V průběhu studia se žáci účastní sportovních kurzů. 

V prvním ročníku se jedná o zimní lyžařský kurz, který 

probíhá v nedalekém lyžařském středisku Čenkovice. Zde 

si studenti mohou vybrat výcvik na sjezdových lyžích nebo 

snowboardu. Každoroční „azyl“ nám poskytne chata Ski 

klub Česká Třebová. V červnu se studenti druhých ročníků 
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účastní sportovně branného kurzu v Pastvinách a jeho 

okolí. Náplní kurzu je cyklistika, základy vodáckého 

výcviku, základy horolezectví, topografie, střelba ze 

vzduchovky, zdravověda a další aktivity v přírodě. 

Nechybí ani odpolední souboje v baseballu, nebo kulturní 

program v podobě studentských scének, návštěva vodní 

elektrárny Pastviny, pevnosti Hanička, poutního kostela 

v Neratově. 

V posledním týdnu před prázdninami pořádáme pro 

všechny naše žáky Sportovní den. Začíná důkladnou 

rozcvičkou pod vedením pedagogů naší školy a rozdělení 

žáků do družstev. Ta potom zdolávají stanovenou trasu 

s plněním rozličných úkolů souvisejících se životem školy 

(např. poznávání rostlin, sportovní křížovka, zvířecí 

puzzle, oprava traktoru). 

V rámci Asociace školních sportovních klubů se naši 

studenti účastní různých turnajů mezi školami. Velkou 

oblibou se na naší škole těší florbal. Dívčí i chlapecké 

družstvo pravidelně reprezentuje naši školu, dívčí tým se 

dokonce potřetí v řadě probojoval do okresního kola. 

Letošní premiérou se stala dubnová účast na Juniorském 

maratonu v našem krajském městě. Celkem deset studentů 

si mezi sebe rozdělí maratonskou trať, každý tedy poběží 

úsek dlouhý 4,1 km. 

Na podzim a na jaře se pravidelně několik žáků prvních 

ročníků účastní běžeckého závodu Běhu do sjezdovky 

a Běhu v Kypuši. 

I když tato generace nemá ke sportu tak blízko, jako tomu 

bylo dříve, pořád je ještě mnoho těch, kteří i díky škole 

pochopí význam sportu a tělesné výchovy pro život 

a k těmto aktivitám si najde celoživotní vztah. 
Mgr. Lenka Chrobáková 
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Učitelský volejbal na zemědělce 

Když jsem před devíti lety po mateřské dovolené celá 

natěšená nastupovala do práce na zemědělce, vůbec nikoho 

jsem zde neznala. Strašně jsem si přála, aby se zde alespoň 

v nějaké formě pěstoval volejbal, který jsem léta závodně 

hrála a který mi logicky chyběl.  

Moje přání bylo vyslyšeno, protože hned začátkem 

prosince jsme jako škola pořádali tradiční Mikulášský 

turnaj mezi místními i okolními školami. Nejde jen o to, 

zahrát si volejbal, ale především si sdělit dojmy, protože 

s některými učiteli z okolních škol se celý rok nepotkáme. 

Proto vůbec neřešíme výsledky, a když se náhodou 

umístíme „na bedně“, je to pro všechny příjemné 

překvapení. 

Tento turnaj se koná každý rok, letos budeme pořádat už 

20. ročník. Potěšitelná je jistě skutečnost, že naše škola 

patří už mezi volejbalové stálice a prakticky jako jediná 

postaví vždycky kompletní tým. Ty ostatní týmy jsou 

většinou směsice z různých škol. 

A abychom mohli podávat co nejlepší volejbalové výkony, 

domluvili jsme se, zamluvili naši tělocvičnu a jednou týdně 

si jdeme hodinu a půl „plácnout“ i s našimi studenty. 

Utužujeme tím nejen kolektiv, ale také zlepšujeme fyzičku, 

což se vždycky hodí. Protože „kdo si hraje, nezlobí“ 

a u učitelů to platí dvojnásob, my jsme prostě takové velké 

děti. 

Co říci na závěr? Jsem šťastná za tu bezva partičku lidí, 

kteří nelitují svého volného času  a rádi se každé pondělí 

sejdou zahrát si a zasmát se u toho, zplavit se jako koně, 

prostě si zařádit a odreagovat se. 
Mgr. Martina Dolečková, volejbalový nadšenec 

Nultý ročník 

Již přes patnáct let pořádá naše škola Sportovně poznávací 

rekreační pobyty pro budoucí studenty prvních ročníků. 

Pobyt se koná vždy v červenci a mohou se ho zúčastnit 
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budoucí studenti prvních ročníků, jejich kamarádi, 

popřípadě rodiče. 

Hlavní náplní pobytu je seznámení se s budoucími 

spolužáky, s prostředím školy, města a jeho okolím, 

provozem stájí, chodem psího útulku. Pro zájemce je 

připraven jezdecký výcvik, nechybí návštěva koňských 

farem v Ostrově, rybí farmy v Sázavě, Teracentra v Dolní 

Čermné nebo ukázka agility. Jednodenní výlet je vždy 

tematicky zaměřen – loni jsme navštívili záchrannou 

stanici zvířat v Pasíčkách a zámek s hřebčínem ve 

Slatiňanech. Nechybí čas ani na sport a odpočinek – 

návštěva horostěny, minigolfu a v případě pěkného počasí 

i koupání. 

Myslím, že většina studentů odjíždí spokojených 

a přesvědčených o tom, že volba naší školy pro jejich 

středoškolské studium byla volbou správnou. 
Mgr. Lenka Chrobáková 

Branný den 

Ve školním roce 2012/2013 se v hlavě paní učitelky Mgr. 

Terezy Krištofové zrodil nápad, jak vylepšit konec 

školního roku. Ač někteří skeptici nevěřili, že závod na cca 

sedm kilometrů s několika kontrolami a vypečenými úkoly 

bude před vysvědčením tím „pravým ořechovým“, hned po 

prvním ročníku si akce získala své početné příznivce 

a nová tradice byla na světě.  

Startuje se u školy a cíl byl zatím pokaždé u Dlouhého 

rybníka. Cestou se 3 – 5 členné týmy musí vypořádat 

s poznávačkou rostlin, orientací v terénu, znalostmi 

v oblasti řízení motorových vozidel, zeměpisu i anglických 

slovíček. Nechybí však ani oblíbené branné disciplíny, 

jako hod granátem na cíl a střelba ze vzduchovek. Jen 

pochod v plynových maskách a znalosti o VŘSR takticky 

nezařazujeme. Závěrečný skok do vody na cíl zvládli zatím 

všichni takřka bez ztráty květinky. Loňský druhý ročník 

atraktivitu závodu potvrdil, tak doufáme, že i v příštích 

letech nám příznivé počasí dovolí ukončit závod koupelí 

a na vítězné družstvo bude znovu čekat mražená 

pochoutka. 
Mgr. František Teichmann 
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Biologický kroužek – 

ekotým 

Na jaře 2012 byl na zemědělské 

škole založen v souladu 

s environmentálními plány výuky 

učitelský ekotým (Krištofová, 

Teichmann, Honsová, Ehlová, 

Račanský), který připravil hrubé 

obrysy aktivit žákovského ekotýmu. Zpočátku jsme 

s napětím čekali, jak dopadne zájem žáků, později jsme se 

obávali, nejsou-li pracovní aktivity až příliš náročné na 

fyzickou i duševní kondici a především na čas, protože 

běžné jsou i víkendové aktivity. Opak se ukázal pravdou. 

Výhradně děvčata se zapojila do všech akcí s nebývalou 

vervou. 

Od září 2013 se ekotým transformoval do biologického 

kroužku, díky čemuž se rozšířilo spektrum aktivit, přibylo 

teoretického vzdělávání i tematicky zaměřených exkurzí. 

Ve škole se podařilo vyčistit a zrekonstruovat podstatnou 

část sbírky ptáků, kterou jsme opatřili popiskami. 

Opakovaně jsme se zabývali systémem tříděním odpadů. 

Budovali jsme budky a krmítka pro ptáky a starali se o naše 

školní terarijní i akvarijní chovance. Učili jsme se 

rozmnožovat pokojové rostliny a vytvořili jsme systém 

popisek.  

Mimo školu jsme rozšířili spolupráci s Lesy ČR, Odborem 

ŽP MěÚ  Lanškroun a MO ČRS. Podíleli jsme se na 

likvidaci černých skládek, několikrát jsme budovali tůně 

pro čolky horské v Sázavském údolí a pod Suchým 

vrchem. Zúčastnili jsme se výlovu Bendova rybníku 

i biomonitoringu na několika lokalitách v okolí 

Lanškrouna. Časté byly především vycházky do okolí 

lanškrounských rybníků. 

Nejvýznamnějšími exkurzemi jsou pravidelné výjezdy do 

záchranné stanice ohrožených zvířat – Pasíčka. Zde 

děvčata pomohla s úklidem ptačích voliér, výstavbou 

nových ubikací, čištěním venkovních nádrží i péčí o místní 

chovance. Práce to nikdy nebyla snadná a společná dřina 

jen umocňovala zážitky. Děvčata si však z víkendů 

odvážela nejen únavu, ale i praktické a pro jejich profesi 

neocenitelné zkušenosti s manipulací i péčí o divoce žijící 

živočichy. Mezi uskutečněné akce biologického kroužku 

patří také exkurze do vzdálenějších oblastí na Kralický 

Sněžník a Pálavu. Odborné přednášky v rámci kroužku 

patřily rozšiřujícímu vzdělávání v oboru zoologie, 

biochemie a užité botaniky. Z témat jsme probrali 

například: sexualita ve světě zvířat, českou herpeto 

a batracho faunu, systematiku ptáků, léčivé látky 

v rostlinách, éčka – cizorodé látky v potravinách. 
Mgr. František Teichmann 
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Chemický kroužek 

Chemický kroužek při zemědělské škole funguje od roku 

2010 a nabízí žákům zpestření volného času v podobě 

chemického experimentování. V chemickém kroužku se 

žáci zdokonalují v manipulaci s chemickými látkami, 

zkouší si sestavovat chemické aparatury a především 

objevují krásu chemického pokusnictví. Společně 

s biologickým kroužkem jsme minulý rok i tento školní rok 

navštívili Týden vědy a techniky v Praze. 

K nejzajímavějším zážitkům patřilo setkání s Dr. Michael 

Londesborough, Ph.D, významným chemikem v oblasti 

chemie boru a hlavním aktérem populárně vědeckého 

magazínu Port. Chemický kroužek nabízí žákům možnost 

vyzkoušet si efektní pokusy, pochopit principy 

chemických reakcí a blíže se seznámit se zajímavými 

chemickými sloučeninami a prvky. Největší radostí učitele 

je znatelný pokrok žáků a trvalý zájem o obor, který není 

příliš oblíben kvůli své obtížnosti. 
Mgr. Tereza Krištofová  

Horolezecký kroužek 

Agama 

Ve školním roce 2012/2013 jsem 

se rozhodl, že po intervencích 

některých zapálených žáků otevřu 

pro zájemce kroužek lezení. A jak 

jinak ho nazvat, než podle našich 

oblíbených terarijních svěřenců! Technicky funguje 

kroužek pod patronací DDM Lanškroun a HK Lanškroun 

o.s., což má své nesporné výhody. Například v tom, že žáci 

zaplatí jen zlomek běžných nákladů a nemusí hradit 

zapůjčení vybavení – lan, sedacích úvazků ani lezeckých 

bot. Zájem byl docela překvapivý 

a na první schůzku koncem září přišlo 

12 zájemců. Tento počet zůstává 

dosud obdobný, jen se průběžně mění 

složení lezeckého týmu. Letos běží už 

třetí ročník a jsme rádi, že k děvčatům 

přibyli také kluci. Kroužek od 

začátku funguje díky pomoci 

kolegyně Mgr. Terezy Krištofové 

a horolezce Bc. Davida Urbáška. Naší 

počáteční nevýhodou byl fakt, že 

nikdo ze zájemců neměl s lezením 

zkušenosti, takže veškeré jištění 

a přípravy z počátku ležely na 

bedrech vedoucích. 

V současné době, po třech letech už nám v rámci kroužku 

pomáhají zkušenější lezci z předchozích let. 

V závěru každé lezecké sezóny v květnu se snažíme 

otestovat výsledky tréninku na závodech i venku na 

skalách. Tam si mladí sportovci můžou vyzkoušet, jak moc 

se liší „překližka“ od kamene a co v praxi znamená „čtení 

skály i lezecká slepota“. Nejoblíbenější a svou vzdáleností 

cca 25 km nejbližší jsou rulová skaliska v Mladkově, která 
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naplno nastavují zrcadlo celoročnímu úsilí i tréninkovým 

výpadkům. Každopádně kontakt s „živou“ skálou je na 

konci lezeckého období velikou motivací pro další 

pravidelný trénink. 

Lezecké závody v květnu mají jen čistě regionální 

charakter, ale naše mladé lezkyně jsou příjemným 

zpestřením nejstarší věkové kategorie, ve které nakonec 

soupeří především sami se sebou a mezi sebou. 

Závěrem snad jen musím konstatovat, že se kroužek 

prozatím obešel bez zranění, nepočítám-li průběžně se 

vyskytující „stěnový lišej“ – drobné odřeniny a spáleniny 

od kontaktu se stěnou nebo lanem, které lze připsat na vrub 

nešikovnosti nebo náhodě.  
Mgr. František Teichmann 

Soutěže v cizích jazycích 

Enjoy English 

Studenti naší školy se aktivně účastní soutěží v cizích 

jazycích. Naše škola pořádá ojedinělou soutěž v regionální 

konverzaci v cizím jazyce mezi odbornými školami. 

S touto tradicí jsme začaly v roce 2004 v německé soutěži 

Deutsch macht Spaß spolu Mgr. Drahuší Tkačíkovou. 

Kolem 60 účastníků je rozděleno do dvou kategorií podle 

stupně jazykové úrovně. Všichni studenti absolvují nejprve 

písemný test, který ty nejlepší z nich posune do ústní části. 

Poté deset nejlepších studentů z každé kategorie bojuje 

o nejlepší umístění. Konverzační část u vyšších ročníků je 

koncipována podle maturitní zkoušky. Studenti nižších 
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ročníků změří své znalosti v popisu obrázků a konverzaci 

na určité téma.  

Úspěchy naší školy se mezi německy studujícími studenty 

dostavily hned v roce 2004, kdy Iveta Kovářová zvítězila 

ve vyšší kategorii. Z dalších úspěšných studentů 

německého jazyka se na stupních vítězů do roku 2012 

představili Eva Štěpánková, Michal Špinler, Klára 

Langová, Adéla Kurejová a Filip Houdek.  

Na tradici této soutěže jsme navázali s mojí kolegyní 

Ing. Petrou Zíkovou v roce 2013, kdy účastníci poprvé 

změřili své síly v anglické konverzační soutěži Enjoy 

English. Velkou finanční pomoc pro nás představuje 

každoročně MŠMT Pardubického kraje, protože účastníci 

mohou být motivování bohatými ceny. V ostré konkurenci 

mezi osmi odbornými školami obsadila zatím nejlepší 

4. místo z naší školy Monika Frimlová ve vyšší kategorii. 

Bohužel na obsazení prvních pozic pořád čekáme, a proto 

se už těšíme na další ročníky této soutěže. 
Mgr. Martina Tomková 

O bílého havrana E. A. Poea 

Naši studenti, kteří jsou nadaní na recitaci či zpěv, se 

účastní i jiných soutěží. Téměř každoročně navštěvujeme 

Pardubice, kde se koná krajská anglická soutěž O bílého 

havrana E. A. Poea a její obdobná německá soutěž Rabe 

Ralph von Ch. Morgenstern. Z německých reprezentantů 

bych chtěla především zmínit rok 2008 a vítězství Kláry 

Langové a Terezy Řehákové v sólo zpěvu, které 

doprovázeli kytaristé Eliška Belasová s Milanem 

Pluhařem. Nesmím opomenout rovněž vítězství Veroniky 

Hejcmanové v recitaci. 

Na poslední soutěži 1. 4. 2014 soutěžilo pět studentů z naší 

školy v anglickém sólovém a skupinovém zpěvu. I když 

studenti na soutěž pilně trénovali, doprovázela je velká 

tréma. Nakonec ale vše dobře dopadlo a získali jsme třetí 

místo díky Šárce Kašparové v sólovém zpěvu s písní Earth 

Song od M. Jacksona. Ostatním žákům se výkony rovněž 

povedly, ale bohužel se neumístili na prvních třech 

místech. I přesto jsme si odnesli bohaté zkušenosti a mnoho 

zážitků. Navíc konkurence a úroveň soutěže se velmi 

zvýšila, protože zde zpívali nejenom studenti středních 

škol ale i základních uměleckých škol.  

Naši studenti se účastní i jiných jazykových soutěží. 

K největšímu úspěchu němčinářů se řadí 1. místo Filipa 

Houdka v recitační soutěži O lanškrounskou korunu v roce 

2009. Stříbrná místa pak obsadila Klára Langová v roce 

2007 v okresním kole Soutěže v cizích jazycích v Ústí nad 

Orlicí a Lucie Švecová v rámci lanškrounských Dnů česko-

německé kultury v roce 2003. 
Mgr. Martina Tomková 
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Kulturní kaleidoskop 

Naše škola ze své podstaty primárně rozvíjí své studenty 

v zemědělských a přírodovědných předmětech, v této 

oblasti poskytuje milovníkům zvířat a přírody širokou 

škálu kroužků a volnočasových aktivit. Je však potěšitelné, 

že se v každé generaci studentů najde několik nadšenců, 

kteří kromě své odbornosti navíc zvládají také psát své 

texty, kreslit, fotografovat, nestydí se zahrát na hudební 

nástroj či se pokoušejí o divadelní aktivity. 

Tito nadšenci se pod vedením učitelů zejména humanitních 

předmětů v posledních letech účastnili různých 

uměleckých a jazykových soutěží (např. „Havran“ nebo 

dnes již zaniklá přehlídka Mládí, na níž se opakovaně 

prosazovala Veronika Řehořová). Během posledního 

desetiletí se naši žáci také několikrát zúčastnili 

novinářských soutěží Studenti čtou a píšou noviny, kterou 

pořádala MF Dnes; nejvýraznějším úspěchem bylo 

zveřejnění několika fejetonů Simony Stupenové a Kláry 

Macounové. Mezi léty 2010 – 2014 jsme si snadno přivykli 

kresbám studenta veterinářství Jana Janíčka; proslavily jej 

zejména jeho pověstná PF, z nichž ta s motivy školy zdobí 

ústavní chodby.  

Oproti minulé dekádě opadl zájem o klasickou recitaci. 

Ovšem na nedostatek mladých hudebníků či ochotníků si 

nemůžeme stěžovat. Ti dostávají prostor v nepravidelných 

(často vánočních), tzv. školních besídkách, nebo 

jednorázových vystoupení u příležitosti Dnů otevřených 

dveří či Dne zemědělské 

školy. Nemůžu nevzpomenout 

na moderní koledy v podání 

Elišky Belasové a Milana 

Pluhaře, kterým zdatně 

sekundoval improvizovaný 

sbor žáků naší školy (Vánoce 

2007); v létě o rok později 

jsme vítali prázdniny 

koncertem skupiny Bulldock, 

kde opět vynikal Milan 

Pluhař. V jeho výrazné 

hudební úpravě jsme na Vánoce 2008 se studentskými 

ochotníky oprášili starého dobrého Mrazíka (další verze 

pobavila školu roku 2012). Na studentské hudební scéně 

proslul svými diskotékami DJ Houdy, jinak student Filip 

Houdek; ten se podílel téměř profesionálním zvučením na 

mnoha školních akcích a tvorbě aranží pro vánoční 

představení 2009 – 2011. Tehdy v pohádkách a scénkách 

vynikla, někdy doslova řádila, velice emotivní Kateřina 

Žmolová. Nejvíce si cením cimrmanovské hry Dobytí 

severního pólu, která po debaklu z roku 2003 (tehdejší 

studentští herci byli doslova vypískáni) představovala 

velkou výzvu. Velice různorodí třeťáci (zejména Vojtěch 

Pekař, Jakub Řeháček, Pavel Repčik, Milan Vinkler, Eva 

Matušková) přistoupili k podzimním zkouškám 

zodpovědně a s představením zazářili na Vánoce 2011. Do 

konce školního roku hru sehráli celkem čtyřikrát. 
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O úspěchu představení svědčí i jeho zařazení do programu 

Dne školy 2012.  

V adventním čase roku 2014 jsme na naší škole sledovali 

vznik nového fenoménu. Skupina zpěváků nastudovala 

jednu z mnoha verzí tzv. hry s jesličkami. Nejzajímavější 

bylo, že se na konci prosince 2014 na jednom „place“ sešli 

nadšenci z řad učitelů i studentů. Na konci se zpíváním 

koled na představení podíleli i samotní diváci a přispěli tak 

k šíření sváteční atmosféry. 

Jsem upřímně rád, že jsem součástí společenství, které 

fandí kreativitě studentů. Nezbývá, než škole popřát do 

dalších let mnoho výrazných talentovaných osobností. 
Mgr. Pavel Studený 

Studentský časopis 

Vydávání studentských periodik má na naší škole jistou 

historii. V posledních dvou dekádách spatřily světlo světa 

hned tři tituly, z nichž noviny Stará fronta včera Pavlíny 

Rácikové patřily k těm nejvydařenějším. 

Na úspěšnou tradici se snažily s pětiletým odstupem 

navázat studentky 3. ročníku pod vedením Zdeňky 

Vaňousové (stálou redakci dále tvořili: Tereza Řeháková, 

Eva Fojtková a Milan Pluhař). Ve školním roce 2007/2008 

se jim podařilo zmobilizovat nejenom své schopnosti, ale 

také občasné přispěvatele a pod poněkud zavádějícím 

názvem vydávaly Časopis Srandy kopec. 

Původní příležitostný tisk vtipů, básniček a studentské 

recese se již ve druhém čísle proměnil v plátek, který 

v podstatě každý měsíc (přesněji od října do května) 

reflektoval dění na zemědělské škole. Z pohledu studentů 

byli čtenáři informování o významných kulturních akcích 

(Mikuláš, besídky, koncerty, kina), své místo zde měly 

reportáže ze soutěží i Dnů otevřených dveří; stálou 

rubrikou byl exkurz do dějin populární hudby. Mohli jsme 

se také každý měsíc těšit na minirozhovor s některým 

zaměstnancem školy. 

K velmi zdařilým číslům patřil předvánoční speciál 

s tradicemi, zvyky i praktickými radami; podle reakcí jej 

ocenily zejména dívky. O jeho úspěchu svědčí 
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i mimořádný dotisk v počtu 50 ks navíc. Běžný náklad 

jednoho čísla se přitom pohyboval okolo 70 ks.  

Třeťáci si vydáváním svého časopisu vypilovali své 

komunikační a organizační schopnosti, které se jim 

v běžném životě neztratí. Výsledek byl nadmíru zdařilý – 

pamětníci z řad učitelů dosud ve svých archivech 

uchovávájí několik památečních čísel. Tým šéfredaktorky 

Vaňousové zanechal v historii školy výraznou stopu! 
Mgr. Pavel Studený 

Ukázka z prosincového čísla 2007 

Bubeníci v tělocvičně SZeŠ 

Jistě si všichni pamatujete, že 7. 11. 2007 na naší škole 

proběhl koncert skupiny Jumping Drums v čele s panem 

Ivem Batouškem. Protože ohlasy na tuto skupinu byly 

různé, můžete si přečíst dva rozdílné názory od našich 

studentů. 

Jumping Drums 

Nejdřív jsem vůbec nevěděla, co si mám pod pojmem 

„bubenické vystoupení na naší škole“ představit. Nevěděla 

jsem, jestli to budou bonga nebo bicí souprava anebo něco 

úplně jiného. Když jsem ale pana Batouška viděla poprvé 

(byla to jeho silueta ve dveřích a určitě si ji dokážete 

představit), řekla jsem si: „Týjo, to je ale korba. To 

představení bude stát určitě za to.“ A když jsem vzápětí 

vstoupila do tělocvičny a viděla všechny jejich nástroje, 

začala jsem se i dost těšit a bylo na co. 

Hned na začátek nám pan Batoušek vysvětlil svoje pravidla 

a působení kapely i jeho samotného. Vše sděloval velice 

vtipnou formou a pořád se bylo čemu smát. Následovala 

první skladba; už při prvních taktech jsem věděla, že se mi 

celý koncert bude moc líbit a taky že líbil a to vskutku 

hodně. Hltala jsem každý úder plnými doušky a náležitě 

hudbu vychutnávala jako celek. Celý koncert na mě působil 

úžasným dojmem a nabil mě neskutečnou energií. 

Odcházela jsem naprosto uvolněná a spokojená. Takovýto 

koncert bych poslouchala třeba každý den. Jumping Drums 

se mi moc líbili a budu ráda, když je uslyším znovu. 
AzerA AvokádA 

Tluče bubeníček, tluče na buben 

Hned ráno mě čekal tělocvik, který zrovna nepatří k mým 

oblíbeným předmětům. Po příchodu do školy mě uvítalo 

příjemné překvapení, že tělocvik se nekoná a že místo něho 

naše třída připraví židle a lavičky pro vystoupení jakýchsi 

podivných bubeníků, kteří mě stáli 45 Kč. Docela jsem se 

těšila, ale zbytečně. 

Třetí vyučovací hodinu jsem se uhnízdila do jedné ze 

školních židlí jako ostatní. Najednou přišel veliký mohutný 

pán v černém a začal chrlit vtipné řeči. Neříkám, že nebyly 

vtipné, ale nelíbily se mi, protože šlo velmi dobře poznat, 

že se jedná o naučený humor. Prostě mi tenhle chlápek 

nesedl. 
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Když začali bubnovat, byl to kravál. Přišlo mi to jako 

reklama na Ikeu. Některé skladby byly převzaté od dánské 

skupiny Safri Duo. 

Když už bylo po všem, oddychla jsem si. Chtěla jsem vrátit 

peníze a dostat celý balíček Ibalginu k tomu, ale bohužel 

nic z toho se mi nedostalo. 
Kikuko 

Ukázka z únorového čísla 2008 

Rozhovor s paní školnicí Jitkou Faltejskovou 

Do tohoto čísla jsme se rozhodli připravit 

rozhovor s naší paní školnicí. Po krátkém 

přemlouvání, k naší velké radosti, 

s rozhovorem souhlasila. 

Co Vás přivedlo k práci školnice? 

„Po mateřské dovolené jsem se nemohla 

vrátit do původní práce, a tak jsem 

nastoupila do školy, kde byla volnější pracovní doba. Po 

čase se naskytlo místo školnice, tak jsem to zkusila.“ 

Jak byste zhodnotila tuto Vaši dosavadní kariéru? 

„Moje práce není žádná kariéra, ale zvykla jsem si za ty 

roky tady na lidi i na práci, která není jednotvárná a člověk 

je pořád v pohybu, což mi vyhovuje.“ 

Jak se Vám líbí žáci? 

„Je to pořád stejné, některé žáky si oblíbíte od začátku 

a některé nepoznáte ani za čtyři roky. Záleží i na nich.“ 

Co říkáte na to, že máte syna skvělého bubeníka, který 

hraje v kapele Bulldock? 

„Co se týká mého syna, jsem ráda, že bubnuje, protože to 

byl i můj sen, ale dříve nebylo tolik možností.“ 

Jak zvládáte jeho poměrně časté trénování doma? 

„Jeho trénování zvládám dobře, protože se mi to líbí a není 

to zase tak často anebo nejsem doma. Ráda si to 

poslechnu.“  

Co posloucháte za hudbu Vy a zbytek Vaší rodiny? 

„Hudbu mám ráda stejnou jako syn Roman, zahraniční 

tvrdší kapely, z našich třeba Dogu nebo Škwory. U nás 

doma to poslouchají všichni.“ 

Co byste vzkázala studentům? 

„Studentům bych jenom vzkázala, že pokud si nebudou 

vážit věcí kolem sebe, zničí je hlavně sobě. A aby byli rádi, 

že mají možnost studovat a věnovat se tomu, co mají rádi 

a co je baví.“  

Děkujeme za rozhovor paní Faltejskové a přejeme jí 

pevné nervy a plno optimismu. 
Rozhovor připravila AzerA AvokádA 
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Perličky studentské mysli 

Z hodin češtiny aneb Co studenti nevymyslí! 

 Romeo a Julie vypráví o boji Monteků a Aztéků. 

 úvod recitace - Karel Jaromír Erben: Noční košile 

 úvod recitace – Karel Jaromír Erben: Pohlednice 

 Na Velkou Moravu přišli Cyril, Konstantin a Metoděj 

 Oněgin vyzval na souboj Lenina. 

 Konstantina a Metoděje pozval na Velkou Moravu 

Jan Hus. 

 Řecký hrdina od Tróje se jmenoval Ischias. 

 Hus byl roku 1400 vysvícen na kněze. 

 Hospodin vyhnal Adama a Evu z ráje za utrhnutí 

jablka, snězení hada a za jejich milostný život. 

Dějiny pokroucené našimi studenty 

 Komenský byl první československý prezident. 

 Jiná verze: Komenský byl upálen v Kostnici. 

 V Egyptě se kreslilo na zeď  

 Středověk začal před naším letopočtem. 

 Vypukla Velká moravská epidemie. 

 Bible napsána v hebrejštině v Nigérii 

Hlody z písemek aneb Co se učitel 

veterinárních předmětů (ne)dozví od svých 

studentů 

Studium na veterině není jednoduché, odborné termíny a 

pochopení zákonitostí odehrávajících se v živých tělech 

mohou zamotat hlavu komukoli. Jinak tomu není ani u 

našich studentů. A tak se v prověrkách, které průběžně 

monitorují jejich znalosti, pochopení probrané látky i 

vyjadřovací schopnosti, občas objeví hlášky doslova 

trhající bránice  - anebo vhánějí slzy do očí. Však, posuďte 

sami!  

 Vulva je orgán před děložním krčkem, který slouží 

k čištění penisu. 

 Lokální reakce na očkování je reakce, kterou má 

jenom pár jedinců, celková reakce na očkování je 

reakce, kterou mají po očkování všichni. 

Ale pojďme k nemocem, tedy aspoň k tomu, co je 

vyvolává.  

 Takové infračervené záření může podle jedné 

z prověrek, „způsobit popálení a zakrvení očí“.  

 A úžeh, to je podle jiného našeho autora „sluneční 

úpal, dlouhodobý čas na slunci bez přístupu vody a 

zavřený ve foliovníku“. Zatímco s prvníma dvěma 

slovy mohu souhlasit, zbytek věty ve mě vyvolá 

nevěřícné pozvednutí obočí a komické představy 
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„grilování“ zvířat mezi přesušenými saláty a 

okurkami. 

Ale jinak jsou studenti skvělí a já pevně věřím, že z nich 

jednou budou dobří veterinární technici, ošetřovatelé a 

chovatelé zvířat . 
Sběr a komentář MVDr. Dominika Švehlová 

Ze zemědělského studentského mudrosloví 

Z hodin praxe 

 Závěr praxe: Nejlepší na této praxi byla pauza 

 Závěr praxe: I když se tato praxe příliš nedržela 

tématu (protože jsme žádné pokažené nářadí už 

nenašli) byla velice poučná ohledně správného 

úklidu 

 Co je zakresleno na hospodářské mapě? Pole, parky, 

lesy, houby 

 Pomůcky k vytyčování přímky v terénu: ňáký 3 tyče, 

klacíky, 3 lidi 

 Archimedův zákon: když stisknu balík slámy, tak se 

vyboulí 

Chov koní a skotu 

 Obranný instinkt: když přijdu zezadu a neohlásím se 

může kůň vykopnout 

 Klisna je březí 4 – 6 dnů 

 Využití koně v lese: krmivo pro zvířata, vysazování 

stromků, přibližování sazeniček ve školkách 

 Kůň nerozumí slovům, ale chápe jejich význam 

 Využití kladrubského koně: pro zápřah – elegantní 

karoserie 

 Hřebec musí mýt dobrý pohlavní výraz 

 Příprava hřebce na připouštění: hřebce postavíme na 

druhou stranu barikády 

 Hřebec se používá tak dlouho, dokud je schopný 

připouštět zdravá hříbata 

 Hříbě po narození očistíme slaměnými věchty, ale to 

už by si měla kobyla udělat sama 

 Kategorie tele: malé tele  střední tele  velký tele 

 kráva  steaky 

 Vlk se domestikoval 20 let 

 Penis u kocoura je na stropně dutiny břišní 

 Kocour nemá semeno 

 Lovecký pes má prut (ocas) – je tenký a když s ním 

mává tak to bolí 

 V březosti se feně začnou zvětšovat prsa 

 Kořen drží rostlinu při zemi / drží rostlinu, aby 

nespadla 

 Šourek je ochranný obal na spermie 

 

Poznámka redakce 

Výš uvedené řádky byly převzaty 

bez gramatických, odborných či 

jiných úprav. 
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Zemědělská škola průběžně modernizuje! 

SZeŠ Lanškroun se již od roku 2000 každoročně účastní 

projektů z evropských programů Comenius, Norské fondy, 

Mládež v akci, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Jedná se 

převážně o jazykové vzdělávací projekty, kterých 

se účastní především naši žáci. Zdokonalují se v jazycích, 

poznávají partnerské země, organizují různé akce, 

vytvářejí zajímavé produkty a výstupy, v rámci kterých 

přispívají i oni k modernizaci školy (pořízení internetové 

sítě v celé budově školy, interaktivní tabule, notebooky, 

knihy, digitální videotechnika). Tři z těchto úspěšných 

projektů, což je naprosto výjimečné, byly vyhlášeny 

projekty roku 2008, 2009 a 2014 a oceněny prestižní 

jazykovou cenou Label. 

K tomu, aby naše škola mohla modernizovat svoje 

vybavení i výuku ve větším měřítku však byla potřeba 

zapojit se i do projektů z ESF se spoluúčastí Pardubického 

kraje. Využili jsme několika výzev Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost a v roce 2010 podali 

první projektovou žádost, po které následovaly čtyři další, 

z nichž poslední stále probíhá.  

Cílem prvních dvou projektů byla nejen inovace 

a zkvalitnění výuky našich žáků v jazycích, matematice, 

informačních technologiích, biologii a ekonomických 

předmětech, ale i zvyšování odborné kvalifikace 

dospělých. Pedagogové vytvářeli interaktivní materiály 

pro studenty a vzdělávací kurzy pro dospělé zájemce 

o zemědělství. Získané finanční prostředky umožnily 

nákup dalších interaktivních tabulí, notebooků, 

mikroskopů či služeb ohledně využívání elektronického 

portálu. Bylo pořízeno i vybavení a pomůcky k odborné 

výuce a vybudována špičkově zařízená digitální učebna 

cizích jazyků s nejmodernější audio - vizuální technikou, 

kterou zatím vídáme převážně jen na vysokých školách.  
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Následoval ekologický projekt, jehož záměrem byla 

podpora vzniku středisek ekologické výchovy na školách 

a zkvalitnění vzdělávacích programů. Jeho součástí byly 

semináře, přírodovědné exkurze a odborné přednášky 

z oblasti životního prostředí či ekologického zemědělství. 

Do v pořadí čtvrtého projektu se zapojil i domov mládeže 

a nabídl ubytovaným žákům nové volitelné předměty 

a kroužky (např. praktika z ICT, kynologie a hipologie, 

kroužek fotografování či keramiky), které byly vyučovány 

zábavnou formou a s vysokým obsahem praktických 

prvků.  

Poslední a velice úspěšný projekt s názvem Podpora 

přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém 

kraji dosud probíhá. Je zajímavý nejen tím, že se ho účastní 

celkem 16 středních škol Pardubického kraje, který 

prostřednictvím odboru školství projekt koordinuje, ale 

hlavně svým zaměřením na přírodovědné vzdělání 

a spolupráci se základními školami. Díky financím 

získaným z tohoto projektu bylo možné stavebně upravit 

a špičkově vybavit laboratoře chemie a pěstování rostlin, 

vybudovat selský dvůr s výběhy pro hospodářská zvířata 

a založit arboretum, sloužící nejen k výuce, ale i k relaxaci 

v souladu s přírodou. Nedílnou součástí aktivit jsou 

i zájmové kroužky pro naše studenty obohacené 

přednáškami odborníků z praxe či spolupráce zemědělské 

školy se žáky čtyř ZŠ, kteří měli příležitost „ochutnat něco 

ze života středoškoláka“ a strávit u nás několik 

projektových dní včetně prázdninových pobytů. 

Mimo projektů Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost si naše škola „sáhla“ i na peníze 

z tzv. ROPu. Prostřednictvím těchto investic se podstatně 

zlepšilo zázemí naší školy pro praktickou výuku žáků obou 

oborů. Bylo nově vybudováno Veterinárně zemědělské 

centrum včetně materiálně - technického vybavení učebny, 

laboratoře a stáje na školním statku, které slouží 

k získávání znalostí a dovedností v moderním pojetí 

zemědělských a veterinárních praxí, dále pak veterinární 

laboratoř a nadstavba dojírny stáje pro skot. 

Na tento projekt navazuje stavba „minimlékárny“ úpravou 

staré budovy školy, která bude ukončena v červnu 2015. 

Studenti budou mít příležitost podílet se na procesu výroby 

mléčných výrobků „od A až do Z“. Nedílnou součástí této 

stavby bude i interaktivní učebna s prosklenou stěnou 

přímo navazující na nejdůležitější článek technologického 

zpracování mléka – pasteur, kdy nejen žáci, ale 

i návštěvníci mohou nahlédnout do útrob minimlékárny při 

výrobě, aniž by narušili vlastní výrobní proces. Poslední 

součástí modernizace staré budovy je rozšíření současné 

pitevny, kterou budou využívat převážně žáci studující 

veterinární disciplíny. 

Věříme, že tyto výše uvedené projekty, ale i projekty 

budoucí, posunou naší školu o značný krok dopředu tak, 

aby byla moderní a atraktivní vzdělávací institucí, která 

může nabídnout zájemcům o studium nejen kvalitní 

a atraktivní způsob výuky, ale i něco navíc. 
Mgr. Radmila Janoušková 
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Budiž teplo! 

Rekonstrukce školy studentskýma očima, podzim 2009 

Minulou zimu bych ještě naši školu mohla označit za 

ledové království, kde umrzne všechno živé. Pamatuji si, 

jak jsme ve třídách nosili zimní bundy a kabáty; psali jsme 

i s rukavicemi a čepice se staly naší nezbytností i v době 

vyučování. 

Letos to však vypadá, že i v mrazech nám ve třídách bude 

teplo. Už od prázdnin totiž naši školu objímá náruč 

stříbrného lešení zateplovací firmy. Ve škole tak 

potkáváme kromě studentů a učitelů také dělníky, které 

můžeme pozorovat oknem, jak se pilně přičiňují na 

zateplení naší ledové královny. Dokonce školu oblékají do 

nového kabátku – jako správná zemědělka, zelená barva 

nesmí chybět a vidět být musí! Zateplovací práce se nám 

začaly líbit o to více, když jsme zjistili, že přes hluk 

vydávaný všemi možnými stroji není slyšet výuka… 

Už jsem si naivně myslela, že to dopadne dobře, jak to bývá 

v pohádkách. První katastrofa přišla, když jsme na podlaze 

třídy spatřili kusy zdi. Dělníci vrtali, vrtali, až nám 

provrtali jakési okénko pro myši a ostatní drobné 

živočichy. A zrovna do naší vyšperkované třídy! Jak jsem 

s odstupem času zjistila, tohle by se dalo přehlédnout. Větší 

problém nastal, když se podzim začátkem října rozhodl, že 

už babího léta bylo dost a šmahem začalo chumelit! 

Všechna ta voda slévající se z nebe způsobila, že nám 

začalo zatékat nedodělanými okny (zase do naší!) třídy. 

Prší, sněží, naše třída vesele promokává a dělníci nám 

zmizeli z oken jako tažní ptáci. Pravda, pracovat v tomhle 

počasí se asi dobře nedá, ale jaké to asi bude s naší školou 

(a s naší třídou obzvlášť) za pár týdnů? Jestli neexistovalo 

mokré království, tak brzy existovat začne…  
Simona Stupenová, studentka 2007 - 2011 



  Almanach 2015 

  55 

Píšete dějiny… 

Začátky lanškrounské 

veteriny 

Začátky bývají těžké. Zvlášť 

v případě, kdy se začíná psát na 

nový, nepopsaný list papíru téma 

dosud neslýchané a neprobádané. Tradice naší zemědělské 

školy sahá do dob dávno před mým narozením, ale obor 

Veterinářství v Lanškrouně byl něčím zcela novým. Takže, 

jak to začalo? 

Nepovažovala jsem se za učitelku. Jsem veterinářka. 

Veterinářka, která chtěla předávat část svých zkušeností 

a vědomostí dál. Jenže… jak? Při průzkumu školních 

pomůcek jsem se probírala hromadou velmi zajímavých 

věcí – oprýskané sádrové modely zvířat různých druhů 

a plemen, sotva stojící kostry zvířat ze druhé světové války, 

úžasná malovaná schémata orgánových soustav v ruštině, 

chovatelské náčiní mnohdy zralé na zařazení do muzea... 

Velké dobrodružství to bylo, ale jak zajistit pomůcky 

a materiál pro moderní výuku? Fantazii se ale meze 

nekladou, takže jsme s žáky popisovali, vyráběli, 

improvizovali a učili se. Zkušenosti jsem nabírala hlavně 

já. Kde sehnat pitevní materiál? Jak opatřit to, co bylo 

třeba. Rébusem bylo především zjišťování, co bude vůbec 

třeba.  

V nesnadných začátcích jsem inspiraci hledala doslova 

všude. A naši úžasní studenti byli trpěliví, k problémům 

přistupovali s pochopením a byli ochotní vždy pomoci. Tak 

jsme s prvními generacemi studentů veteriny v rámci 

výuky (i mimo školu) čistili a impregnovali kosti, které 

nám vyvařené věnovala lanškrounská jatka, aby se z nich 

staly trvalé preparáty. Oprašovali jsme a popisovali 

modely svalů, procházeli staré plechové stáje 

a seznamovali se se zvířaty. Samozřejmostí bylo 

navazování spolupráce s místními chovateli a jinými 

zemědělskými podniky. Žáci mě vlastně svými 

myšlenkami neustále inspirovali. Na oplátku jsem je 

povzbuzovala v jejich mnohdy úmorné činnosti slovy: 

„Píšete dějiny, další generace se budou z vaší práce učit.“  
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S dalším rokem přišly další odborné předměty, další 

potřeby a požadavky na materiál, prostory i učitelský 

personál. Objevil se ale také nový ředitel s novými 

myšlenkami a úžasnými manažerskými schopnostmi. Stále 

jsme se tísnili v malinké pitevně, o laboratoř, mikroskopy 

a dataprojektory jsme se přetahovali s ostatními 

vyučujícími. Jasné kontury však dostala myšlenka nového 

Veterinárně zemědělského centra, s ní přicházela i naděje 

na zlepšení podmínek pro výuku veterinářství.  

Nikdy dřív jsem nepůsobila ve školství, ani jsem neznala 

zemědělskou školu, nemohu tak objektivně posoudit, zda 

následující poměrně intenzivní vývoj souvisel s novým 

vedením, nebo jestli k němu přispělo hromadění zkušeností 

z uplynulých let. Možná k tomuto stavu škola směřovala 

delší dobu a snad se změnily podmínky ve školství. 

Každopádně se zemědělská škola začala měnit. Učitelé své 

úsilí věnovali projektům a s nimi spojenými aktivitami, 

rozšířili tak materiální vybavení školy a celkově zlepšili 

školní zázemí. Vybudováním veterinární 

ordinace/laboratoře jsme dostali možnost přiblížit se 

podmínkám v praxi a učit se při reálných zákrocích. Nové 

stáje pro dobytek otevřely obrovské možnosti při výuce 

různých odborných předmětů – praxe, reprodukce, chov 

zvířat, chirurgie i nemoci zvířat. Nová chemicko-

mikrobiologická laboratoř zkvalitnila úroveň výuky 

chemie, hygieny a technologie potravin, mikrobiologie 

a parazitologie či dalších laboratorních technik. S velkým 

očekáváním sledujeme dostavbu nové prostorné pitevny 

a minimlékárny. 

Co dodat? První dva ročníky veterinárních maturantů již 

odešly. Další se blíží ke svému cíli. A my se stále učíme. 

Snažíme se, aby pro ty další ročníky byly podmínky ke 

studiu ještě lepší… Právě proto, že si velmi živě 

vzpomínám na naše téměř amatérské začátky, si velmi 

vážím všech, kteří přispěli k tomu, že naše škola je dnes 

moderní institucí. Kdysi na začátku jsem s úsměvem 

a jistou mírou nadsázky tvrdila, že za deset let bude naše 

škola jedna z nejlepších v republice. Třeba to nebyl tak 

naivní výplod mé bujné fantazie. Uvidíme, máme na to 

ještě pár let k dobru. 
MVDr. Hana Honsová 
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Projekty 

Název operačního programu: 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Tvorba výukových kurzů a materiálů pro 

zkvalitnění výuky 

Realizace projektu: 

1. 11. 2010 – 30. 6. 2012 

Cílem tohoto projektu byla modernizace a zkvalitnění 

výuky na naší škole prostřednictvím využívání e-

learningových nástrojů spolu s doplňkovými aktivitami, 

jejichž smyslem je oživení a zefektivnění výuky a zároveň 

rozvoj mezipředmětových vztahů. Pedagogové SZeŠ byli 

vyškoleni pro tvorbu vlastních interaktivních a výukových 

materiálů přizpůsobených na míru každému předmětu 

a kolektivu. Ty budou tvořit jak základ elektronického 

portálu sloužícího kromě výuky ke komunikaci mezi 

cílovými skupinami a k domácí přípravě studentů tak 

k využívání interaktivních tabulí. Projekt trval 20 měsíců 

a zapojilo se do něj 430 studentů a 12 učitelů SZeŠ 

Lanškroun. Inovovány byly předměty matematika, 

ekonomické předměty, biologie, cizí jazyky, ICT a český 

jazyk. 
Mgr. Radmila Janoušková, manažerka projektu 

Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v oblasti 

zemědělství 

Realizace projektu: 

1. 2. 2011 – 31. 5. 2012 

Nabízené kurzy: 

- Kurz pro výkon obecných zemědělských činností 

- Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou 

u skotu, ovcí a koz 

- Přípravné kurzy pro úspěšné splnění zkoušek 

základního výcviku jezdce a výkonnostních zkoušek 

- Cvičitel v jezdectví 

Předmětem zájmu projektu byla tvorba a inovace čtyř 

specializovaných vzdělávacích programů zaměřených na 

rozvoj dalšího vzdělávání v zemědělství. Hlavním cílem 

projektu bylo přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti 

účastníků na trhu práce, dosáhnout rozšíření nabídky 

dalšího vzdělávání a usnadnění přístupu ke vzdělání 

obyvatelům zejména Pardubického kraje. Nedílnou 

součástí nabízených kurzů byl vývoj systému výuky 

a odborné přípravy tak, aby bylo dosaženo větší 

zaměstnatelnosti, rozvoje významu vzdělávání v oblasti 

zemědělství, odborné připravenosti pro pracovní trh 

a zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků. 

Předností projektu je využití moderních technologií, 

http://elearning2.szes-la.cz/
http://elearning2.szes-la.cz/


Almanach 2015   

58 

vysoký podíl praktické výuky, inovativní přístup lektorů 

a plná zainteresovanost 24 pedagogů.  

Součástí projektu bylo pořízení e-learningového prostředí 

pro tvorbu studijních materiálů, využití lCT a odborných 

výukových pomůcek, tvorba specializovaných 

a moderních studijních materiálů a jejich implementace do 

metod výuky nově tvořených či inovovaných kurzů SZeŠ 

Lanškroun 

Za přínos považujeme i nákup moderní výpočetní techniky 

(notebooky, interaktivní tabule, multifunkční zařízení 

a dataprojektor), která má za úkol co nejlépe přenést 

informace k cílovým uživatelům. 
Mgr. Radmila Janoušková, manažerka projektu 

Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání 

pro udržitelný rozvoj ve školách 

Pardubického kraje 

Realizace projektu: 

4. 8. 2011 – 31. 12. 2012 

Projekt byl zaměřen na vytvoření optimálního zázemí pro 

efektivní realizaci nastoupené kurikulární reformy na 

základních a středních školách Pardubického kraje. 

Klíčovým záměrem byla podpora celoživotního vzdělávání 

a vznik školních středisek ekologické výchovy na školách 

a zkvalitnění školních vzdělávacích programů především 

pak realizaci průřezových témat Environmentální výchovy 

a Člověk a prostředí na školách Pardubického kraje. 

Projekt cíleně směřoval ke zvýšení kvalifikace učitelů pro 

vykonávání funkce koordinátora EV v regionu. Řešení 

projektu přispělo k efektivnímu propojení činnosti škol 

a jejich managementu se zřizovateli a dalšími školami na 

úrovni kraje. 

Přehled akcí v rámci projektu: 

- Specializační studium pro koordinátory EVVO 

- Semináře pro celé školní týmy – Základy ekologie 

(akreditace MŠMT) 

- Exkurze a přednášky k vybraným aktuálním tématům 

UR (např. biotechnologie, biodiverzita, hospodaření 

s přírodními zdroji, poznávání kulturního a přírodního 

dědictví PK, management EVVO na školách). 

Účastníci získali osvědčení o účasti, neboť semináře 

mají akreditaci MŠMT 
Mgr. Tereza Krištofová, manažerka projektu 

Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Pardubickém kraji 

Realizace projektu: 

25. 8. 2013 – 30. 6. 2015 

Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění praktické výuky 

na SZeŠ Lanškroun a popularizace zemědělských oborů 

mezi žáky základních škol. 
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Studenti SZeŠ se v rámci praxe seznámili s technologií 

výroby mléčných výrobků s využitím školní 

minimlékárny, s péčí o rostliny s využitím školního 

arboreta a s péčí o zvířata s využitím zooparku. 

K popularizaci zemědělských oborů přispěl i moderní 

způsob výuky, používání nových technologií včetně 

zařízení a perfektní výukové zázemí, které bylo nabídnuto 

žákům základních škol prostřednictvím prohlídek, výuky 

a přednášek, účasti na dvoudenních i týdenních akcích 

spojených s pobytem v areálu SZeŠ, seznamování se 

s prostředím (praxe v mlékárně, prohlídka arboreta, práce 

s domácími zvířaty), návštěvami zemědělských provozů, 

hřebčínů, apod. 
Mgr. Radmila Janoušková, manažerka projektu 

Volitelné předměty na Střední škole 

zemědělské a veterinární Lanškroun 
Realizace projektu: 

1. 4. 2013 – 31. 12. 2014 

Předmětem projektu bylo vytvoření šesti nových 

volitelných předmětů, které probíhaly ve škole a na 

domově mládeže. Jejich přínosem bylo především 

rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro žáky SZeŠ 

Lanškroun a tím i možnost kvalitního trávení volného času. 

Jmenovitě se jedná o tato praktika: 

- ICT praktikum 

- Praktikum z kynologie 

- Rozvoj venkova a agroturistika 

- Fotografování 

- Keramika 

- Praktikum hipologie 

Vytvořené předměty žákům umožňují vyzkoušení si 

teoretických znalostí v praxi a jejich lepší ukotvení. 

Dojchází k propojení znalostí mezi jednotlivými obory 

a o prohloubení činností v oblastech zájmů a kvalitního 

trávení volného času. 

Díky prakticky zaměřené formě výuky dochází 

k zatraktivnění přírodovědných, řemeslných a technických 

oborů mezi žáky spolu s podpořením ICT gramotnosti. 
Bc. Bohdan Melnyk, manažer projektu 
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Projekty ROP 

Regionální operační program (ROP) pro region 

soudržnosti NUTS II Severovýchod (tvoří ho Liberecký 

kraj, Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) je 

programový dokument určující priority regionu. 

Globálním cílem ROP NUTS II Severovýchod je zvýšení 

kvality fyzického prostředí regionu, což by mělo vést ke 

zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život 

obyvatel. 

Prostřednictvím investic tohoto projektu by se mělo 

podstatně zlepšit zázemí naší střední školy hlavně pro 

praktickou výuku žáků oboru Veterinářství 

a Agropodnikání. Během roku 2015 by měla být 

dobudována minimlékárna tedy stavebně-technologické 

úpravy staré budovy školy, kde se žáci budou účastnit 

procesu výroby mléčných výrobků, jak po stránce 

vlastních technologických postupů, tak po stránce kontroly 

hygieny výroby. Zpracovávat se bude syrové kravské 

mléko vyprodukované na školním statku a žáci tak budou 

mít možnost účastnit se celého výrobního procesu „od A 

až do Z“. Mléčné výrobky by měly končit ve školní jídelně 

a tak efektivně uzavřít celý tento proces. Nedílnou součástí 

projektu bude i interaktivní učebna s prosklenou stěnou 

přímo navazující na nejdůležitější článek technologického 

zpracování mléka- pasteur, nejen žáci tak budou moc 

nahlédnout do útrob minimlékárny při výrobě, aniž by 

narušili vlastní výrobní proces. Poslední součástí je 

modernizace a rozšíření současné pitevny, kterou budou 

využívat převážně žáci při studiu veterinárních disciplín. 
Ing. David Hruška, manažer projektu 

 

24. 6. 2010 
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Mezinárodní aktivity - evropské projekty od 

roku 2000 

Evropa – náš domov  - jazykový projekt (partner – Itálie, 

2000) 

Informace o Evropě – naše regiony – Mládež pro Evropu 

(partneři – Itálie, Portugalsko, Francie, 2001) 

Cítíme se Evropany  - mezinárodní seminář – Mládež pro 

Evropu (účastníci – Itálie, Irsko, VB, Německo, 

Holandsko, Bulharsko, Španělsko, 2002) 

Národní tradice – výměnný projekt podpořený 

Pardubickým krajem (partner – Portugalsko, 2003) 

Hudba a tradice v Evropě – jazykový projekt Comenius 

(partner – Portugalsko – Madeira, 2004-2005) 

Zemědělství je mým koníčkem – Leonardo da Vinci 

(partner – Slovinsko, 2005-2006) 

Dva slovanské jazyky v evropském společenství – 

jazykový projekt Comenius (partner Bulharsko, 2006-

2007) 

Co ukrývají a tají naše lesy – jazykový projekt Comenius 

(partner Norsko, 2008-2009) 

Exkurze v Paříži - exkurze studentů do Paříže 

financovaná z grantu MŠMT ČR v rámci ocenění projektu 

Hudba a tradice v Evropě (Label, 2008) 

Rok se Sibylou- dívčí klub AE Sibyla a jeho celoroční 

aktivity v rámci projektu Mládež v akci, 2008/2009  

Internet a interaktivní tabule jako nástroj výuky 

anglického jazyka – projekt v rámci programu EHP 

Norska (partner Island, 2009-2010) 

Mezinárodní patchwork – projekt vzdělávání dospělých 

Grundtvig (partneři – Španělsko, Itálie, Polsko, Skotsko, 

Turecko, 2009-2010) 

Týden se Sibylou – Mládež v akci (dívčí klub AE Sibyla 

a jeho týdenní projekt ve spolupráci se španělskou 

organizací - září 2010) 

Boříme zdi – Mládež v akci (týdenní pobyt našich 

a španělských studentů v kempu poblíž města Malagy – 

červen 2011) 

Zemědělské podmínky v různých klimatických zónách 
– Leonardo da Vinci (partneři Francouzská Polynésie, 

Chorvatsko, 2012-2014) 

Jak proti handicapu – Mládež v akci (týdenní pobyt 

našich a norských studentů v kempu poblíž města 

Trondheimu (září 2013) 

Technologické listy výroby regionálních potravin – 

Erasmus + (partnerský projekt zemědělských škol Francie, 

Norsko, Portugalsko) – začátek podzim 2014, projekt 

probíhá. 
Mgr. Radmila Janoušková 
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Tří jazykové ceny Label zamířily na 

zemědělku během posledních sedmi let 

Evropská cena Label se v České republice uděluje od roku 

2002 a jejím cílem je podporovat nové a výjimečné aktivity 

v oblasti jazykového vzdělání. Její počátky sahají do roku 

1995, kdy Evropská komise vytvořila podmínky pro to, 

aby každý občan ze zemí EU měl možnost kromě 

mateřštiny ovládnout i další dva jazyky. Do tohoto 

programu je dnes zapojeno 31 států. 

Udělení Evropské jazykové ceny Label 2008 

Při příležitosti oslav Evropského dne jazyků proběhl 26. 9. 

2008 na MŠMT sedmý ročník udílení Evropské jazykové 

ceny Label 2008. Ze čtyřiceti přihlášených výukových 

projektů, jich bylo oceněno sedm. Ceny putovaly do 

základních a středních škol, univerzit i občanských 

sdružení za jazykové projekty, ale i výukové programy pro 

žáky slabozraké a nevidomé či studenty s dyslexií. 

K vítězům této kategorie patřila i Střední zemědělská škola 

Lanškroun. Ocenění Label 2008 získala za péči věnovanou 

studentům střední odborné školy, její nepřetržitou účast 

v projektových aktivitách od roku 2000 a za projekt Hudba 

a tradice v Evropě. Studenti ve spolupráci s madeirskou 

školou hlavního města Funchalu společně nahráli CD 

s folkovými písněmi a vytvořili trojjazyčný zpěvník. 

Kromě práva užívat mezinárodní logo této ceny získala 

škola od Ministerstva školství ČR dotaci na mobility 

studentů ve výši 150 000 Kč.  

Cena Label opět putuje na SZeŠ Lanškroun 

Na konci května roku 2009 proběhla nominace 

vzdělávacích projektů na Evropskou jazykovou cenu Label 
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2009. K naší velké radosti se projekt Co skrývají a tají naše 

lesy, probíhající ve spolupráci s norskou zemědělskou 

školou, dostal mezi vyvolené. A nejen to, po závěrečné 

kontrole byl zařazen mezi ty nejlepší. Slavnostní předávání 

ceny proběhlo v prostorách MŠMT ČR v říjnu 2009 a naše 

škola obdržela finanční dotaci ve výši 150 000 Kč, která 

umožnila další výjezd studentů do zahraniční.   

Prestižní Evropská cena Label míří do SZeŠ 

Lanškroun již potřetí. 

Na základě rozhodnutí odborné poroty programu Label ze 

dne 3. června 2014 byla našemu projektu Zemědělské 

podmínky v různých klimatických pásmech slavnostně 

udělena Evropská jazyková cena Label 2014. Předávání 

ocenění se konalo v září v Praze u příležitosti konference 

Kreativně k jazykové výuce. Tuto prestižní cenu získala 

naše škola již potřetí, což je naprosto výjimečné. Finanční 

odměna od MŠMT ČR tentokrát činila krásných 

200 000 Kč a umožnila studentům navštívit předvánoční 

Londýn! 
Mgr. Radmila Janoušková 

Na sluncem rozpálené Maltě 

Během letních prázdnin v roce 2007 se mi naskytla skvělá 

byl určen pro učitele anglického jazyka. EU vkládá nemalé 

prostředky na zkvalitnění jazykového vzdělání učitelů 

prostřednictvím vzdělávacích programů. 

Kurz probíhal v rozsahu 54 vyučovacích hodin a byl 

zaměřen na metodiku – učení se, jak učit jazyk zábavně, 

moderně a efektivně. Naše mezinárodní skupina měla 

vynikajícího lektora anglické původu a dnes žijícího na 

Maltě, který dokázal i z výuky nudné gramatiky připravit 

skvělou a zábavnou hodinu.  

Strávili jsme celkem dva týdny v hlavním maltském městě 

Vallettě a mimo výuku jsme měli možnost výletů do 

nejhezčích koutů země. Maltské souostroví, které je asi 100 

km od Sicílie a skládá se ze tří ostrovů na ploše pouhých 

316 km2: Malta, Gozo a Comino, je typické mírnými 

kopci, pobřežími plných zálivů s průzračně modrou vodou, 
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mírnou zimou a horkým suchým létem. To jsme mohli 

poznat i na vlastní kůži, protože teplota se pohybovala nad 

40° C. Malta je rájem nejen pro milovníky moře se 

skalnatými plážemi a potápění, ale je i velice bohatá na 

historii s mnoha pozoruhodnostmi a nádhernými stavbami. 

Velikou atrakcí pro nás byly maltské autobusy, které vás 

vrátí o desítky let zpět. Některé z nich opravdu připomínají 

muzejní kousky, obzvláště můžete-li si v případě 

vystupování zatáhnout za šňůru, která je zakončena 

zvoncem u řidiče. O klimatizaci si můžete nechat zdát, 

proto zde neexistují dveře, a tak někteří lidé vystupují či 

naskakují za jízdy. Styl poměrně rychlé jízdy „brzda – 

plyn“ včetně houkání klaksonů a pokřiků horkem 

podrážděných řidičů vás jistě neukolébá k spánku. Za to 

pokaždé prožijete „malé dobrodružství“.  

Úředním jazykem na Maltě je kromě maltštiny i angličtina, 

kterou se domluví 90% obyvatel. Proto je tato země 

oblíbenou destinací pro studenty angličtiny z celého světa. 

Tento jazyk nepoužíváte pouze ve škole, ale i v běžném 

životě. Skvělý kurz na Maltě mě obohatil nejen 

v anglickém jazyce a metodice, ale umožnil mi poznat 

i nové přátele a zcela odlišnou kulturu, která je směsí kultur 

jiných a ocenit krásu přírodní i historickou. 
Mgr. Radmila Janoušková  

Norský deník 2008 

Konečně nastal den D a studentky 2. a 3. ročníku naší školy 

se dočkaly. Ve dnech 7. 5. až 19. 5. 2008 proběhla první 

studentská výměna v rámci programu Comenius – 

Partnerství škol, kdy děvčata strávila deset dní v norské 

Střední zemědělské škole v Skjetleinu. Děvčata s nadšením 

pracovala na česko-norském projektu Co skrývají a tají 

naše lesy a měly skvělou příležitost si toto téma „osahat“ 

přímo v reálné situaci – strávit čas v nádherné norské 

přírodě včetně lesů, „ochutnat“ pravý zálesácký život. Jak 

se jim to líbilo? To už se dočtete v několika  následujících 

příspěvcích.   

9. 5 2008, pátek 

Konečně u cíle, trocha hledání, ale už vidíme ceduli 

Heimdal a odtud už jen co by kamenem dohodil do 

Skjetleinu-místa, kde se chystáme strávit několik krásných 

dní.  

 (…) Prašná cesta, oblaka prachu a nikdo nic neviděl.. Co 

teď? Samá příroda a pár dřevěných budov by člověka 

přesvědčilo, že je v divočině, ale nakonec byl opak 

pravdou. Autobus zastavil a my nedočkavě vyběhly ven. 

Protahovaly jsme si naše rozlámaná těla a vtom nás přišla 

uvítat Sonja, která se stala naší norsko-českou průvodkyní, 

překladatelkou, poradkyní či šéfovou v kuchyni, když nám 

spolu s manželem připravovali typické místní jídlo, které 

prý Norové přímo zbožňují. 
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(…) Do školy ve Skjetleinu u Trondheimu jsme dorazily 

brzy ráno. Byli jsme ubytováni na školním internátu a po 

vřelém přivítání a občerstvení nás několik norských 

studentek provedlo po škole a celém areálu, aby nám 

ukázaly vybavení celé školy, ale hlavně všechna zvířata, 

která se chovají v moderních hospodářských budovách. 

Bylo tam velké množství ovcí, asi 40 krav, 10 koní 

a několik prasat. Překvapením pro nás byli „pets“ - domácí 

mazlíčci“, protože tam chovají např. králíky, morčata, 

činčily, různé myšky a pavouky včetně tarantule, která 

z neznámých důvodů dostala jméno po řediteli školy. 

Norská děvčata nás provedla po škole a pak jsme se 

všechny zúčastnily hodiny biologie, během které jsme 

pracovaly s mikroskopem. Viděly jsme i výuku jezdectví. 

Všem se tam velmi líbilo, protože bylo všude čisto 

a uklizeno a Norové se chovali ke zvířatům s obrovskou 

péčí a láskou. 
Klára Vašátková, studentka 3.B, r.2008 

(…) 

13. 5. 2008, úterý 

Celodenní výlet na ostrov Froya, spojený s návštěvou 

Střední rybářské školy, kde jsme ochutnaly lososa (jak 

jinak) skvěle připraveného a servírovaného studenty 

a prohlédly si nedalekou chovnou farmu lososů Salmar, se 

zcela určitě zařadil k našim nezapomenutelným zážitkům. 

Tento úžasný ostrov připomíná měsíční krajinu. Vegetace 

je pouze v údolích, chráněných před silným větrem, který 

vane od moře. Zde se pasou převážně ovečky, ale můžete 

tu zahlédnout i jiný skot. Na ostrově najdete mezi skalisky, 

které vypadají jako zbytky vulkanické činnosti, množství 

malých jezírek a sem tam osady (prý města) s několika 

domky. Pokud hledáte stromy, hledáte marně. Ale v dálce 

se tyčí červený maják a upozorňuje rybářské lodi na možná 

nebezpečí. Pamětníkům pak připomene obrovské neštěstí, 

během kterého na moři v důsledku silného větru zahynuli 

místní rybáři, kteří se vydali na svůj „velký lov.“ Zbyly po 

nich jenom jejich ženy a děti. I taková může být příroda – 

krásná i krutá. Ostrov jsme opouštěly se zvláštním pocitem. 

Bylo to jako návrat z jiného světa či jeho konce. 
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Dnes 13. 5. 2008 jsme se vydaly na norský ostrov Froya, 

který leží 120 km od zemědělské školy v Skjetleinu, kde 

jsme byly ubytovány. Abychom se na tento zvláštní ostrov 

dostaly, musely jsme zdolat dva podmořské tunely, z nichž 

jeden byl dlouhý šest a druhý přes pět kilometrů. Po tomto 

malém „podmořském dobrodružství“ jsme přijely do 

střední rybářské školy, kde se k nám připojila paní učitelka, 

aby se stala naší průvodkyní po ostrově. První cesta vedla 

k lososí farmě Salmar, kde na nás čekala prohlídka celým 

provozem. Přivítala nás velmi milá a ochotná paní, od které 

jsme se postupně dozvídaly spoustu zajímavých věcí 

a informací. Zjistily jsme, že farma odkupuje malé lososy, 

které pak daleko v moři odchovává, dokud nedorostou 

požadované délky, tj. kolem jednoho metru. Tito, přibližně 

pětikiloví krasavci pak putují do nádrží – klecí, které jsou 

umístěny v moři vedle provozních budov a jsou chráněny 

sítěmi. Velice důležité je, aby se lososi dostali na 

zpracovávací linku v absolutním klidu a bez stresu. Pomocí 

sítí se jim zúží prostor v sádce, ale toto zmenšení životního 

prostředí lososům nevadí, pokud je hloubka sádek 

dostatečná. Z tohoto prostoru jsou potom nasáváni do 

„uspávací kádě“ potrubím, které má průměr kolem jednoho 

metru. Ani tento proces nezpůsobuje rybám stres, protože 

jde o situaci podobnou tažení lososů silnými říčními 

proudy. V „uspávací“ kádi se ryby omámí pomocí 

ochlazení vody na -1° Celsia a přidáním CO2. Lososi tak 

dále putují na linku, kde jsou šetrně usmrceni. Na dalších 

úsecích linky jsou ryby dále zpracovávány na lososí filety 

podle požadavků zákazníků. 

Na této farmě pracují lidé téměř z celého světa s výjimkou 

Austrálie. Dozvěděly jsme se, že je zde i pět Čechů. 

Všichni pracovníci musí dodržovat velice přísná 

hygienická pravidla a při příchodu do zaměstnání se musí 

kompletně převléci. 
Lucie Václavíková, studentka 3.B, r.2008 

(…) 

15. 5. 2008, čtvrtek 

Pobyt v horské chatě 

Je čtvrtek 15. 5. 2008 a my celé nedočkavé házíme své 

svršky do tašek. Ale paní učitelky nás po obědě začínají 

strašit divočinou, která na nás tam venku čeká. Dozvídáme 

se, že lokalita našeho budoucího pobytu se nachází 

uprostřed lesa. Prý na nás čeká hladová zvěř. Nocovat 

máme ve vlastnoručně postaveném teepee a večeři si máme 

také nalovit sami. Určitě si umíte představit, jak rychle 

z nás naše nadšení vyprchalo. 

K večeru jsme vyhnány před internát, kde jsme až doposud 

spaly, a nasedáme do školního mikrobusu. Cesta na chatu 

byla pro slabé jedince dost náročná. Norský řidič evidentně 

neznal pravidla silničního provozu nebo je záměrně 

nerespektoval. Držely jsme se zuby nehty svých 

spolusedících a modlily se, abychom už byli na místě. Při 

příjezdu jsme si všechny oddechly a řidiči zatleskaly. 

Vystoupily jsme z našeho dopravního prostředku a žasly 

jsme znovu. Hledaly jsme tu starou rozbořenou chatu, jak 
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nás paní učitelky strašily, ale moc se nám to nedařilo. Ať 

jsme se snažily sebevíc, viděly jsme jen útulnou dřevěnou 

chatičku na břehu jezera. Naprosto nás uchvátila. Vevnitř 

jsme našly plno malých pokojíčků, ve kterých si každý 

našel své místo na spaní. Pak jsme si rozdělily úkoly. 

Některé šly pro dříví na oheň, některé šly stavět teepee 

a my jsme šly porcovat lososa. Nebyl sice vlastnoručně 

ulovený, ale stejně nám chutnal. Po výborné večeři jsme si 

pak společně s norskými „zálesáky“ a studenty zazpívali 

pár písniček. Norům se to líbilo, protože na to nejsou 

zvyklí. Kolem jedenácté večer jsme sledovaly nádherný 

západ slunce. Sluníčko se sklánělo pomalu nad obzorem 

a zrcadlilo se v klidném jezeře. Po tomhle romantickém 

obrázku se nám nádherně usínalo. Ranní vstávání už bylo 

trošku obtížnější, ale zvládly jsme to. Plny očekávání jsme 

vylezly z vyhřátých postýlek. Po snídani jsme se rozdělily 

na dvě skupinky. Jedna skupinka šla s norskými učiteli 

„rostlináři“ do lesa poznávat rostliny (jsou podobné jako ty 

naše). V lese jsme pěkně vymrzly. Po návratu na chatu 

jsme se vyměnily s druhou skupinkou, která zatím vyjela 

na lodičkách a kánoích na jezero s učitelem rybolovu. 

Chytili pár drobných rybek do sítí. Úlovek byl sice malý, 

ale pro dobrý pocit nám to stačilo. Po tom, co jsme chycené 

rybky vykuchaly, mohly jsme s klidným svědomím říct, že 

jsme si oběd samy chytily. Musely jsme je ale kombinovat 
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s grilovanými párky, protože jich pro 25 hladových krků 

bylo málo. Po obědě jsme chatu uklidily a vyrazily šťastně 

k internátu. Tentokrát naštěstí s jiným řidičem, se kterým 

jsme se o svůj život už nebály. Celou cestu jsme si zpívaly 

a náš norský řidič byl velice dojat. Když jsme vystoupili 

z mikrobusu, se slzami v očích nás chválil. Unavené a plné 

nových zážitků a zkušeností jsme se odebraly do svých 

pokojů a byly jsme rády, že se z nás nestala potrava divé 

zvěře. 
M. Lejsalová, E. Pospíšilová, T. Oliveriusová,  

studentky 2.B, r.2008 

Malá vzpomínka na Sibylu 

Na počátku školního roku 2008/2009 založila skupina 

studentek prvního ročníku SZeŠ Lanškroun dívčí klub pod 

názvem Alter Ego - Sibyla. Velkou inspirací pro jeho vznik 

byl obdobný klub Dívka ve Švédsku. Studentky se 

rozhodly požádat o finanční grant z programu Evropské 

unie „Mládež v akci“ a vypracovaly projekt, který měl 

přispět k posílení sebevědomí dívek a mladých žen, jejich 

vůdčích a organizačních schopností, zlepšit jejich 

povědomí o ženských právech a genderových stereotypech 

a připravit je k budoucí profesionální realizaci v povolání. 

Záměrem projektu Rok se Sibylou bylo využito zkušeností 

klubu v aktivitách, které by děvčata pořádala během 

jednoho a půl školního roku veřejnost od MŠ až po seniory. 

Akce probíhaly v podobě odborných přednášek 

a konzultací, výstav ručních prací a vánočních dekorací, 

koncertu a divadla (hra Svět podle Kloboučka), módní 

přehlídky, recitační soutěže (O lanškrounskou korunu), 

Sibyliny pohádky pro děti, Mikulášská nadílka; členky 

klubu také několikrát zavítaly mezi seniory. Každá činnost 

plnila rozdílný cíl a měla jinou formou, ale co bylo hlavní, 

účast ve všech akcích studenty velice těšila. 

Střípky z některých akcí dívčího klubu Alter Ego – Sibyla 

(včetně chlapecké menšiny) 

Návštěva z pražského Drop Inu 

Tuto akci jsme pojali ve velkém stylu - pozvali jsme pana 

PhDr. Ivana Doudu z pražského Drop Inu, aby nám 

přiblížil problematiku drog. Do sálu lanškrounského 

zámku si přednášku přišly poslechnout třídy z naší školy, 

gymnázia a ze Střední odborné školy a učiliště 

z Lanškrouna. 

Přednáška nás zaujala a dozvěděli jsme se věci, o kterých 

se moc nemluví. To, že jsou drogy nebezpečné, jsme sice 

už věděli, ale to, že nejnebezpečnější z nich je toluen, jsme 

už netušili. Mnozí z nás se také pozastavili nad tím, po jak 

dlouhé době lze zjistit přítomnost marihuany v těle. 

Dokonce i po několika měsících! Nebo i nad tím, že extáze 

může „zabíjet“ už při první dávce. Nezabíjí sice extáze 

samotná, ale dehydratace, kterou způsobuje. Dozvěděli 

jsme se i něco o zákonech. Mnohé pobavila výmluva 
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jednoho obviněného, že marihuana je moc hezká rostlinka 

a pěstuje si ji pro radost.  

Pan doktor Douda nám objasnil celou drogovou 

problematiku a nebál se ani odpovídat na naše odvážné 

dotazy. Drogy jsou totiž mnohem nebezpečnější, než si 

většina myslí! Naše první akce se vydařila a rozhodně 

nebyla tou poslední.  
Simona Stupenová, 2.C, 2008/2009 

V den před svatým Mikulášem, který je typický hemžením 

čertů a zvoněním zvonků, se děvčata přistrojila za známou 

trojici Mikuláše, čerta a anděla a navštívila mateřské 

školky se sladkou nadílkou pro děti. Způsobilo to nemálo 

rozruchu, těm zlobivým trochu strachu, ale i radosti 

z drobných sladkostí a dárků. 

Mikulášská nadílka 

Konečně je to tady! 5. 12. 2008! Převlečeny za čerty, 

Mikuláše a anděla jsme se vydaly pokárat a pochválit děti 

do Mateřské a Základní školy v Dolním Třešňovci. 

Přepadla nás tréma; bály jsme se snad víc dětí, než děti nás. 

Ale při prvním kontaktu s vyplašenými obličejíky z nás 

strach spadl a my jsme se vžily do své role. Obešly jsme 

všechny ratolesti, zlobivé pokáraly a hodné pochválily, 

rozdaly bonbony a balíčky, všichni nám slíbili polepšení 

a tudíž jsme se mohly vydat do „Bílé školky“ 

v Lanškrouně. Počasí nám nepřálo, ale přesto jsme dorazily 

s úsměvem na rtech. Už z dálky jsme slyšely, že jsme děti 

dupotem, řinčením a vydáváním zvuku blllll vystrašily 

natolik, že ani nedutaly. Někdo se rozplakal, někdo 

dobrovolně sliboval poslušnost, někdo ze sebe úlekem 

nebyl schopný vydat ani hlásku, ale všichni se opět 

radovali, když dostali balíčky připravené paními 

učitelkami. V obou školkách byla skvělá atmosféra a paní 

učitelky nám velice pomáhaly. Z tohoto dne jsme si 

všechny odnesly spoustu zážitků. 
Michaela Komínková, 2.C, 2008/2009 

Sibyla na molu 

Ke konci školního roku čekala Sibylu poslední velká akce 

pořádaná v rámci programu Mládež v akci, a to módní 

přehlídka. Po velkých horečných přípravách nastal den D, 
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den očekávaný, ale i trochu obávaný. Módní přehlídka! 

A to se vším všudy − krásným sportovním oblečením 

z obchodu Bee Bob, vizážistkami zastupujícími firmu 

Mary Kay a paní mistrovou se zručnými kadeřnicemi ze 

SOŠ Lanškroun. 

Po zahajovacím vystoupení skvělých mažoretek Světlušek, 

se nám studentky a studenti klubu AE Sibyla předvedli 

v celé své kráse. A že jim to slušelo! Tato akce dokonale 

prověřila nejen organizátorské schopnosti studentů SZeŠ 

Lanškroun, ale i jejich odvahu odložit ostych a předvést své 

modelingové umění. Celá přehlídka byla umocněna 

tanečními vystoupení skupin v daném stylu přehlídky − 

break dance, street dance, scénický tanec. O skvělý zážitek 

se tak přičinily soubory 2nd Wave crew, Agony crew 

a Concrete safari z České Třebové, Juicy a ZUŠ J. Pravečka 

z Lanškrouna. 

A jaká by to byla přehlídka bez moderátorů? K úspěchu 

celé akce přispěli dva, nám do této doby skrytí talenti. 

Kluci z nižšího ročníku nás bavili svými pohotovými 

reakcemi na vzniklé situace a především svým vtipem, 

který nás provázel po celou módní přehlídku. Přes 

počáteční obavy, které nás před zahájením vystoupení 

provázely, jsme byli velmi překvapeni výsledkem celé 

akce. Studenti se projevili jako zdatní organizátoři, bez 

přispění učitelů zvládli kromě jiného komunikaci se 

sponzory i s hostujícími skupinami. Zajímavé bylo také 

sledovat jejich proměny v sebevědomé modelky i modely. 

Módní přehlídka se nám nesmírně vydařila! Přinesla nám 

další vzácné zkušenosti a povzbudila nás pro přípravu 

dalších akcí. 

Na závěr mého ohlédnutí musím dodat to hlavní – holky 

a kluci z AE Sibyla děkuji vám za vaše nakažlivé nadšení 

a maximální nasazení, byli jste skvělí!!! 
Napsala a z příspěvků studentů sestavila  

Mgr. Radmila Janoušková, třídní učitelka 2.C, 2008/2009 
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Hurá na Island! 

Díky naší paní třídní učitelce Radmile Janouškové jsme 

my, žáci 3. C SZeŠ Lanškroun, poznali kus světa a vydali 

se na dalekou cestu z Lanškrouna přes Německo, Dánsko 

až na Island. S milými a ochotnými řidiči autobusu nám 

cesta do Dánska utekla jak voda. Zde jsme se nalodili na 

trajekt, všechno bylo báječné, až na mořskou nemoc, která 

nás při pohledu na širý, ale později i značně rozzlobený 

Atlantský oceán, postihla takřka všechny. Maminky nás 

v dobrém úmyslu vybavily jídlem. Ovšem dobroty byly to 

poslední, po čem jsme toužili, chtěli jsme na pevninu – a to 

zoufale moc.  

Na krásných Faerských ostrovech jsme měli 

šestihodinovou přestávku. Mít pevnou půdu pod nohama 

byl úžasný pocit! Fotili jsme se u malebných historických 

domků, které měly místo běžné střešní krytiny trávu. 

Připadali jsme si jako námořníci, když jsme si mohli 

zblízka prohlédnout skutečný maják, který v minulosti 

varoval lodě před ztroskotáním. Při opětovném nalodění na 

trajekt jsme už byli chytřejší a náš plán byl jednoduchý − 

co nejvíc z cesty lodí prospat a nedat tak mořské nemoci 

druhou šanci. Podařilo se!  

Konečně jsme na Islandu! V Akureyri, druhém největším 

městě ležícím na jeho severu, jsme se ubytovali na luxusní 

farmě. Střídali jsme se ve vaření a chodili jsme s Islanďany 

do školy. Jejich vyučování je zcela odlišné od našeho. 

Záleží pouze na žácích, zda poslouchají výuku nebo se 

věnují něčemu jinému (třeba i odpočinku na k tomu určené 

pohovce). To se nám pochopitelně líbilo a zatoužili jsme 
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tam zůstat. Zážitků během našeho pobytu bylo mnoho. 

Navštívili jsme rybí i zemědělskou farmu. Tady nás oblékli 

do plášťů, rukavic a čepců, vše kvůli hygienickým 

předpisům. Všem nám to fakt slušelo. Dokonalá 

protichemická jednotka. 

Krásným zážitkem byla i návštěva u Santy v jeho domku, 

kam zve návštěvníky po celý rok. Úplně jsme se těšili na 

Vánoce. Prohlídka vodopádů a národního parku se nedá 

popsat, okouzlující a čistá příroda, prostě krása. Úžasní 

koně a chundelaté ovečky popásající se všude kolem. 

Výjimečným zážitkem bylo koupání v termálním 

koupališti. Plavali jsme si v teplé vodě a na hlavu nám 

drobně chumelilo. Prostě zážitků na dlouhé povídání.  

Na rozloučenou pro nás naši hostitelé připravili banket. 

Zahřála nás houbová polévka, mnozí z nás prvně okusili 

pro Island typické jehněčí a všem velice chutnal speciální 

vánoční nápoj, připravený z džusu a zvláštního sladového 

nápoje. Během krátkého desetidenního pobytu jsme si však 

všimli i pro nás nezvyklých vztahů mezi lidmi. Jsou milí, 

usměvaví a štědří. Pozvou třeba dvacet hladových krků 

domů na palačinky. Smažili jich prý asi osmdesát. Nikdo 

si úzkostlivě nehlídá své věci, studenti si odloží mobil 

v šatně, jdou na oběd a mobil tam zůstane. Váží si přírody 

a chrání ji. No, máme se ještě hodně co učit.  

Cestou domů, která nás čekala počátkem října, nám už ani 

špatně nebylo. Zřejmě jsme se už stali zkušenějšími 

námořníky. Bylo to tam krásné a jsme velice rádi, že jsme 

měli příležitost Island poznat a všechno vidět, ale doma je 

doma.  
Z deníku Adély Albertové, studentky SZeŠ Lanškroun,  

podzim 2009 

Z Islandu v sandálech do českého podzimu 

V polovině října roku 2009 k nám zavítali islandští hosté 

a oplatili nám tak zářijovou návštěvu. Na rozdíl od nás 

studenti a učitelé nepřipluli lodí, ale raději použili 

rychlejšího dopravního prostředku – letadla. Přiletěli do 

„nejlepšího“, protože naše škola prochází rekonstrukcí 

a zateplováním. Měli tak možnost sledovat hemžení 

dělníků a práce všeho druhu. Možná to byl trochu šok, ale 

i to patří k životu. Dalším překvapením bylo zřejmě 

i počasí, které zdaleka neodpovídalo seveřanským 

představám o zemi ležící v srdci Evropy. Některé dívky se 

vybavily plážovými pantoflíčky a přečkaly v nich všechny 

vrtochy podzimního počasí i předčasný nástup zimy. Po 

prvním dni zjistily, že je třeba si koupit alespoň ponožky.  

Týden u nás strávili sledováním školního dění a prací na 

projektu, jehož výsledkem jsou i interaktivní materiály pro 

výuku anglického jazyka. Nezbytnou součástí pobytu ve 

škole byla i projížďka na koních, kteří jsou poměrně 

většího vzrůstu, než jsou na Islandu zvyklí. Výlety do 

bližšího i vzdálenějšího okolí potvrdily, že i u nás máme co 

ukazovat a nabídly Islanďanům na oplátku to, co u nich 

doma k vidění nemají. Týden však utekl jako voda a naše 
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přátele čekal poslední víkend. Rozhodli se ho strávit 

v Praze, která je pro cizince vždy pověstnou třešničkou na 

dortu. Po počátečních rozpacích v pátečním přeplněném 

vlaku a cestě s kufry metrem v nejrušnější špičce vše dobře 

dopadlo, přestože některá děvčata již začala podléhat 

panice a přestávala stačit zavírajícím a otvírajícím se 

dveřím vagónů. Hosty jsme ubytovali a přenechali rušné 

Praze a jejím krásám. O tom, že se jim u nás líbilo, svědčí 

četné dopisy i čilá korespondence mezi studenty a učiteli 

na Facebooku.  
Mgr. Radmila Janoušková 

Společná řeč mladých Evropanů.  

Spolupráce s Lotyšskem 2009-2011 

Díky podpoře z programu celoživotního učení Comenius 

získala naše škola v letech 2009-2011 finanční grant od 

Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na 

uskutečnění projektu, který jsme nazvali „Společná řeč 

mladých Evropanů“. Partnerskou školou nám bylo 

Jelgavas Spidolas Gymnazium v Lotyšsku. Jedním 

z výsledků společné práce českých a lotyšských studentů 

se stal Česko-německo-lotyšský slovník řeči mladých lidí, 

který je opatřen i nahrávkou správné výslovnosti. Nejprve 

studenti formou krátkého slohového útvaru popsali, jakým 

způsobem tráví běžný týden. Práce byly posouzeny 

a nejlepší z českých i lotyšských byly uveřejněny na 

internetové stránce projektu. Na základě zhodnocení těchto 

prací bylo rovněž vybráno osm zájmových oblastí mladých 

lidí pro tvorbu slovníku (Přátelství a láska, Hudba, Škola, 

Jídlo a pití, Rodina, Móda, Párty, Sport). Studenti byli 

rozděleni do pracovních skupin; každému tématu se 

věnovali 3 žáci na české a 3 žáci na lotyšské straně. Každá 

pracovní skupina vyhledala v rámci svého tematického 

okruhu frekventované slangové a hovorové výrazy, jež 

používají mladí lidé, a jejich německé a lotyšské nebo 

české ekvivalenty. To vyžadovalo úzkou spolupráci, čilou 

komunikaci a také asistenci vyučujících německého 

jazyka. A protože jazyk odráží naši minulost, tedy dějiny 

a kulturu národa, a zároveň utváří naši budoucnost, 

umožnila tato práce vynikajícím způsobem mladým lidem 
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na obou stranách pochopit hlouběji vzájemné odlišnosti, 

ale také porozumět tomu, co nás spojuje… 

Kromě již zmíněného slovníku vytvořili studenti v rámci 

projektu power pointové prezentace a krátká videa, ve 

kterých shrnují své dojmy a zážitky z výměnných pobytů, 

složili společnou píseň a sestavili zajímavé kvízy, jejichž 

prostřednictvím představili protistraně svou zemi.  
Ing. Petra Zíková 

Italský týden 

V termínu od 19. do 23. 4. 2010 se v italském Castel San 

Pietro Terme uskutečnilo setkání studentů ze zemí 

zapojených do projektu Intercultural patchwork. Projekt 

probíhal v rámci programu Grundtvig (vzdělávání 

dospělých); jeho cílem bylo spojovat lidi z různých kultur 

a plně je podporovat v udržování kontaktů. Zapojilo se 

Španělsko (matkou celého projektu byla María José Conde 

Torrado), Itálie, Skotsko, Turecko, Polsko a Česká 

republika.  

Zvláštností této mise bylo, že není určena běžným 

studentům, ale zaměřuje se na pracovníky i dospělé 

studenty. Pro nás dálkaře tak nastalo velké těšení. Dnešní 

mladí studenti často berou cestování do zahraničí jako 

samozřejmou součást školní výuky, ale pro nás, kteří jsme 

studovali za minulého režimu, je to skutečně nadstandard. 

Teď nás čekala odměna za ty čtyři roky úporného pocení 

ve školních lavicích a za to, že po příchodu z práce musíme 

zvládnout kromě svých rodin také horu učení. Jako 

pedagogický dozor s námi jely paní učitelky Janoušková 

a Kovaříková. Téměř po celou dobu pobytu nás provázelo 

slunečné počasí.  
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Začátek setkání se bohužel zkomplikoval výbuchem 

islandské sopky, který měl za následek dočasné zrušení 

letecké dopravy. Proto jsme se sjížděli postupně, zástupci 

ze Skotska nedorazili vůbec. My jsme měli to štěstí, že se 

naši spolužáci rozhodli jet s námi do Itálie auty. Dorazili 

jsme tedy na místo určení o 14 hodin později. Spolu 

s ostatními účastníky projektu jsme byli ubytováni 

v útulném hotelu Anusca Palace.  

Po dlouhé cestě jsme toho sice moc nenaspali, nadmíru 

bohatá snídaně formou bufetu nám to však plně 

vynahradila. Nebyl nikdo, kdo by si z pestré nabídky 

nevybral. Každý start do nového dne byl díky tomu skvělý. 

V Itálii se o nás po celou dobu vzorně staral Maurizio 

Lazzarini. Tento velice milý, energií sršící, divoce 

gestikulující Ital, který téměř do každé věty dovedl 

vměstnat slovíčko maybe, je ředitelem hostitelské školy. 

Jedná se o základní školu, jejíž děti nás uvítaly prezentací 

své vlasti a hrou na zobcové flétny.  

Další den nás pak učily hrát různé hry. Generační rozdíl 

nebyl žádnou překážkou, protože i dospělí si rádi hrají. Ti 

z nás, kteří si od cesty slibovali mimo jiné odpočinek, byli 

bláhoví. Program byl nabitý od rána do noci. Absolvovali 

jsme během těch čtyř dní exkurzi do Muzea keramiky ve 

Faenze, návštěvu hotelové akademie v San Pietru, výlety 

do Bologni a do Florencie samozřejmě spojené 

s prohlídkami nádherných kulturních památek. Zhlédli 

jsme divadlo hrané dětmi a předvedli prezentace svých 

vlastí. Nemohu také opomenout návštěvu nádherné radnice 

v hostitelském městě.  

Samozřejmě se musím také zmínit o italské kuchyni. Ta je 

jedním slovem velkolepá. Obědy i večeře probíhají 

poněkud později než u nás, sestávají minimálně z pěti 

chodů a jsou vždy doplněny vynikajícím vínem. Kdo si 

myslí, že se za týden nedá ztloustnout, mýlí se. Ovšem 

kromě nových kil jsme získali také nové zkušenosti, nové 

kontakty a novou chuť do učení. Snad nám to pomůže 

zvládnout ten příští, tentokrát už maturitní, rok studia.  

Přestože naše znalost angličtiny značně pokulhává (i když 

naše paní učitelka Janoušková se opravdu velmi snaží), 

nakonec jsme se domluvili alespoň natolik, abychom se 

nikde neztratili. Věřím, že nás tento výlet trochu „nakopne“ 

a my se do toho studia anglického jazyka více opřeme.  
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Děkujeme tímto nejen Emilovi, Petrovi a Jardovi za to, že 

nás v pořádku dovezli tam i zpět, ale také SZeŠ Lanškroun 

za to, že nám tuto cestu umožnila, i Evropské unii za 

finanční grant.  A v neposlední řadě děkujeme naší paní 

učitelce Mgr. Radmile Janouškové za to, že nás do tohoto 

skvělého projektu přihlásila, a za to, že má s námi přímo 

andělskou trpělivost při zdolávání cizího jazyka.  
Za studenty IV.DS Věra Obstová, květen 2010 

Náš norský týden 

V září 2013 navštívili studenti 4.V SZeŠ Lanškroun norskou 

zemědělskou školu Skjetlein videregående skole v oblasti 

Trondheimu. Pobyt se uskutečnil v rámci projektu Jak 

proti handicapu, který byl schválen v rámci programu 

Mládež v akci. Hlavním smyslem celé návštěvy bylo 

seznámit studenty s různými alternativními formami života 

v souladu s krajinou a přírodou, v nichž jsou Norové mistři. 

V  neposlední řadě měli naši studenti možnost seznámit se 

s některými aktivitami, které zvládnou i handicapovaní 

spoluobčané.  

Cesta do středního Norska, do oblasti Trondheimu byla 

dlouhá a náročná. Napětí z nás opadlo, až když nás ve 

studeném severském povětří vřele přivítala naše hlavní 

organizátorka projektu Sonja Olaussen. Vysvětlila nám 

základní pravidla norského životního stylu (vše bere 

s nadhledem, protože je sama původem Češka), ubytovala 

nás v přímořském kempu a ještě před večerkou nás 

seznámila s bohatým programem následujícího týdne. A že 

se bylo na co těšit! 

V neděli jsme se přeplavili trajektem do Vanvikenu na 

tradiční ekologickou farmu s ovcemi a krásným výhledem 

na trondheimský fjord. Překvapilo nás, když jsme zjistili, 

že farmu vedou Češi (náš národ je opravdu všude!). 

V pondělí jsme si prohlédli zemědělskou školu Skjetlein 

videregående skole a seznámili jsme se s norskými 

studenty a jejich systémem výuky. Školní areál byl 

opravdu rozlehlý; je na něm vidět, že mají Norové více 

praktické výuky (ve škole jsou také učební obory). 

Obdivovali jsme hlavně skvělou jízdárnu i zázemí pro chov 

drobných zvířat. Největší atrakcí se stala ukázka 

parkurových závodů králíků! V úterý jsme zdolali místní 

hory, kterým říkají vida. Další dny Sonja zaměřila na 

historii a pamětihodnosti: navštívili jsme historické 

centrum Trondheimu, které se svým chrámem a starými 

kupeckými domy patří mezi památky UNESCO. Zde jsme 



Almanach 2015   

78 

měli hlavní aktivity s norskými studenty ve formě 

prohlídek památek a poznávací soutěže o městě. Při 

čtvrtečním výletě jsme zkoumali neolitické malby z doby 

bronzové, viděli jsme místo vikingského sněmu a soudu; 

nakonec nás zasvětili do života moderních jeptišek na 

Tautře. Naše výlety jsme ukončili na švédských hranicích 

prohlídkou historického městečka Røros, kde se dříve 

těžila měď. Tady jsme měli jedinečnou možnost ochutnat 

zdejší specialitu: soba na brusinkách! 

Každý den byl pro nás nezapomenutelným zážitkem. Jeden 

výlet však stojí za zmínku. Jednalo se o pěší túru po malé 

části Skandinávského pohoří. Ve vysokých kopcích jsme si 

teprve naplno uvědomili neskutečnou rozlohu i drsnost 

Norska. Od té chvíle se nám naše česká krajina zdá jako 

zahrada pro školku. Celý den jsme nepotkali ani živáčka; 

společnost nám dělaly stáda volně žijícího skotu a sobů. 

Nechybělo ani hodinové bloudění mezi horskými 

bažinami. Po cestě jsme snědli snad všechny bobule, co 

jsme našli, než nám Sonja s klidem oznámila, že některé 

z nich jsou mírně toxické. Krásný den jsme zakončili 

„opíkačkou“ u blankytně modrého jezera. 

A jaký je náš celkový pocit z Norska? Drsná, krásná země, 

ve které žijí poněkud uzavření obyvatelé. Už chápeme, 

proč se o Norech říká, že jsou tvrdí seveřané. My jsme se 

jim museli jevit jako temperamentní „Taliáni“. I přes to 

jsme navázali kamarádské vztahy a odjížděli jsme domů 

plní zážitků na celý život. 

Za skvělý týden děkujeme paní S. Olaussen a paní Mgr. 

R. Janouškové! 
Za třídu 4.V SZeŠ Lanškroun  

K. Trmalová, V. Mirgová, M. Košková a J. Janiček; 

upravil Mgr. Pavel Studený 

Studenti a učitelé SZeŠ Lanškroun zamířili 

do dalekého Tichomoří 

O projektu Zemědělské podmínky v různých klimatických 

pásmech ve spolupráci s Francouzskou Polynésií 

a Chorvatskem, nezapomenutelné cestě na druhý konec 

světa, nových přátelích z dříve pro nás neznámých 

ostrůvků či návštěvách farem v Chorvatsku bych mohla 
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popsat mnoho stran. Následující řádky jsou proto jen 

krátkým shrnutím… 

Projekt probíhal v letech 2012 – 2014; zabýval se situací 

a klimatickými podmínkami pro zemědělskou výrobu 

v různých podnebních pásmech (mírné, kontinentální, 

tropické), jejich faunou a florou ve výše uvedeních zemích. 

Jeho námětem a cílem bylo získávání dovedností, 

profesionálních zkušeností a znalostí o ochraně rostlin, 

welfare zvířat, způsobech hnojení, organickém 

zemědělství, bio produktech, technice sklizně a zkoumání 

půdy a monitorování podmínek pro zemědělství. Studenti 

se zabývali pracovními příležitostmi ve venkovských 

oblastech, globálními tématy a jejich řešením, porovnávali 

klimatická pásma, dešťové srážky či teploty.  

Hlavními výstupy projektu byly prezentace a portfolia 

z oblasti chovu a welfare hospodářských zvířat, rostlinné 

výroby a mechanizace. Studenti se účastnili hodin se 

zemědělskou tematikou, výuky praxe a práce v terénu, učili 

se o sklizni a farmaření v partnerských zemích. Během 

projektu měli skvělou šanci procvičovat angličtinu, učit se 

základní slovní zásobu jazyků projektových partnerů či 

odbornou terminologii z oblasti zemědělství (angličtina, 

domorodé jazyky, chorvatština i latina).  

První setkání se uskutečnilo u nás včetně návštěvy 

zemědělského areálu ZD Žichlínek, které bylo také 

projektovým partnerem. Významným prvkem byla přímá 

práce v terénu na školním statku, zapojení se do výrobního 

procesu a návštěva významných českých firem na výrobu 

potravin.  
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V červnu 2013 jsme zavítali do Francouzské Polynésie. 

První zastávkou byl ostrov Tahiti a pedagogická škola 

v hlavním městě Papeete. Po vřelém uvítání za zvuku 

bubnů a ozdobeni květinovými věnci se zde návštěvníci 

setkali i s ministrem školství a se všemi, kdo se podíleli na 

projektu. Dalším cílem byl asi 200km vzdálený ostrov 

Raiatea. Zde byli uvítáni starostkou a místostarostou města 

a navštívili partnerskou zemědělskou školu, kde se žáci ve 

věku 14 - 17 učí zpracovávat dřevo, chovat zvířata, 

pěstovat plodiny či zpracovávat bambus.  Naši studenti 

měli možnost si vše vyzkoušet a navštívili organickou 

farmu, kde je pravidlo: žádné chemikálie, pouze příroda – 

tj. použití kompostu, fertilizéru a mikroorganismů či žížal. 

Mladý nadšený farmář, který zde pěstoval zeleninu, 

banány, papáju a avokádo, umožnil studentům zapojit se 

přímo do výrobního procesu a získat zkušenosti z oblasti 

organického zemědělství. Studenti tak měli ideální 

příležitost procvičit si odbornou terminologii přímo 

v praxi. 

Následovala cesta člunem na další ostrov Tahaa, kde byli 

žáci ubytováni na malém ostrůvku „mottu“. Účastnili se 

mnoha činností - např. rybolovu, navštívili farmu na chov 

perlorodek, deštný prales s bambusy a stromy karambola, 

sklízeli banány, loupali a rozbíjeli kokosové ořechy či 

škrábali jejich dužinu. Učili se ošetřovat kokosové palmy 

a seznámili se s procesem přípravy kokosového mléka. 

Kokosový strom je často jediný zdroj zisku mnoha rodin. 

Podívali se také na plantáž vanilky, kde jim byl podrobně 

předveden proces její výroby a zpracování. V partnerské 

zemědělské škole se také učili, jak využít přírodní „pec“ 

a zajistit si obživu z dostupných zdrojů.  Mimo tyto 

činnosti se účastnili i místních zvyklostí a slavností (bojové 

sporty teakwondo a kung-fu, tanec haka a domorodé tance, 

módní přehlídka s tanci a zpěvem). 

Při návštěvě chorvatské školy na podzim 2013 navštívili 

žáci několik soukromých farem zaměřených na chov 

hospodářských zvířat či chov slavonských prasat, žijících 

po celý rok volně v přírodě, prohlédli si bio stanice, selský 

dvůr, který slouží jako skanzen; zpěvem a tancem 

oslavovali Den chleba spojený s ochutnávkou z bohatého 

stolu. Součástí pobytu byla i návštěva Vukovaru, města 

zničeného Srby během občanské války.  

Závěr projektu patřil pobytu partnerských škol na naší 

zemědělce, jejich studenti měli možnost pracovat na 

školním statku spolu s našimi žáky a ověřit si své znalosti 

v praxi. Navzdory rannímu vstávání nadšeně dojili, krmili, 

podestýlali a dělali vše, co k péči o domácí zvířata patří.  

Myslím, že díky tomuto projektu získali nejen naši 

studenti, ale i noví přátelé z Balkánského poloostrova 

a Tichomoří mnoho nezapomenutelných zážitků 

a zkušeností. 

Projekt obdržel prestižní jazykovou cenu Label 2014 
Mgr. Radmila Janoušková 
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Se zemědělskou školou do Londýna 

Na počátku letošního školního roku obdržela Mgr. 

R. Janoušková za SZeŠ Lanškroun již potřetí Evropskou 

jazykovou cenu LABEL 2014. Finanční prémie, která je 

nedílnou součástí ocenění, posloužila k uhrazení 

poznávacího zájezdu do předvánočního Londýna. 

Akce se uskutečnila 13. 12. – 16. 12. 2014 a byla nastavena 

jako odměna všem studentům zemědělské školy, kteří se 

přímo podíleli na ohodnoceném jazykovém projektu. Více 

než čtyřicet mladých lidí se tedy druhou prosincovou 

sobotu snažilo vměstnat se všemi svými kufry do autobusu; 

všichni natěšení na zážitky z Londýna, kam většina z nich 

mířila poprvé. Dvacetihodinová cesta Německem a státy 

Beneluxu proběhla díky zkušené jízdě řidičů klidně; nad 

ránem všechny čekala plavba trajektem z Calais do 

Doveru. Za svítání si své hodinky už studenti rovnali podle 

úderů Big Benu. 

Začínalo nedělní ráno a na účastníky zájezdu čekaly dva 

dny skvělých prohlídek londýnských památek, za 

netypického slunného počasí. Díky skvěle připravené 

slečně průvodkyni se mladí Češi seznámili 

s pamětihodnostmi, které se vztahují ke středověké 

anglické nebo novověké britské historii. Neděle patřila 

procházce kolem Westminsterského paláce, kde sídlí 

Parlament Spojeného království; či sídla britského 

premiéra na Downing Street. Mezi další důležité zastávky 

patřila prohlídka tradičního korunovačního místa 

anglických králů, Westminsterského opatství. 

Nezapomenutelným zážitkem se jistě pro mnohé stala 

výměna stráží královské gardy před Buckinghamským 

palácem. Příznivci umění si přišli na své při krátké zastávce 

v National Gallery na Trafalgar Square. Hru světel 

stmívajícího se Londýna si studenti vychutnali při 

vyhlídkové jízdě proslulého Londýnského oka.  

Po noci strávené v rodinách přišlo další krásné ráno a na 

českou výpravu čekala toulka kolem londýnského Toweru 

s nezbytným fotografováním známých jedlíků hovězího, 

strážců Beefeaters. Průvodkyně poutavě přiblížila některé 

pohnuté okamžiky z britské historie při procházce 

původním říčním přístavem. Genius loci tohoto místa 

umocňovala téměř všudypřítomná silueta slavného 
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zvedacího mostu Tower Bridge. Odpoledne si vychutnali 

všichni milovníci přírody a přírodních věd 

v jedinečném Natural History Museu. Při návštěvě Hyde 

Parku porovnávali studenti atmosféru britských adventních 

trhů se středoevropskou (tedy německou, rakouskou 

i českou) předvánoční klasikou; dle reakcí jednoznačně 

zvítězily naše vánoční trhy. Zlatým hřebem celého 

poznávacího zájezdu byla prohlídka Muzea voskových 

figurín Madame Tussaud, kde snad každý využil 

příležitosti a vyfotografoval se s dokonalými sochami 

slavných hvězd, politiků nebo padouchů britské i světové 

historie a současnosti. Nečekaným bonusem se ukázala 

jízda strašidelnou dráhou, která přibližovala v duchu 

starých panoptik výjevy z dějin Londýna.  

Poté následovala již známá, pro někoho možná trochu 

fádní, cesta západní Evropou, kterou zpříjemňovala vidina 

blížících se Vánoc. Účastníci zájezdu se vrátili z Londýna 

unavení, ale nadšení a s vědomím, že dva dny čistého času 

byly pouhou ochutnávkou. Všichni si udělali představu, že 

Londýn patří prostě mezi pulzující města, kam se vyplatí 

vracet se opakovaně. 

Závěrečné díky náleží vedení zemědělské školy a zejména 

však paní Mgr. R. Janouškové za její projektové aktivity. 

Velké poděkování si právem zaslouží brněnská CK 

SCHOLARE, zastoupená zkušenými řidiči a průvodkyní, 

slečnou A. Jungovou, která skvěle sestavenému programu 

vtiskla osobní rozměr, jenž přesahoval rámec jejích 

pracovních povinností. Slova uznání patří studentům – 

v Londýně mile překvapili disciplinovaným přístupem. 

Speciální dík věnujeme paní Mgr. M. Dolečkové za 

koordinační činnost v době plánování akce i během 

samotného zájezdu. 
Mgr. Pavel Studený 

Základní školy na zemědělce 

Od podzimu 2013 do jara 2015 se jsme se na naší škole 

vcelku pravidelně setkávali se žáky druhého stupně 

základních škol, což pro nás byla vskutku novinka. Dělo se 

tak v rámci projektu OPVK Zkvalitňování přírodovědného 

a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. 

Navázali jsme spolupráci se čtyřmi školami – dvěma 

místními (ZŠ Dobrovského a ZŠ Smetanova) a dvěma 

z okolních měst (ZŠ Jablonné nad Orlicí a ZŠ Bří Čapků 

Ústí nad Orlicí). 

Šlo o to, že každá škola zde strávila dva výukové dny 

pojaté buď jako exkurze (např. Eko záchranná stanice 

Pasíčka, Paleta Oucmanice) nebo jako výuku 

přírodovědných předmětů. Ve školním roce 2014/2015 se 

tu dokonce každá škola „otočila“ dvakrát, žáci u nás tedy 

prožili čtyři dny. 

Program těchto dní byl přizpůsoben požadavkům každé 

základní školy, aby se dal vměstnat do jejich ŠVP a aby se 

žáci dozvěděli také něco praktického, co třeba na základní 

škole dělat nemůžou.  
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Někteří tedy pitvali (pstruha, žížalu), jiní zase prováděli 

chemické pokusy v nové chemické laboratoři pořízené 

právě z projektových zdrojů a musím říct, že si to náležitě 

vychutnávali. 

Další školy zase využily možností předmětu člověk a svět 

práce a chtěli žákům představit zemědělské profese v reálu. 

Ukazovali jsme jim tedy, jak se ková kůň, jak se pracuje 

s koňmi (také se mohli zájemci svézt), dozvěděli se 

zajímavosti o chovu ostatních zvířat (ovce, kozy, osli), 

vyzkoušeli si na vlastní kůži zázračnou sílu canisterapie 

a agility, podívali se, jak mladí veterináři pitvají uhynulá 

zvířata a zjišťují příčinu úmrtí. Zemědělství není však jen 

o zvířatech, proto si také povídali o tom, co se nejčastěji 

pěstuje na našich polích a jak se o tyto plodiny správně 

starat. 

Program dvou výukových dnů byl vždy využit až do 

večerních hodin, aby žáci plně nasáli atmosféru naší školy. 

Kromě těchto výukových dní jsme s nimi strávili také dva 

celé prázdninové týdny, ale o tom pojednává další článek. 

Co říci závěrem? Z reakcí žáků základních škol můžeme 

soudit, že se jim program líbil, a co víc, s některými z nich 

se setkáváme v hodinách, protože už jsou našimi studenty! 

Tím se tedy poslání tohoto projektu naplnilo. 
Mgr. Martina Dolečková 

Škola připravila týdny s mladými záchranáři 

Lanškrounská zemědělská škola již spolupracovala 

s mnoha školami. V letech 2013 – 2015 však zkusila něco 

nového. Vždy v podzimních nebo předjarních týdnech 

přivítala mladé záchranáře a hasiče z pardubické chemické 

průmyslovky. V několika seminárních blocích jim učitelé 

i externí lektoři poskytnuli základní informace o velkých 
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hospodářských zvířatech, koních; o kynologii i včelařství. 

Mladí záchranáři měli tak možnost seznámit se základními 

pravidly tzv. manipulace se zvířaty ve stresových situacích. 

Zkušení odborníci jim v součinnosti s našimi studenty 

poradili, jak bezpečně zacházet s vystrašeným zvířetem, 

jak jej uklidnit, a tím jej snáze dostat z ohroženého místa 

(využitelné zejména při požárech a povodních). Teoretické 

výukové bloky byly doplněny o praktické ukázky 

a nácviky. Jako zajímavý doplněk se jevila návštěva 

zkušených praktiků – zvířecích záchranářů ze záchranné 

stanice v Pasíčkách. Mezi další kuriozity patřily přednášky 

o kynologickém pozemním i vodním záchranářství. 

Ukázky práce psích záchranářů v prostoru lanškrounských 

rybníků či opuštěného objektu v Žichlínku byly přístupné 

široké veřejnosti. 

Pro úplnost musíme dodat, že ve stejných týdnech vždy 

jedna třída našich studentů navštěvovala semináře 

a laboratorní práce v chemické průmyslovce. 

V Pardubicích se druháci přiučili základům chemických 

rozborů potravin a vody; čekala je také např. diagnostika 

těžkých kovů a nežádoucích chemikálií v zemědělském 

provozu či krmivářství; nechyběly ani exkurze do 

chemických provozů a laboratoří. 

Věříme, že mladým záchranářům i zemědělcům těch 

několik týdnů přineslo mnoho dosud nepoznaných podnětů 

a aktivit, které jim jednou pomohou v jejich profesním 

životě. 
Mgr. Pavel Studený 

Prázdninové pobyty na zemědělce 

Třetí a čtvrtý týden prázdnin roku 2014 se prostory SZeŠ 

Lanškroun otevřely čtyřicítce dětí z Lanškrounska 

a Ústecka. Budoucí žáci zejména osmých a devátých tříd 

se na základě své zájmové orientace (příroda, zvířata, 

případně zemědělská technika) přihlásili do programu, 

který v některých rysech vykazoval znaky v poslední době 

tolik populárních tzv. příměstských táborů. Na zemědělské 

škole však prvoplánově nešlo jen o prázdninové zabavení 

svěřených dětí. Tvůrci programu kladli hlavní důraz na 

vzdělávání hravou formou. Kromě běžné, informativní 

teorie byly výukové bloky doplněny praktickými 

ukázkami, testy, kvízy, pokusy, několika exkurzemi 

a jedním odpolednem, v němž děti zvelebovaly rodící se 

školní arboretum. Účastníci pobytu se pod vedením 



  Almanach 2015 

  85 

zkušených lektorů z řad kmenových pedagogů i externistů 

seznámili s chovem 

koní a skotu (s 

důrazem na 

prvovýrobu mléka); 

formou terénního 

cvičení pronikli do 

základů pěstování 

hlavních polních 

plodin; blok 

chemických praktik 

byl věnován kyslíku 

jako důležitému 

prvku nezbytnému 

pro život; milovníci 

techniky si přišli na 

své v hodinách 

základů mechanizace. Relaxaci přinesly kapitoly 

z canisterapie a ukázky agility. Netradiční výuka probíhala 

i mimo areál školy – a sice o životě včel se děti dozvěděly 

přímo na včelnici v Sázavském údolí, ukázky vodních 

psích záchranářů se uskutečnily na Dlouhém rybníce 

v zátoce turistické loděnice. Přírodovědný blok (s důrazem 

na geologický vývoj a místní endemity) vhodným 

způsobem doplnila celodenní exkurze do lokality 

Teplicko-adršpašských skal.  

Dík patří všem lektorům, kteří zajistili vysoce fundovaný 

a přitom velmi záživný program. V neposlední radě si 

poděkování zaslouží personál školy, školní jídelny 

a internátu za nasazení a pomoc nad rámec svých 

povinností. Děkujeme také lanškrounským turistům za 

zapůjčení Loděnice a autobusové dopravě pana Mačáta za 

bezchybnou přepravu. 

Na základě vyhodnocení výstupních dotazníků, ale hlavně 

díky spontánním reakcím, můžeme konstatovat, že se 

program dětem líbil. Není tak zcela vyloučena možnost, že 

s některými žáky se výhledově setkáme v lavicích 

budoucích prvních ročníků! 
Mgr. Pavel Studený, Mgr. Martina Dolečková 
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Třicet let s humorem 

Profil humoristy Pavla Dvořáčka 

Svitavský rodák a náš dlouholetý kolega Mgr. Pavel 

Dvořáček je pro milovníky kresleného humoru známou 

veličinou. Tvorbě vtipů se věnuje již od svých 

gymnaziálních studií, tedy více než třicet let. Svůj první 

nápad publikoval roku 1984 v regionálním týdeníku 

Svitavské noviny. Na hradecké pedagogické škole se 

rozběhla jeho spolupráce s humoristickým měsíčníkem 

Trnky brnky. V minulých letech přispíval do řady dalších 

celostátních i regionálních periodik – MF Dnes, TV Revue, 

Žena a život, Pestrý svět, Medical Tribune. Stoly 

domácností či kanceláří v posledním desetiletí zdobí jeho 

autorské a firemní kalendáře; publikoval také vlastní titul 

v edici Galerii kresleného humoru. 

V  rodných Svitavách se mu podařilo uspořádat 

samostatnou výstavu. Svérázný humor bavil několikrát 

také návštěvníky lanškrounského městského muzea, Kopy 

a městských akcí podobného druhu. Proslulým činem je 

jeho pravidelné malování na přání v rámci květnových Dnů 

zemědělské školy. 

Rád uvádím, že kresby Pavla Dvořáčka také oslovují naše 

polské sousedy. K jeho dosud největšímu úspěchu patří 

první místo na Festivalu kresleného humoru Karpik, 

pořádaném v polském Niemodlinu roku 2011. 

Některé příspěvky našeho almanachu čtenáře provází jeho 

kreslené glosy, tzv. ikonky. Na následujících stránkách 

přinášíme průřez kresbiček se zemědělskou tématikou, 

které Pavel Dvořáček publikoval v odborném tisku 

v uplynulém desetiletí. 

Hezkou zábavu čtenářům a Mgr. Pavlu Dvořáčkovi mnoho 

kreativity za učitelský sbor přeje  
Mgr. Pavel Studený 
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Vyznání a vzpomínky 

Malé ohlédnutí 

Když jsem v roce 1984 těsně po 

ukončení studia nastoupila na 

tehdejší Střední zemědělsko-

technickou školu v Lanškrouně jako do svého prvního 

zaměstnání, netušila jsem, že moje působení zde bude 

obnášet 21 let „učitelování“. 

Protože jsem vystudovala obor čeština – dějepis, byla jsem 

nabita vědomostmi, znala základy staroslověnštiny 

a historický vývoj českého jazyka, přečetla povinné 

slovenské autory včetně Margity Figuli, snažila se 

„orientovat“ v mnoha sjezdech Komunistické strany 

Československa a Komunistické strany Sovětského 

svazu…ale jaksi tušila, že praxe bude o něčem jiném. 

Být dobrým pedagogem žádná škola nenaučí, to přináší 

život, zkušenosti, empatie a zdravý úsudek. To většinou 

neocení žádné tabulky, vedení školy a kolegové. To ocení 

sami studenti, někteří hned, jiní až po letech, někteří možná 

nikdy. 

Já měla štěstí na milé a vstřícné kolegy, moc ráda 

vzpomínám na začátky u své „učitelky češtiny“ Mgr. 

Milušky Smejkalové, na řadu let působení ve stejném 

kabinetě s kolegyní Blankou Faltejskovou, která mě přijala 

moc hezky. Na kolegu Ing. Zdeňka Špičáka…jako dnes 

vidím, jak zavírá dveře ze sborovny 

a říká: „Znáte tenhle vtip…?“ Na 

přímé přenosy v televizi v učebně 

biologie kolegy Mgr. Josefa 

Motyčky z listopadu 1989 

a tehdejší vzrušenou atmosféru… 

zakládání Občanského fóra 

s kolegy Ing. Antonínem Fialou 

a Ing. Miroslavem Kovářem… 

ostatní mi určitě odpustí, že jsem je 

nejmenovala. Já přišla do 

kolektivu, který již fungoval přes dvacet let – od založení 

školy. Ale který mě přijal mezi sebe. Řadě z nich už 

nemůžu poděkovat, ale s některými se příležitostně 

setkávám. Teď mám alespoň možnost jim všem vzkázat: 

Děkuji! 

Pak přišli další noví kolegové, změnil se název školy, její 

zaměření, styl a požadavky výuky. 

Významným mezníkem pro mě bylo období existence 

Soukromé střední podnikatelské školy v Lanškrouně v čele 

s Ing. Janem Hrdinou. Pro mě osobně tato škola 

představovala  nové pojetí vyučování, nový pohled na 

studenty a spoustu nových zkušeností. 

A to nejdůležitější na závěr! Vy, milí absolventi! Bylo vás 

za těch dvacet let tolik, že mi určitě odpustíte, když někoho 

z vás dnes nepoznávám, když si na našich setkáních 
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nemůžu vzpomenout na jméno a když neodpovídám na 

žádosti o přátelství na nejmenované sociální síti . Jsem 

vašemu zájmu moc ráda, ale už bych se ve „svých 

přátelích“ trochu ztrácela. Tak mi to odpusťte! Někdy ne 

podle jména, ale spíš podle fotografie vždy vím, o koho se 

jedná. A vždy si vzpomenu, jaký byl dotyčný student – 

a hlavně člověk! 

Touto cestou zdravím hlavně svou první třídu z let 1985–

87, s kterou se pravidelně scházím, ale i ostatní absolventy, 

které potkávám na úřadech, v prodejnách, ve 

zdravotnictví…Díky vám, moji milí studenti, jsem taková, 

jaká jsem! Vy jste mě často donutili přemýšlet i o jiných 

věcech, než o požadovaných osnovách a vědomostech. Vy 

jste se na mě obraceli s důvěrou v těžkých chvílích. Za to 

vše vám děkuji a dodnes si toho vážím! Věřím, že vám naše 

škola dala dobrý základ do dalšího života, že se dál 

vzděláváte (jak jsem vám mnohokrát připomínala) a že 

plníte svůj život skutky, za které se nemusíte stydět! 

Škole přeji hodně vědychtivých a zodpovědných studentů, 

dobré vedení a dobré učitele, které, jak věřím, určitě má. 
PhDr. Jaroslava Cvrčková 

Venkov, zemědělství a vzdělání 

Jako hoch vyrůstající v padesátých letech na malé vesničce 

jsem byl se zemědělstvím velmi spjat. Pomáhal jsem svým 

soukromě hospodařícím rodičům na poli, ve chlévě a třeba 

i při zabijačce. Po založení družstva jsem ve škole i na 

návsi soupeřil 

se svými 

spolužáky, 

který z našich 

otců je lepší. 

Jeden táta byl 

vynikající kočí, 

jiný skvělý 

chovatel koní, 

další uměl 

udělat z polí 

zahrádku, táta mého nejlepšího kamaráda byl jediný 

traktorista ve vsi. A můj táta? Byl jen účetní. Kluci své otce 

napodobovali v jejich činnosti, a co jsem měl dělat já? Tak 

jsem se začal točit kolem svého strýce kováře, který už 

uměl svářet elektrikou. Později jsem vypozoroval, že pana 

traktoristu i strýce kováře řídí jeden pán, jakýsi 

mechanizátor. Když kluci na konci základky odpovídali na 

otázku: „Čím chceš být?“ říkali: „Budu kočím, 

chovatelem, pěstitelem, traktoristou…“ Rozhodl jsem se, 

že budu mechanizátorem. 

K naplnění mého dětského snu bylo třeba vystudovat 

mechanizační školu, na kterou jsem se předběžně přihlásil. 

Ovšem rodiče byli jiného názoru: „Budějovice jsou daleko, 

mechanizaci jsi doma nepoznal, jdi do Humpolce, tam se 

naučíš všechno, co je potřeba.“ Ale mě nebavilo 

chovatelství či pěstitelství, mě bavila mechanizace. Abych 

si svůj dětský sen splnil, odmaturoval jsem na gymnáziu 
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a promoval jsem na Mechanizační fakultě Vysoké školy 

zemědělské v Praze. Splnil jsem si svůj trvalý sen a stal 

jsem se mechanizátorem v jednom JZD zdejšího okresu. 

Teprve tehdy jsem pochopil, že práce mechanizátora 

spočívá především v práci s lidmi a že teoretické znalosti 

jsou druhořadé. Po devíti letech zemědělské praxe 

v různých mechanizátorských funkcích jsem se stal 

učitelem na Střední zemědělské škole v Lanškrouně se 

specializací na výuku mechanizace. A najednou jsem 

vyučoval to, co jsem dosud dělal. Cvičil jsem se žáky 

využití různých strojů, v teorii jsem probíral nejnovější 

poznatky ze zemědělské mechanizace a v praxi jsme si to 

společně ověřovali. To byla najednou práce, která mě 

bavila. Výsledky práce učitele jsou těžko měřitelné. 

Krátkodobě jsem si výsledky ověřoval ve studentských 

soutěžích s jinými zemědělskými školami, kdy jsme byli 

vždy nadprůměrně úspěšní. Některé výsledky jsou však 

patrné až po uplynutí několika let, když se setkávám se 

svými absolventy v jejich profesích. Tato kantorská práce 

s mladými lidmi mě vnitřně uspokojovala, tady jsem si 

splnil svůj dětský sen. 

Mezitím jsem se školou prožíval její jednotlivá vývojová 

stádia. Plánovaný útlum koncem 80. let, nová zaměření na 

ekonomiku a chov koní a jezdectví začátkem 90. let, 

profesní školení pořádaná pro zemědělskou veřejnost na 

počátku milénia a především její nebývalý rozkvět 

v posledním desetiletí. Měl jsem možnost ji srovnávat 

s jinými školami podobného zaměření. Ty nám závidí, jaký 

přátelský vztah panuje u nás mezi žáky a učiteli, a přitom 

že si škola dokáže udržet vzdělávací náročnost. Také 

sleduji, jak roste zájem o naše absolventy ve světě práce. 

Vyslechl jsem od jisté pracovnice úřadu práce: „Vy jste ta 

naše bezproblémová škola. My nemáme v evidenci 

nezaměstnaných vaše absolventy.“ 

Nyní z pozice čerstvého důchodce sleduji, jak se ve škole 

objevují žáci toužící po zemědělském vzdělání a jak se 

škola vybavuje moderními učebnami a výukovými centry. 

Závidím současnému pedagogickému sboru jejich nové 

možnosti. Přeji všem pracovníkům školy a školních 

provozů, aby svou prestiž a uznání v rámci České republiky 

dále rozvíjeli. 
Ing. Jan Račanský 

Životní zvraty a návraty 

„Střední zemědělka“ je moje 

citová, přímo srdíčková záležitost. 

Na základní škole jsem se 

rozhodovala o své budoucnosti 

a měla zcela jasno. Cokoliv kolem 

češtiny, nejlépe žurnalistika. Jasně, 

vyhrávalo gymnázium. Jenže do 

cesty se mi jako překážka postavilo 

přesvědčení mé maminky 

o nesprávnosti zásahu Ruska v roce 

1968 a její podpis na dokumentu 
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2 000 slov. Na gymnázium mi doporučení nedali, prý bych 

jednou mohla chtít dělat pedagogickou školu a to není 

s mým kádrovým posudkem žádoucí. Chci studovat střední 

školu? Pak si můžu vybrat – stavařinu ve Vysokém Mýtě 

nebo zemědělku v Dolním Třešňovci. V té chvíli volba 

byla jednoznačná. Rodiče zamítli dojíždění a internát a já 

začala studovat na Střední zemědělské technické škole 

v Dolním Třešňovci. 

S odstupem let to bylo 

jedno z nejlepších 

rozhodnutí mého života. 

A také můj život zcela 

změnilo. Do zemědělství 

jsem se zamilovala! 

Školní léta byla úžasná, 

nějak si nevzpomínám, že 

bychom příliš studovali. 

Do paměti se vryly hlavně 

zážitky z brigád, praxí, 

společných akcí. Se 

spolužáky jsme vytvořili 

celek schopný téměř 

všechno – pochopitelně 

v dobrém slova smyslu. Rychle to uteklo. Po maturitě jsme 

se rozprchli a já nastoupila na vysokou školu zemědělskou. 

Často jsem vzpomínala na tu naši střední, hlavně 

v odborných předmětech, protože základy vědomostí, které 

nám dali naši páni profesoři, byly neocenitelné. Po 

ukončení studií jsem nastoupila do práce v tehdejším JZD 

Žichlínek. A zase mi praktické vědomosti a zkušenosti ze 

střední byly velmi k užitku. V té době jsem se vdala, stala 

maminkou a přestěhovala do Moravské Třebové.  

Psal se rok 1989 a změny společnosti znamenaly i změny 

v zemědělství. Po mateřské dovolené jsem práci v oboru 

nenašla. Co teď? Už nevím, kdo byl autor myšlenky. Proč 

nejdu třeba učit? Vždyť odborné znalosti mám, výřečná 

jsem dost a s dětmi to docela zvládám. A tak se stal další 

zvrat mého života. Začala jsem učit. Na základní škole 

jsem vyučovala přírodopis a praktické činnosti a ještě 

spoustu dalších předmětů. Znovu jsem se zamilovala, 

tentokrát do učení. Po 20 letech učení na „základce“ mě to 

přestalo bavit. Nějak jsem už těm dětem neměla co dát. 

Prožila jsem si syndrom vyhoření a s ním i rok bez práce. 

Po celkem krušném roce se mi splnil sen. Dostala jsem 

nabídku učit odborné předměty na mé milované střední 

zemědělce v Třešňovci.  

Návrat na mou „alma mater“ jsem uvítala a pochopitelně 

přijala. Mé dvě lásky se spojily. Jsem tu už čtvrtý rok. 

Učím pěstování a ochranu rostlin a biologii. Sama sebe 

každodenně překvapuji, co všechno má paměť uchovala ze 

studentského působení ve zdejších lavicích. Ty jsou už 

jiné, moderní, a přesto tak známé a blízké. Potkávám své 

otisky. Jméno v almanachu, v zásuvce zapomenutou školní 

práci, vzpomínky v paměti bývalých učitelů. Na každém 

kroku školou vidím bývalé spolužáky. Od začátku 

působení ve škole se potkávám s jejich potomky, kteří tu 
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podobně jako rodiče zažívají své první lásky a zklamání, 

úspěchy a prohry. 

Co říci na závěr? Zvraty a návraty jsem uzavřela životní 

kruh. Je to krásný pocit – pocit návratu domů, do míst 

známých a přece tak jiných. Ale přesto domů. Je mi fajn!!! 
Ing. Irena Ehlová 

Pachatel se vrací na místo činu 

Každý z nás se při svém přeskakování či podlézání 

životních nástrah snaží dojít na místo, odkud se mu nebude 

chtít trmácet se dál. Já jsem takhle 2x doputovala do 

lanškrounské zemědělky. Poprvé po urputném boji s rodiči, 

kteří mě viděli studovat na gymnáziu a poté nejlépe ve 

funkci ministryně něčehovelmidůležitého. Já jsem jako 

typická vesnická holka milovala koně a zvířata vůbec 

a jezdecký klub v Lanškrouně s koňařskou ikonou panem 

Novotným byl vyhlášený. Proto jsem v září 1991 usedla do 

školních lavic, ve třídě plné budoucích „jezeďaček“. 

Překvapení nás čekalo hned v úvodu, kdy byly původní 

obory Pěstitel a chovatel změněny na obor Agropodnikání, 

směr Zemědělské služby a provoz. Musely jsme si spolu 

s několika kamarádkami vybojovat řidičské oprávnění na 

traktor, které podle tehdejšího vedení nebylo v osnovách 

pro náš směr. Sice jsem traktor moc neužila, mám obavy, 

že už ho ani neumím nastartovat, a to nemluvím o nových 

strojích připomínajících kosmickou loď. Prožili jsme toho 

spoustu, nezapomenutelná je například praxe 

v drůbežárnách na Vrchovině či hodiny psaní strojem nebo 

pobyt na internátě. Ani ve snu mě nenapadlo, když jsem 

tenkrát před dvaceti lety (už!) držela v ruce maturitní 

vysvědčení, že se do školy ještě jednou vrátím, tentokrát 

jako učitelka. Vlastně jsem o tomto povolání ani 

neuvažovala, myslela jsem, že to musí být nuda, pořád učit 

to samé. Člověk míní... a má nápady.  

A mě tak jednou při mém životním hledání té správné cesty 

napadlo poslat životopis do lanškrounské zemědělky. 

Tehdejší pan ředitel Fiedler mě k mému údivu přijal. 

Kromě chovu zvířat a angličtiny mi dal na výběr učit 

chemii nebo psychologii. Omlouvám se všem 
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psychoznalcům, ale pro mě tato věda je příliš abstraktní 

a nic neříkající, a proto jsem volila chemii. No, když to 

shrnu, je zázrak, že škola ještě stojí. Před každým cvičením 

jsem trénovala, kolik čeho a kam nalít. Jednou jsme všichni 

slzeli, protože jsem neodhadla „malé množství“ 

hypermanganu. Ale vůbec toho nelituji, protože znalosti 

z chemie se hodí nejen k výuce chovu zvířat.  

Byla jsem mladá naivní učitelka, která si myslela, že se 

studenti budou chtít učit a že budou spolupracovat a že 

když se k nim budu chovat dobře, oni budou plnit všechna 

má přání. Omyl. Bez pravidelného testování znalostí 

z anglických slovíček se nová téměř nikdo nenaučil. A to 

dolování protokolů či různých domácích úkolů, nadlidský 

výkon hodný báňského inženýra. Ale přesto si myslím, že 

nakonec jsme se studenty našli společnou řeč a došli do 

vítězného cíle, tedy do vysvědčení. Pamatuji si moji první 

maturitu (jako zkoušející), kdy jsem při otázce z chovu 

zvířat ve stresu spustila na ještě víc vystresovanou slečnu 

anglicky. Také mi připadalo zvláštní, že se z mých 

bývalých učitelů stali kolegové. Někdy se přistihnu, že 

uvažuji jako studentka, která má k vyučujícím určitě větší 

respekt, než mají studenti současní. Čímž nechci tvrdit, že 

jsme nikdy neopisovali či neprováděli jiné drobné 

prohřešky proti školnímu řádu.  

Jak jsem byla překvapená, když jsem byla „zvolena“ jako 

třídní učitelka! Ty čtyři roky jsme prošli občas ztuha, ale 

přesto vesele a nakonec složili zkoušky z dospělosti. Mé 

učitelské ego mi stouplo, když jsem po paní Ing. Ježkové 

začala hodnotit projekty studentů. Jak mi je krásně, když 

při výuce praxe vidím zájem si něco nového zkusit a naučit 

se. Současně se dostaví úleva, když budoucí zemědělci 

například pochopí, že postarat se musí o všechna zvířata, 

ne jen o ta čistá. Na druhou stranu nadšení z učení kazil 

všudypřítomný strašák ŠVP a podobné úřednické radosti. 

Už mě ani nenapadne si myslet, že učení je nuda. Stále se 

něco mění, studenti jsou pokaždé jiní a vždy dokáží 

překvapit. Naše škola se neustále vzkvétá, a to nemluvím 

o školním statku, který ještě před pár lety patřil spíš do 

muzea než jako model pro vzdělávání. Já jsem momentálně 

už pátý rok na mateřské dovolené, ale čas od času ve škole 

„zkontroluji“, co nového se událo. Už teď mám strach, jak 

to všechno zvládnu, až se vrátím. Ale jsem moc ráda, tam 

patřím, že mám práci, která mě baví a snad to se mnou baví 

i studenty a také ostatní lidičky ze zemědělky. 
Ing. Miluše Klížová 

Srdcem u koní 

Moji kolegové mě požádali o napsání pár řádků, o malé 

ohlédnutí za mým dosavadním působením na SZeŠ 

v Lanškrouně. Dlouho jsem přemýšlela, jakým způsobem 

své vzpomínky publikovat. Uvézt jen fakta mi připadalo 

strohé a nezáživné. Proto se pokusím o krátké vyprávění. 

Na lanškrounskou zemědělskou školu jsem nastoupila 

v roce 1993. Tuto školu jsem si zvolila hlavně kvůli koním, 

které jsem od malička milovala. V té době ještě nebyl 
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otevřený obor specializovaný na chov koní a jezdectví ani 

na veterinářství. Vystudovala jsem tedy obor 

Agropodnikání se zaměření na služby. Celé čtyři roky nám 

dělal třídního „taťku“ Mgr. Emil Fogl. Byli jsme první, na 

kom si vyzkoušel roli třídního učitele. Trpělivě snášel naše 

mladistvé výstřelky a postupně nás dovedl až k maturitě.  

Ke koním jsem chodila každý den po vyučování. 

Vedoucího chovu koní tehdy dělal pan Novotný 

a ošetřovatelku Pavla Patočková. Pod jejich vedením jsem 

získávala nové jezdecké zkušenosti. Obdržela jsem licenci 

jezdce a začala se účastnit soutěží v parkurovém skákání. 

Mými nezapomenutelnými učiteli byli koně Unesco 

a Kayo. 

Po ukončení studia na střední škole jsem složila zkoušky 

cvičitele jezdectví a nastoupila na školním statku jako 

ošetřovatelka koní. V té době byl již otevřen obor 

Agropodnikání směr chov koní a jezdectví. Nejprve jsem 

s výukou předmětu jezdectví jen vypomáhala, později se 

učení stalo mojí hlavní prací.  

Abych mohla dál učit jezdectví, musela jsem si rozšířit 

vzdělání. Proto jsem nastoupila na ČZU v Praze 

a vystudovala obor Učitelství praktického vyučování. 

V jezdeckém klubu jsem se mimo jiné věnovala výcviku 

lanškrounských dětí. S nimi a s žáky školy jsme se účastnili 

soutěží v parkurovém skákání. Z výsledků bych zmínila 

první místo Alexandry Berkové na Hliněném poháru 2013, 

třetí místo Romany Kruntorádové a páté místo Sabiny 

Prokopové na Hobby Tour v Dolním Jelení 2014. 

V budoucnu bych si přála, aby žáci neztratili zájem o koně 

a jezdecký sport a aby s radostí pečovali o tato krásná 

a ušlechtilá zvířata. 
Bc. Renata Kalousová 

Malá vzpomínka 

Kouknu na hodinky a vidím 7:59, zrovna vycházím 

z domu. Není to daleko, ale musím to nějak rozumně 

stihnout. Volím indiánský běh. S kufírkem v ruce se rychle 

blížím a koukám, abych zbytečně nepotkal některého 

z učitelů. Stoupám po schodech, třídu máme v druhém 

patře. Na chodbě jsem periferně zahlédl naši třídní učitelku 
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Mgr. Janouškovou. Šla do učebny, ale byla otočená zády, 

vidět mě nemohla. Schody beru po třech a na posledním 

schodišti předbíhám učitelku matematiky. To mi 

připomnělo, co máme první hodinu a marně přemýšlím, 

jaký byl domácí úkol a od koho ve třídě se mohu tak rychle 

inspirovat a dát něco do kupy. Do třídy přicházím dřív než 

učitelka, to není špatné. Panuje zde klidná atmosféra, 

všichni s napětím očekávají příchod Mgr. Tejklové. Když 

otevírám dveře, všichni se ohlíží a s klidem, že to ještě není 

ona, dále pokračují v předchozí činnosti. Usedám na své 

místo, věci vyrovnám na lavici a během vteřinky navozuji 

výraz, kterým vzbuzuji dojem, že už zde alespoň deset 

minut čekám… 

Byla to krásná léta, plná příběhů objevování života, 

růžných průšvihů a ještě více radostí. Moc rád na ty léta 

vzpomínám. Každý rok na „slejzáku“ probíráme, jak 

pokračujeme ve svých životech, „co je nového“. V mých 

očích jsme stále ti studenti, co seděli v lavicích, jen ten čas 

nějak rychle běží… 
Bc. Martin Dulkaj, SZeŠ 1999-2003 

Mé dvě role na jedné škole 

Já a tahle škola máme hodně společného. Všechno to 

začalo tím, když na tuhle školu začala chodit moje máma, 

která zde maturovala a po ukončení studia na vysoké škole 

vrátila zpět zemědělku jako učitel. Ta mě také přivedla už 

v devíti letech do zdejšího jezdeckého klubu. Po dokončení 

základní školy jsem zde nastoupila 

jako studentka oboru Agropodnikání, 

směru Chov koní a jezdectví. V 18 

letech jsem absolvovala licenci 

cvičitele, čímž se dá říct, že jsem měla 

připravenou cestu na moje budoucí 

zaměstnání. Po střední škole jsem 

v roce 2011 odešla studovat obor 

Učitelství praktického vyučování na 

České zemědělské univerzitě v Praze. 

Po třech letech studia a po získání 

titulu bakalář jsem se vrátila zpět na tuhle školu, ale v úplně 

jiném postavení, jako učitelka předmětu jezdectví a praxe.  

Z mého pohledu to byla dost zásadní a těžká změna, 

protože k lidem ve škole jsem jako studentka chovala 

respekt; ten se v současnosti rozhodně nevytratil. Dřív jsem 

pedagogy oslovovala pane nebo paní a teď jsou to mí 

kolegové, s nimiž se učím spolupracovat, ale také s nimi 

třeba trávím čas v kabinetě. Je to pro mě stále nezvyk - 

přizpůsobit se úloze učitele, dívat se na studenty jako na 

osoby, které mám něco naučit, dát jim rady a vědomosti do 

života v daném oboru, co studují. Ty pocity je obtížné 

popsat, jelikož v roli studentky jsem nedávno byla sama. 

Každopádně jsem dosáhla svého, dělám práci, po které 

jsem toužila. Pracuji se zvířaty, které miluji, a zároveň 

předávám zkušenosti a vědomosti lidem, kteří to budou 

v budoucnosti potřebovat. 
Bc. Michaela Špičáková 
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Pozdrav z Afriky 

Není tomu ani tak dávno, kdy jsem studoval na 

lanškrounské zemědělské škole. Pravdou je, že jsem tam 

studoval moc rád. Již tehdy jsem věděl, že jsem učinil 

dobrou volbu, když jsem si vybral tuto školu. Čím více se 

ale pohybuji v oboru, tím více si uvědomuji, jak všestranně 

mě škola vybavila a kolika možnostem otevřela dveře.  

Panu řediteli Ing. Davidu Hruškovi jsem do značné míry 

vděčný za to, kde dnes jsem a co dělám. Když mě požádal 

o pár řádek pro školní almanach, říkal jsem si, že vlastně 

není o čem psát. Skutečností ale je, že jsem za těch pár let 

od maturity ušel velký kus cesty za poznáním toho, co bych 

v životě (a nejen profesním) chtěl a jak bych toho chtěl 

dosáhnout. 

Musím se přiznat, že v den, kdy jsem školu opouštěl, jsem 

ani zdaleka netušil, kam mne osud zavane. Podal jsem si 

přihlášku na vysokou školu a - světe div se - vzali mě. 

Nastoupil jsem a začal studovat spoustu zajímavých, ale 

také spoustu pro mne nezajímavých věcí. Po roce studia 

jsem si uvědomil, že vysoká škola není pro mě; nebyl jsem 

šťastný a neviděl jsem smysl v tom, co dělám. A tehdy, 

jako na zavolanou, přišla nabídka od Chovatelského 

družstva Impuls na práci inseminačního technika v Africe, 

konkrétně v Zambii.  

Opravdu jsem váhal. Stejně jako s většinou Evropanů i se 

mnou zmítaly předsudky o nemocech, špíně, divoších a 

chudobě v podobě, jakou nám s radostí denně předkládají 

naše média. Nebyl jsem si jistý svou angličtinou a už vůbec 

ne úrovní mé odbornosti pro zodpovědnou práci 

inseminačního technika. Nakonec jsem ale sebral odvahu a 

šel jsem do toho. Dnes už jsem tu více než půl roku, mám 

za sebou kolem 3000 inseminací ve „všelijakých“ 

podmínkách. Je to dobrodružství, ale i těžká práce a občas 

se mi stýská po domově. Jsem ale v nádherné zemi 

s obrovským potenciálem a s velmi mírumilovnými lidmi, 

kteří mou práci potřebují a ocení. Má to smysl. Zkušenosti, 

které zde získávám, mi nikdy nikdo nevezme. Budou se 

moc hodit, až za nějaký čas našetřím dost na to, abych si 

splnil svůj vlastní sen - mít vlastní farmu doma v Čechách. 

Držím palce vám všem studentům Střední školy 

zemědělské a veterinární v Lanškrouně, nebojte se měnit 

svůj osud. Máte dobrý základ, tak běžte štěstí naproti. Já to 

zkusil a rozhodně nelituji! 
Filip Nagy, absolvent 2013 
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Vyznání Elišky Radové 

Když jsem se rozhodovala mezi 

středními školami zaměřenými na 

koně, bylo mou prioritou, aby byla 

škola užitečná nejen mně, ale také 

mému chladnokrevnému valáškovi 

Jurášovi. Proto u mne zvítězila 

Střední škola zemědělská a 

veterinární v Lanškrouně, protože 

jako jediná nabízela kroužek 

vozatajství. Tam jsme se díky panu Ing. Jaroslavu Hélovi 

a Ing. Rudolfu Rabasovi naučili spoustu věcí, za které jim 

vždycky budeme vděční. Kroužek vozatajství později 

převzal pan Ladislav Syrový. Vzpomínám ale i na to, jakou 

nedůvěru v naše jezdecké a „skokové“ schopnosti jiní 

jezdečtí trenéři měli. Záměrně píšu slovo skokové 

v uvozovkách. Pro sportovního koně se naše úroveň rovná 

lehké rozcvičce. Nicméně se těmto trenérům nikdo nemůže 

divit, že byli zpočátku skeptičtí. A byl to právě tehdejší 

ošetřovatel Ondřej Bidmon, který nás popostrčil kupředu. 

A tak jsme společně na této škole s Jurou absolvovali nejen 

své první vozatajské závody (první roky v soutěžích pro 

žáky, později i v oficiálních soutěžích i mimo školu), ale 

také své první parkurové hobby závody. I svůj první větší 

pád. 

Za své (nejen) jezdecké zkušenosti bych tak chtěla 

poděkovat Bc. Michaele Špičákové, Bc. Renatě 

Kalousové, Michaele Gloserové, Františku Vídeňskému, 

Renatě Markové i ošetřovatelce Anně Michejdové. Ač to 

nebyla vždy procházka růžovým sadem a měli jsme třeba 

určité neshody, rozhodně jsem vděčná za všechno, co mě 

i Jurovi tato škola dala, co nás naučila, v čem nás poučila 

a jak nám pomohla. A tím teď nemám na mysli jen učitele 

od koní, ale i všechny ostatní učitele, zejména své učitele 

třídní Mgr. Emila Fogla a později Ing. Irenu Ehlovou. 

Obdivuji jejich ohleduplnost a toleranci k mým zdravotním 

problémům a nedokážu jmenovat jediného učitele na této 

škole, který by se nesnažil mi pomoci v úspěšném studiu. 

I když si nejsem úplně jistá, zda se i po škole budu tomuto 

oboru věnovat profesně, vždycky budu vděčná za všechna 

ta studentská léta v Lanškrouně. 
Eliška Radová, studentka 4.A 

Vždy se hrdě pochlubíme, že jsme 

absolventky lanškrounské zemědělky 

Když jsme se v deváté třídě všichni rozhodovali, jakou 

cestou se vydat dál, byli jsme ještě děti. Někdo z nás měl 

jasno, jak naloží s následujícími lety, jiní byli na 

pochybách, ale zemědělská škola v Lanškrouně nás 

uchvátila - nic nám nestálo v cestě stát se studenty 1.V. 

A bylo to tady. Shodou náhod jsme se v jedné třídě sešly 

samé dívky. Postupem času naše řady prořídly a zocelily 

se. Do posledního ročníku dorazilo 24 statečných 

a neohrožených děvčat, stojících před maturitou, naší první 
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životní zkouškou. V plynulých čtyřech letech se celkem 

pravidelně střídalo se období učení s časem zábavy. Mohly 

jsme dělat v podstatě cokoliv, po čem jsme toužily. 

Koňařky se okamžitě přihlásily do jezdeckého klubu, 

pejskařky do kynologického kroužku, sportovkyně do 

volejbalu a florballu, kravařky byly v kravíně dnem 

i nocí… Ráda říkám, že na naší škole není problém 

s možnostmi, ale s naší leností. Když se chcete něčemu 

věnovat, musíte si za tím prostě jít. 

Školní statek nám nabízel dvounohá, čtyřnohá zvířátka, se 

kterými jsme se naučily pracovat v rozmanitých situacích. 

Některé z nás měly nejdříve strach, ale překonaly ho 

a utvrdily se, že stojí na kamenité, ale pevné cestě. Díky 

praxím jsme pochopily, co skutečně obnáší se starat 

o hospodářská zvířata (ovce, kozy, koně, krávy). Nahlédly 

jsme i za oponu a došlo nám, že koně, kteří čekají na 

čerstvě nastlané slámě, nebyli podestláni rejem víl, že 

kráva se nedojí sama a každé zvíře musí něco jíst. 

A protože nejsme žádné křehulky, ale festovní holky ze 

zemědělky, často jsme také přiložily ruce k dílu. Když jsme 

nastoupily na tuhle školu, nebyly jsme rozhodně hloupé, 

ale tahle škola nám dala vědomosti, se kterými se 

neztratíme, zkušenosti, které nevyčteme na papíře ani 

v knize – ty se musí zažít. Je na každé z nás, co si z našich 

let na této škole odneseme. Myslím si, že jsme všechny 

přišly s různě velkými taštičkami, ale odcházíme 

s obrovskými přeplněnými krosnami, s nimiž se v životě 

neztratíme.  

Po dobu našeho studia se toho hodně změnilo, nejenom 

název instituce, ale i celá škola. Probíhá modernizace 

celého areálu; zažily jsme vybavování tříd interaktivními 

tabulemi a počítači, stavbu a rozjezd nového kravína, 

budování tzv. veterinárního centra. A tím nic nekončí… Už 

se nám to krátí, ale jak naše škola rostla s námi, tak bude 

růst i s dalšími. Dívám se z okna a vidím, jak se naše stará 

budova přeměňuje, vzpomínám na naší starou pitevničku, 

která se před tou novou bude stydět. Všechno jde o stupeň 

výše, prostě naše milovaná zemědělka drží s krutým 

světem okolo nás krok a bude nadále usilovat o to být 

nejlepší. A že na to má!  
Za 4.V Barbora Trávníčková, 2014/2015 
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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 – 2009 Střední zemědělská technická škola 

  Střední zemědělská škola 

Ing. Josef Coufal 2009 – 2010 Střední zemědělská škola 

Ing. David Hruška 2010 – dosud Střední zemědělská škola 

  Střední škola zemědělská a veterinární 
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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 škola zemědělská a veterinární: 

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 1960-2005 

Marie Komárková 1960-1962 

Anna Krátká 1960-1963 

Ing. Ivan Paščenko  1960-1993 

Ing. Jiří Šafránek  1960-1961 
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Květoslav Štorek 1960-1961 

Bedřiška Šafářová 1960-1963 

Blanka Faltejsková  1961-2005 

Ing. Zdeněk Špičák 1961-1995 

Ing. Otakar Šturza  1961-1982 

Jana Toningerová  1961-1962 

Josef Vindyš 1961-1962 

Ing. Antonín Fiala  1962-2010 

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. Jaroslava Vacková 1967-1988 

Petr Homola 1975-1976 

Ing. Josef Urban  1975-1982 

Ing. Vlastislav Fiedler  1975-2009 

Věra Kovaříková  1979-dosud 

Aleš Prchal 1982-1983 

Mgr. Jiří Krištof 1982-1989 

Ing. Jaromír Kubeš  1983-2014 

Ing. Eduard Bartoň  1983-1987 

PhDr. Jaroslava Cvrčková 1984-2005 

Ing. Pavel Seifert 1985-1995 

Ing. Jan Račanský 1985-dosud 

Ing. Pavel Faltýnek 1987-1990 

Ing. Marie Oplištilová 1987-1993 

Ing. Alena Ježková 1987-2008 

Mgr. Ladislav Bárta 1987-2005 

Mgr. Hana Špičáková (Kozempelová)  1987-2002 

Ing. Marie Urbanová 1987-2011 

Mgr. Emil Fogl 1987-dosud 

Ing. Jiří Hřebíček 1987-2011 

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 1993-2012 

John Antony Darby 1993-1993 

Stephanie A. Furness 1993-1994 

MVDr. Vladimír Matoušek 1994-1999 

Mgr. Pavel Dvořáček 1994-2011 

Brian Clausi 1994-1995 
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Mgr. Lenka Tejklová 1995-dosud 

Bc. Zdeněk Tomeš 1995-1998 

Pavla Patočková 1997-2007 

Ing. Lucie Jozová 1997-2004 

Mgr. Radmila Janoušková 1998-dosud 

Mgr. Drahuše Tkačíková 1998-2012 

Ing. Hana Stehlíková 1998-dosud 

Ing. Jaromíra Tmějová 1999-dosud 

Ing. Hana Procházková 1999-2013 

Ing. Milan Šulák 2000-2001 

Mgr. Daniela Pravdová (Marešová) 2000-dosud 

Ing. Rudolf Rabas 2000-dosud 

Mgr. Pavel Studený 2000-dosud 

Mgr. Martina Tomková (Weiserová) 2000-dosud 

Adéla Chládková  2000-2007 

Ing. Darie Kotyzová 2000-dosud 

MVDr. Miroslav Šilar 2000-dosud 

Přemysl Janíček 2001-2003 

Ing. Květuše Šťastná 2001-2002 

Ing. Jaroslav Hél 2001-2011 

Ing. Josef Hylena 2002-2007 

Hana Smékalová 2002-2004 

Mgr. Zuzana Fiedlerová 2002-2004 

Bc. Iva Köglerová 2003-2005 

Zdeněk Paďour 2003-dosud 

Mgr. Lenka Chrobáková 2004-dosud 

Jaroslav Šrůtek 2004-2009 

Bc. Renata Kalousová 2005-dosud 

Ing. Miluše Klížová 2005-dosud 

Mgr. Irena Opletalová 2005-2006 

Mgr. Martina Dolečková 2006-dosud 

Ing. Milena Bártová 2007-2012 

Ing. Jitka Novotná 2007-2008 

Ing. Petra Zíková 2008-dosud 

Mgr. František Teichmann 2008-dosud 

Miroslav Fišar 2008-2009 

František Vídeňský 2008-2012 

Renata Marková 2009-2012 

Ing. Oldřich Vinduška 2009-2012 

MVDr. Hana Honsová 2009-dosud 

Lukáš Grus 2010-2011 

Mgr. Tereza Krištofová 2010-dosud 

Ing. David Hruška 2010-dosud 

Ing. Irena Ehlová 2011-dosud 

MVDr. Iva Podhorná 2011-dosud 

MVDr. Dominika Švehlová 2013-dosud 

MVDr. Petra Cinerová 2014-dosud 

PeaDr. Ladislav Krsek 2014-dosud 

Ing. Vlastimil Šimko 2014-dosud 

Bc. Michaela Špičáková 2014-dosud 
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Pedagogický sbor ve školním roce 2014/2015 
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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 

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 1991-2013 

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 2001-2007 

Iva Pekařová 2002-dosud 

Bc. Bohdan Melnyk 2003-dosud 

Lenka Skřepková 2008-2009 
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ZAMĚSTNANCI V JUBILEJNÍM ROCE 

THP Provozní 

Karel Tribula Jitka Faltejsková 

Eva Felcmanová Eva Hrdinová 

Jana Šenkýřová Renáta Malá 

 Blažena Punčochářová 

Jídelna Ivan Maco 

Lubomír Horský Lada Macháčková 

Dana Mačátová Hana Marková 

Melánie Michálková Anna Michejdová 

Jitka Šilarová Šárka Obešlová 

Marta Muniková, DiS Michal Votava 

Lubomír Horský 

 Jitka Faltejsková 

Školní statek 
Radek Klíž  

Ivana Šrůtková  

Lubomír Kovář  

Stanislava Klížová  

Miroslava Mrázková  

Jan Beneš  

Milan Dušek  

 
Zaměstnanci domova mládeže 

 
Provozní zaměstnanci a zaměstnanci statku 
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Seznamy absolventů zemědělské školy 

LIDOVÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ (ZOŠR) 

Školní rok 1946 – 1949 Třídní učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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. 

HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA V LANŠKROUNĚ 

Školní rok 1947 – 1948 Třídní učitelka: Božena Bezděková 

Brožová Anežka, Dušková Anna, Kubíčková Anna, Kyralová 

Miroslava, Marková Emilie, Marková Libuše, Pavlíčková 
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Dobroslava, Petříková Danuše, Prokopová Božena, Šaršonová 

Štěpánka, Vacková Anna, Vacková Věra, Vávrová Jiřina, 

Balíková Helena, Jandová Marie. 

Školní rok 1948 – 1949 Třídní učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: Eliška Hrnčálová 

Balajová Libuše, Brunclík Stanislav, Černík František, Dandová 

Marie, Dvořáčková Jana, Flídr Josef, Horová 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. 
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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 učitelka: 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. 

Školní rok 1962 – 1963  

A. ročník Třídní učitelka: 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, 
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Tejklová Ludmila, Teplá Miroslava,Vávrová Marie, Cink Josef, 

Havelka František. 

B. ročník Třídní učitelka: 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 učitelka: 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, 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. 
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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 učitelka: 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, 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 učitelka: Ing. Vlasta Růžičková 

Betlachová Marie, Cinková Marie, Kazda Miloslav, Jansa 

František, Martincová Věra, Matoulek Václav, Ochrana Bořivoj, 
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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. 
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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. 
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Školní rok 1963 – 1967 

IV. A ročník Třídní učitelka: 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, 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 učitelka: 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. 
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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 učitelka: 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 Marie, Šilarová Vlasta, 

Špindlerová Taťána, Tupcová Zdenka, Vachtová Blanka. 

Školní rok 1967 – 1971  

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 učitelka: 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 

IV. ročník 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, 
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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, 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 

IV. ročník Třídní učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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 

IV. ročník 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. 
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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, 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. 
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Školní rok 1977 – 1981 

IV. ročník 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. 

IV. B ročník Třídní učitelka: 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 

IV. ročník 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. 

DS – obor pěstitelství Třídní učitelka: Ing. Vlasta Růžičková 

Bartoníček Jiří, Cimprichová Marie, Eliáš Lumír, Faltysová Eva, 

Hovorka Karel, Jiroudek Josef, Junková Milena, Kalousek 

Václav, Reslová Eva, Rybka Milan. 
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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. 

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 učitelka: 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 učitelka: 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 
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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, 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 učitelka: 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. 



Almanach 2015   

126 

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 učitelka: 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, 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 učitelka: 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 učitelka: 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. 
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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 učitelka: Mgr. Miloslava Smejkalová 

Bartoš Pavel, Bednářová Pavlína, Divíšková Radoslava, Dušková 

Lenka, Dušková Petra, Faltusová Lenka, Faltýsková Monika, 

Felcman Ladislav, Flug Jaroslav, Havlíčková Jaroslava, 

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 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. 

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 učitelka: 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. 
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Školní rok 1989 – 1993 

IV. A ročník Třídní učitelka: 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 učitelka: 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 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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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, 
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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 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, 
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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. 

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 učitelka: 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 učitelka: 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. 

STŘEDNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA VSETÍN – 

detašované pracoviště Lanškroun 

Školní rok 1993 – 1997 

IV. ročník Třídní učitelka: 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, 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. 
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Školní rok 1994 – 1998 

IV. ročník Třídní učitelka: 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 

IV. ročník Třídní učitelka: 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. 

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA 

pokračování 

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 učitelka: 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 učitelka: Mgr. Drahuše Tkačíková 

Adam Václav, Frimlová Lucie, Havlová Helena, Hejlová 

Kristýna, Hovadová Radka, Hrudíková Monika, 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 učitelka: Věra Kovaříková 

Benešová Lucie, Dvořáková Michaela, Filipová Lucie, Filipová 

Lucie, Hálová Michaela, Hegerová Markéta, Hnátová Lenka, 

Jonášová Eva, Klement Petr, Klement Roman, Lochmanová 
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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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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. 

IV. C ročník Třídní učitelka: 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. 
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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 učitelka: 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 učitelka: 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 učitelka: 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. 

Školní rok 2001 – 2005 

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, Rozpopová Lada, Slodičáková Hana, Stehlíková 

Veronika, Sýkora Ondřej, Švichká Klára, Švubová Alžběta, 

Tejklová Pavlína, Vašinová Jana, Zbyvatelová Pavla,. 

IV. B ročník Třídní učitelka: 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, Kristlová Jiřina, Lachmanová Anna, 

Musilová Andrea, Nosáľová Radka, Nožičková Eliška, Peková 

Dagmar, Polívková Blanka, Prokopcová Dominika, Slovíková 

Eva, Stránská Petra, Strouhalová Vendula, Šmatlánová Pavla, 

Trávníčková Věra, Víšková Anna, Vorlová Zuzana. 
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IV. C ročník Třídní učitelka: 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, Ruščáková Michaela, Sadovníková Oleksandra, 

Sedláčková Kateřina, Skalická Monika, Slavíček Daniel, 

Smejkalová Martina, Štreitová Jana, Tomešová Jana, Zemanová 

Eva. 

Školní rok 2001 – 2006  dálkové studium 

V.DS ročník  Třídní učitelka: Ing. Jaromíra Tmějová, 

Antesová Pavla, 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, Picková Denisa, 

Poštulková Romana, Poštulková Jaroslava, Souralová Anna, 

Šrůtková Ivana, Tejkl Josef, Vaníčková Irena. 

Školní rok 2002 – 2006 

IV. A ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Dvořáček  

Blažek Jan, Blažková Andrea, Bošková Marie, 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, Řezáčová Kateřina, 

Řezáčová Zuzana, Stará Renata, Suchomelová Lada, Šindelář 

Petr, Venoušová Veronika. 

IV.B ročník Třídní učitelka: 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, 

Vrabcová Mirka. 

IV.C ročník  Třídní učitelka: Věra Kovaříková, 

Faltejsková Hana, Hrdina Lukáš, Kinc Lukáš, Kučáková Lenka, 

Marková Dana, Mastný Martin, Mikulecká Michaela, Nožková 

Ilona, Polák Václav, Pomikálková Lenka, Ptáčková Helena, 

Reslerová Michaela, Rudolecká Denisa, Růžičková Andrea, Seidl 

Radek, Seidlman Ondřej, Stránská Lucie, Šilarová Denisa, 

Štěpánková Eva, Tomešová Michaela, Vašátková Lenka, 

Winklerová Andrea, Zavacká Lenka, Zemanová Simona. 

Školní rok 2003 – 2007 

IV.A ročník Třídní učitel: Ing. Jaroslav Hél  

Bednářová Veronika, Čajnák Vladimír, Diblíková Věra, 

Dvořáková Zuzana, Foglová Jana, Hamplová Zdenka, 

Kapounková Michaela, Kudláčová Radana, Kusý David, 

Mayerová Jana, Merčák Jan, Nemcová Monika, Petržilka Lukáš, 

Řehořová Veronika, Sedláčková Barbora, Sedláčková Radka, 

Staňa Jan, Šťastná Zuzana, Toma Stanislav, Vykydalová Petra. 

IV.B ročník  Třídní učitelka: Ing. Marie Urbanová  

Běláková Nikola, Desenská Eva, Doležalová Markéta, Hasová 

Gabriela, Hrubešová Zuzana, Hubová Petra, Jarešová Michaela, 

Kasalová Michaela, Kulhánková Iva, Landovská Monika, 
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Landovská Renata, Nejmanová Martina, Nosková Martina, 

Paroulková Pavlína, Pavlištová Iva, Penzová Zuzana, Pustajová 

Dobroslava, Slabiňáková Hana, Slavíková Bohumila, Ščupalová 

Nikola, Vodičková Tereza. 

IV.C ročník  Třídní učitelka: Mgr. Lenka Tejklová  

Bartošová Iveta, Bartošová Lucie, Burešová Michala, Faltejsková 

Věra, Gregorová Martina, Hyklová Simona, Chládková Adéla, 

Jaštíková Dana, Kopecká Zuzana, Kylarová Ivana, Kyralová 

Romana, Majerová Kristýna, Matějková Blanka, Mlynářová 

Jana, Pekařová Adéla, Poláková Aneta, Richtrová Petra, Šilarová 

Alena, Tarešová Lucie, Vašátková Monika, Vernerová Blanka, 

Záleský Petr, Zemanová Petra. 

Školní rok 2004 – 2008 

IV.A ročník Třídní učitelka: Ing. Darie Kotyzová  

Albrechtová Nikol, Applová Lucie, Bulva Miroslav, Dobešová 

Monika, Drápal Stanislav, Fiala Josef, Flosová Anna, Jelínková 

Iveta, Kohlová Jana, Kotíková Jana, Kotrašová Eva, Krňávková 

Kateřina, Maršíková Veronika, Michejdová Anna, Mlynářová 

Věra, Pernicová Martina, Pochylová Lenka, Pospíšil Ladislav, 

Remová Helena, Růžičková Šárka, Řeháková Monika, Škarka 

Jan, Weinhauer David. 

IV.B ročník  Třídní učitelka: Ing. Hana Stehlíková  

Fabiánová Jarmila, Hauptová Pavla, Havlíčková Petra, 

Chadrabová Michaela, Chlíbková Pavla, Janská Nikola, Jarková 

Jana, Jedlinská Renata, Jořenková Jana, Klugová Kateřina, 

Kuříková Pavlína, Müllerová Simona, Neumanová Martina, 

Opravilová Eliška, Pešková Veronika, Peterková Veronika, 

Pravcová Michaela, Stratilová Petrana, Štarmanová Markéta, 

Zajíčková Lucie. 

IV.C ročník  Třídní učitelka: Ing. Věra Zemanová  

Balabánová Veronika, Černohousová Lucie, Dvořák Tomáš, 

Felcmanová Jana, Filipiová Pavla, Gardián Zdeněk, Herzogová 

Zuzana, Hojgrová Veronika, Horáčková Eva, Kotyzová Hana, 

Kráčmar Filip, Kreusel Michal, Kunertová Jana, Kyselicová 

Aneta, Langr Lukáš, Lehká Anna, Machová Petra, Marek Lukáš, 

Marková Klára, Marková Petra, Motyčková Barbora, Navrátil 

Tomáš, Ryšavá Kristýna, Řeháková Lucie, Řehořová Veronika, 

Skalická Veronika, Svatošová Markéta, Špinler Michal, Vacková 

Veronika, Žídková Eva. 

Školní rok 2005 – 2009 

IV.A ročník Třídní učitel: Ing. Rudolf Rabas  

Bělochová Lucie, Demeterová Hana, Drbohlavová Dita, 

Dryáková Martina, Eliáš Martin Augustýn, Hánová Kateřina, 

Holubová Barbora, Hrubá Barbora, Kobelková Marta, Kovář 

Lukáš, Ludvíková Lucie, Macounová Klára, Maňhalová Martina, 

Němec Ondřej, Obdržálková Veronika, Pávková Lucie, Pavlíček 

Jan, Pelinková Miluše, Portyšová Lucie, Skácel Martin, 

Syručková Jana, Šablaturová Veronika, Šindelářová Naďa, 

Továrek Petr, Zemanová Věra, Zemanová Veronika. 

IV.B ročník Třídní učitelka: Mgr. Lenka Chrobáková  

Belasová Eliška, Fojtková Eva, Foltýnová Martina, 

Glotzmannová Petra, Jurčová Markéta, Krpatová Veronika, 

Kupčíková Lucie, Lejsalová Markéta, Müllerová Kateřina, 

Oliveriusová Tereza, Pospíšilová Jana, Pospíšilová Eva, 

Rebstöcková Karolína, Rosenbachová Lenka, Rubešová Jitka, 

Řeháková Tereza, Šusterová Simona, Trávníčková Kateřina, 

Václavíková Hana, Václavíková Lucie, Valachová Lucia, 
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Vaňousová Zdeňka, Vargová Martina, Vašátková Klára, 

Venzarová Kristýna, Vinklerová Vladimíra. 

IV.C ročník Třídní učitel: Mgr. Emil Fogl  

Bartošová Kateřina, Dubská Simona, Dušková Monika, Dušková 

Petra, Faltejsková Jana, Hejl Jiří, Holomková Lenka, Hufová 

Veronika, Ježková Kateřina, Jirásková Andrea, Kollert Jiří, 

Kotěrová Lucie, Křivohlávková Lucie, Kubová Tereza, Kyralová 

Nikola, Maleňák Michal, Marková Petra, Mnichová Lenka, 

Moravcová Kateřina, Odstrčilová Adéla, Peichlová Nikola, 

Pluhař Milan, Podolánová Kateřina, Serynová Veronika, Šilarová 

Jana, Taclová Tereza. 

Školní rok 2006 – 2010 

IV.A ročník Třídní učitelka: Ing. Miluše Klížová  

Bidmon Ondřej, Bugárová Barbora, Dvořáková Michaela, 

Hladíková Monika, Horká Silvie, Hrubá Markéta, Komínková 

Jana, Kopecká Kateřina, Kovář Jan, Lukeš Ondřej, Mlatečková 

Diana, Moravcová Petra, Nováčková Adéla, Redererová Hana, 

Seidlman Miroslav, Schiller Pavel, Staněk Matěj, Svatošová 

Žaneta, Školník Michal, Štarman Václav, Titzová Ivana, 

Tomášková Andrea, Venclová Aneta.  

IV.B ročník Třídní učitelka: Mgr. Martina Dolečková  

Břenková Tereza, Buršová Kateřina, Grulichová Adéla, Jindrová 

Petra, Jonová Veronika, Klárová Věra, Krhutová Tereza, 

Kubíčková Anežka, Kurejová Adéla, Loupancová Petra, 

Lustyková Radka, Macková Eliška, Machová Pavla, Pernická 

Tereza, Saifrtová Martina, Socháňová Renata, Strejčková 

Markéta, Špičáková Michaela, Zahradníková Žaneta.  

IV.C ročník Třídní učitelka: Mgr. Martina Tomková  

Burešová Zuzana, Buřvalová Lucie, Cibulka Radim, Dušková 

Věra, Freislebenová Tereza, Havelková Jana, Hejcmanová 

Veronika, Hepnarová Michaela, Chládková Lucie, Chládková 

Adéla, Jadrníčková Nela, Jirásková Barbora, Kuběnka Luboš, 

Kukula Michal, Kvapilová Veronika, Marečková Nikola, 

Mertová Simona, Motl Zdeněk, Nepokojová Klára, Pavlíková 

Romana, Smejkalová Blanka, Šebrlová Tereza, Štěrbová 

Veronika, Zvárová Hana. 

Školní rok 2006 – 2011  dálkové studium 

V.DS ročník  Třídní učitelka: Ing. Jaromíra Tmějová, 

Celý Petr, Dudychová Hana, Dušek Lumír, Felcmanová Jana, 

Fialová Jitka, Hajtman Jan, Hegerová Dana, Kopicová Kateřina, 

Mračková Renata, Obstová Věra, Parent Emil, Richterová 

Simona, Rotterová Jana, Stryja Jaromír, Špaková Zlata, Urbanová 

Iveta, Doležalová Jana, Jánešová Radka. 

Školní rok 2007 – 2011 

IV.A ročník Třídní učitelka: Ing. Věra Zemanová  

Bašíková Veronika, Beran Bohuslav, Dospivová Alexandra, 

Huňáčková Martina, Indra David, Janková Anna, Karvánková 

Simona, Klimešová Lenka, Kollertová Tereza, Koubská 

Berenika, Kučera Jakub, Meissnerová Alena, Motlová Romana, 

Mužíková Soňa, Mykyta Yulija, Ouřecký Miloš, Slabý Jakub, 

Škarková Veronika, Štarmanová Lucie, Továrek Lukáš, Uhlíř 

Tibor, Vaníčková Zuzana, Vašíčková Olga, Veselá Tereza, 

Zajícová Alexandra, Žmolová Kateřina. 
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IV.B ročník Třídní učitelka: Ing. Darie Kotyzová  

Cenková Veronika, Franzová Tereza, Hartmannová Kristýna, 

Haškovcová Zora, Hrstková Lucie, Ježková Dita, Justová Tereza, 

Kavická Jaroslava, Kocourková Veronika, Kubíková Zuzana, 

Kvasničková Jana, Lupínková Marie, Marvalová Karolína, 

Moravcová Markéta, Němcová Vendula, Neuwirthová Eliška, 

Nováková Markéta, Pařízková Barbora, Piskorová Miriam, 

Poulová Barbora, Puskajlerová Jiřina, Sloupská Veronika, 

Velcová Nikola. 

IV.C ročník Třídní učitelka: Mgr. Radmila Janoušková  

Albertová Adéla, Bajus Michal, Bosáková Martina, Dobřanská 

Nikola, Dostálková Klára, Grofová Daniela, Hejl Michal, 

Hrdinová Lenka, Jánská Sabina, Karlová Jana, Komínková 

Michaela, Konečný Patrik, Kvapilová Šárka, Macura Aleš, Malá 

Jana, Malačová Jarmila, Marielová Petra, Musilová Michaela, 

Pecháčková Magdaléna, Plchová Veronika, Shevelova 

Valentyna, Simonová Martina, Stupenová Simona, Sychrová 

Zuzana, Šemberová Martina, Turková Laura, Zachařová 

Veronika. 

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ 

Školní rok 2008 – 2012 

IV.A ročník Třídní učitelka: Mgr. Drahuše Tkačíková  

Benešová Kateřina, Diblíková Andrea, Dvořáčková Markéta, 

Harenčáková Veronika, Hrdinová Kateřina, Hynková Markéta, 

Juřinová Tereza, Klein Jiří, Kotyzová Magdalena, Kunderová 

Michaela, Lešikarová Aneta, Masárová Anna, Matrasová Milana, 

Michalcová Pavla, Oulehla Martin, Roček Miroslav, 

Rosenbergerová Martina, Slováková Nikola, Šilarová Vladimíra, 

Špacírová Anna, Zámečník Lukáš, Zehnálek Pavel, Zemánková 

Michala. 

IV.B ročník Třídní učitelka: Mgr. Lenka Chrobáková  

Bilíková Daniela, Doležalová Marcela Monika, Javorová Petra, 

Kaštovská Alexandra, Kösslerová Edita, Ludvíčková Eliška, 

Novotná Gabriela, Novotná Lucie, Piskačová Dominika, 

Prasková Kateřina, Preclíková Stanislava, Randáková Hana, 

Tatarová Milena, Tlučhořová Kristýna, Tomanová Dominika, 

Vašátková Zuzana, Zdeňková Tereza. 

IV.C ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Studený  

Bašková Gabriela, Hanzlíčková Nikol, Houdek Filip, Hynková 

Kristýna, Chládková Barbora, Janebová Lucie, Jelínková 

Kateřina, Jorová Michaela, Kapustová Marie, Kotasová Olga, 

Marková Eva, Pániková Denisa, Piterková Aneta, Pluskalová 

Klára, Prokopová Kateřina, Rubeš David, Ryšavý Mario, 

Vacková Anna, Vychytilová Markéta, Zastoupil Kamil. 

Školní rok 2009 – 2013 

IV.A ročník Třídní učitelka: Ing. Věra Zemanová  

Benešová Lucie, Bocková Tereza, Faitová Monika, Felcman 

Martin, Hradilová Zlata, Hubálková Alžběta, Chaloupek Tomáš, 

Kamencová Gabriela, Klinkáčková Věra, Koblížková Monika, 

Kokeš Michal, Kučerová Kristýna, Kutnarová Lea, Kvapilová 

Markéta, Matějková Adéla, Musilová Aneta, Peichl Jindřich, 

Ševčíková Radka, Štefan Petr, Šubrt Jan, Trčková Tereza, 

Vavruša Michael. 

IV.B ročník Třídní učitelka: Mgr. Martina Dolečková  

Berková Alexandra, Bezáková Šárka, Faltová Tereza, Holčáková 

Lucie, Holubcová Kateřina, Hýsková Michaela, Kelblová Klára, 
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Kloučková Andrea, Konečná Markéta, Košťálová Nikola, 

Kvasničková Petra, Müllerová Vendula, Polichtová Dominika, 

Pucharová Klára, Rupcová Tereza, Smejkalová Lucie, 

Suchánková Šarlota, Ulčová Klára. 

IV.C ročník Třídní učitelka: Věra Kovaříková  

Černohousová Tereza, Duspivová Monika, Eliášová Daniela, 

Hejlová Anna, Holubová Klára, Hrabáčková Gabriela, 

Chlebníčková Lucie, Ješinová Iveta, Junková Adéla, Kejvalová 

Jana, Košková Michaela, Kropáčková Zuzana, Kukulová Ivana, 

Lešikar Tomáš, Melezínek Jan, Melichar Jakub, Mlatecová 

Kateřina, Němec Jakub, Pluhařová Markéta, Prokopcová Hana, 

Šolcová Michaela, Tilmanová Monika. 

Školní rok 2010 – 2014 

IV.A ročník Třídní učitelka: Ing. Darie Kotyzová  

Brýdl Martin, Červenková Hana, Fiedler Antonín, Filip Petr, 

Flídrová Monika, Kadlec Jan, Kashalupa Artem, Klimešová 

Marcela, Kovářová Aneta, Látalová Jana, Menšík Pavel, 

Ptáčníková Veronika, Repčik Pavel, Roller Jiří, Řeháček Jakub, 

Swiatková Lucie, Tomišková Martina, Vinkler Milan. 

IV.B ročník Třídní učitel: Mgr. Emil Fogl  

Bergerová Zuzana, Demelová Ludmila, Fialová Karolína, 

Gonzalesová Michaela, Hlavůňková Bára, Hloušková Michaela, 

Hošková Anna, Klečáková Martina, Kupčáková Maja, Lofová 

Lenka, Martínková Veronika, Mrňková Marcela, Reisová Viola, 

Schwarzová Adriana, Slaninová Helena. 

IV.C ročník Třídní učitelka: Mgr. Lenka Chrobáková  

Ambrožová Nikola, Beranová Marcela, Berkyová Markéta, 

Budka Marek, Cinková Eva, Cinková Pavlína, Coufal Martin, 

Čechová Nikola, Křepelka Aleš, Kyselicová Natálie, Minářová 

Denisa, Musilová Tereza, Pekař Vojtěch, Pirklová Aneta, 

Robková Veronika, Schmucková Veronika, Smrkal Martin, 

Šedivá Sára, Třešňáková Linda, Vodehnalová Klára, Zemánek 

Radek. 

SEZNAMY STUDENTŮ V JUBILEJNÍM ROCE 

Školní rok 2014 – 2015 

I.A ročník Třídní učitelka: Mgr. Lenka Chrobáková 

Abrahamová Vendula, Bejčková Sandra, Faltová Karolína, 

Faltusová Markéta, Fikejsová Yveta, Hanusová Kateřina, 

Havlasová Barbora, Holubová Vendula, Horská Kamila, 

Kaplanová Petra, Kněžourová Tereza, Knížková Adéla, 

Kounicová Annamarie, Kuťáková Šárka, Kyral František, 

Láznická Drahomíra, Lopaurová Hana, Masárovičová Natálie, 

Matušíková Veronika, Miškovičová Marie, Polchuk Stanislav, 

Sajfrídová Michaela, Snížková Johana, Stárek Vojtěch, 

Strohnerová Kateřina, Štajgl Dominik, Šulc Marek, Tauer Jiří, 

Tichá Karolína, Trojánková Kristýna, Vařečková Andrea, Vlach 

Jan, Vraspírová Lucie, Vybíral Jakub. 

I.B ročník Třídní učitelka: Mgr. Martina Dolečková 

Blažková Barbora, Buryšková Veronika, Divíšková Barbora, 

Dobešová Karolína, Ficnarová Kristýna, Foglová Tereza, Galíček 

Tereza, Hájková Martina, Havrlantová Barbora, Horáková 

Daniela, Chocholatá Kristýna, Kalousová Kateřina, Kopsová 

Lenka, Korábová Simona, Lach Aleš, Lehký Pavel, Menšíková 

Barbora, Mládková Veronika, Němečková Sára, Nová Kateřina, 

Obstová Tereza, Rožycká Bára, Sedláčková Vendula, Svejkovská 

Andrea, Výmola Radek, Zemanová Eva. 
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I.C ročník Třídní učitelka: Mgr. Mertina Tomková 

Alánová Eva, Bartlová Barbora, Borková Marie, Dvořáčková 

Nikola, Kmentová Natálie, Kubíčková Adéla, Kuchová Kateřina, 

Lužíková Darina, Moravcová Denisa, Morová Jana, Ondrová 

Barbora, Piknová Andrea, Pilná Veronika, Rotová Daniela, 

Rovenská Ivana, Sauerová Simona, Severová Věra, Simandlová 

Lucie, Suchomelová Růžena, Šepsová Lenka, Šrámková Tereza, 

Tichá Tereza, Vachutková Martina, Vlasáková Jana, Zapletalová 

Michaela. 

II.A ročník Třídní učitelka: Ing. Věra Zemanová 

Bartoš Pavel, Cestrová Klaudie, Honzová Veronika, Hvězdová 

Nikola, Jančuš Šimon, Jansa Lukáš, Kašecká Marie, Kašparová 

Marie, Krátká Jana, Málková Kateřina, Michalková Veronika, 

Rejlová Tereza, Skalická Sabina, Špůrová Nikoleta, Štorková 

Adéla, Uskobová Kateřina. 

II.B ročník Třídní učitel: Mgr. Pavel Studený 

Brůnová Kateřina, Čáp Radim, Čavojová Anna, Faltejsková 

Dana, Hájková Veronika, Krčmář Jaromír, Krčmářová Renáta, 

Kysmanová Natálie, Marková Kristýna, Mašíčková Natálie, 

Menšíková Klára, Pešková Aneta, Prášková Vendula, Slavíčková 

Michaela, Strnadová Eliška, Švestková Ivona, Tomášková 

Kateřina, Tomíšková Lucie, Toušková Kateřina, Venouš Daniel, 

Votavová Šárka, Vrbová Sabina, 

II.C ročník Třídní učitelka: Ing. Petra Zíková 

Baranovská Monika, Böhmová Lucie, Brücknerová Romana, 

Dlouhá Šárka, Grežová Šárka, Grosspitschová Amálie, Hájková 

Bára, Hrdličková Michaela, Huška Ondřej, Jiroušková Eliška, 

Jůvová Daniela, Kočí Nikol, Krobotová Lenka, Kubová Jarmila, 

Mlčoch Petr, Nekovářová Monika, Němcová Natálie, Nosková 

Veronika, Nováková Kateřina, Patáková Anna, Pešavová Jana, 

Prchalová Markéta, Slováčková Michaela, Šafratová Lucie, 

Šnejdrlová Naděžda, 

III.A ročník Třídní učitelka: Mgr. Tereza Krištofová 

Bártová Andrea, Cupalová Zdeňka, Dlasková Iva, Ferbasová 

Andrea, Hůlková Markéta, Chládková Veronika, Chvojková 

Evelína, Jetenská Kamila, Kalinová Barbora, Kubíková Simona, 

Lorencová Lucie, Murín Jan, Ouřecký Tomáš, Rychtová 

Kristýna, Sedláček Jakub, Sedláčková Lucie, Šimůnková 

Kateřina, Špičák Martin, Vyšohlíd Tomáš; Benešová Michaela, 

Galbavá Kristýna, Ivičičová Eliška, Koleňáková Nikola, 

Krabicová Věra, Maryšková Lucie, Mařáková Zuzana, 

Plesoinigová Carmen, Štefunková Nikola. 

III.B ročník Třídní učitelka: MVDr. Iva Podhorná 

Andrlová Valerie, Broulík Milan, Dlouhá Tereza, Doleželová 

Martina, Dušková Maria, Harciníková Michaela, Hintnausová 

Eliška, Homolová Anna, Izáková Karolína, Janošová Diana, 

Kaiserová Veronika, Kašparová Šárka, Laštovičková Petra, 

Lisiecka Zofia, Pávková Lucie, Pecháček Martin, Peterková 

Andrea, Plzáková Barbora, Řiháčková Michaela, Skřivan Jan, 

Šebestová Marie, Štěpánová Jana, Trojanová Magdaléna, 

Vávrová Kateřina, Vokasová Nikola. 

IV. A ročník Třídní učitelka: Ing. Irena Ehlová 

Černohous Lukáš, Fialová Zdeňka, Fikr Marek, Filip Jan, 

Frimlová Monika, Hurtíková Andrea, Janošťáková Lucie, 

Ježdíková Michaela, Knollová Veronika, Maixner Tomáš, 

Němčíková Lucie, Obstová Daniela, Peterková Veronika, Petrus 

Jakub, Radová Eliška, Rybková Martina, Seidlová Cindy Patricia, 
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Ševčíková Radka, Šubrtová Eva, Tománková Johana, 

Venglovičová Šárka, Zemanová Lucie. 

IV.V ročník Třídní učitelka: Mgr. Lenka Tejklová 

Bitnarová Lucie, Broulíková Jana, Buďová Ludmila, Dvořáková 

Šárka, Flíborová Dominika, Injajevová Monika, Kalivodová 

Monika, Kruntorádová Romana, Loubová Dana, Marková Petra, 

Maturová Simona, Mlčochová Veronika, Novohradská Aneta, 

Novotková Natálie, Petraníková Lidmila, Procházková Michaela, 

Rádlová Alena, Řičařová Marie, Sittová Vanda, Sluková Tereza, 

Soukalová Lucie, Šošková Radka, Špryňarová Markéta, 

Trávníčková Barbora, Turková Kristýna. 

IV.DS ročník  dálkového studia 

 Třídní učitelka: Ing. Jaromíra Tmějová 

Frajman Michal, Holubová Jana, Hryzlík Luděk, Kaplanová 

Martina, Knápková Lucie, Kodešová Marie, Kohoutová Marie 

Alexandra, Konopková Marie, Mička František, Minářová Sylva, 

Plešingerová Iva, Ryba David, Smola Miloš, Šedivá Sára, 

Šilarová Michala, Šípová Bohdana, Štorková Dagmar, Winigová 

Marie. 
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Maturitní třída 4.A v jubilejním roce 2014/2015 
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Mmaturitní třída 4.V v jubilejním roce 2014/2015 
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