Letošní maturanti z vojenské střední školy se už rozloučili
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Byli jsme při tom
Moravská Třebová – Sváteční uniformy, slavnostní nástup, vojenská hudba, rodiče, příbuzní. Tak
vypadalo slavnostní vyřazení maturantů vojenské střední školy v Moravské Třebové.
Pátek byl pro absolventy moravskotřebovské vojenské střední školy velkým svátkem.
Převzali si maturitní vysvědčení, nejlepší z nich také medaile a mince za vzorné plnění povinností a
reprezentaci školy na veřejnosti.
Splněný sen
Jednou z nich byla také Aneta Teplá ze Svitav. Za spolupráci se svazem bojovníků za svobodu od
velitele školy převzala také pamětní odznak školy. „Odmalička jsem se chtěla stát vojákem z
povolání. Byl to můj sen. Tuto školu jsem znala,“ svěřila se studentka. První přijímací zkoušky jí o
jeden bod nevyšly, ale nevzdala se. „Rok jsem studovala na obchodní akademii. Po roce jsem
přerušila studium a nastoupila jsem do prvního ročníku ve vojenské střední škole,“ uvedla Aneta
Teplá. Nejtěžší byl pro ni první ročník. „Hlavně první dva týdny, kdy jsme se učili pochodování a celý
režim, než jsme se se vším seznámili. Ty další tři roky už mě to bavilo a byla jsem ráda, že jsem tady,
mezi těmito lidmi,“ poznamenala oceněná studentka. Nyní ji čeká vojenský výcvik. „Prvního srpna
nastupuji na dva měsíce do Vyškova do přijímače do armády. Od prvního října budu studovat
Univerzitu obrany v Brně, Fakultu ekonomiky a managementu. Budu pět let v Brně a dál se uvidí,“
zhodnotila Aneta Teplá.
Víc výcviku
Velitel vojenské školy Zdeněk Macháček absolventy chválil. „Myslím si, že jsou do vojenského
života dobře připravení. Vnaší škole se jim snažíme každý rok dávat víc a víc. Byli výjimeční v tom, že
dostali víc vojenské praxe, měli víc vojenského odborného výcviku u jednotlivých druhů vojsk.
Snažili jsme se jim dát podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí to, co je v našich silách, co budou
do vojenského života potřebovat,“ konstatoval velitel.
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Ne všichni, kteří před čtyřmi lety na vojenskou školu nastoupili, mohli prožít závěrečný ceremoniál.
Na začátku jich bylo devadesát. Studium jich dokončilo dvaašedesát.
„Jedna třetina nepřišla až do čtvrtého ročníku. Studenti ze začátku studia odcházejí, protože
jsou po psychické stránce nevyrovnaní, jdou do neznámého prostředí. Ti, kteří nebyli zvyklí být
odloučení od rodiny nebo třeba někde stanovat, začátky neunesli,“ vysvětlil velitel vojenské školy
Zdeněk Macháček. Někteří studenti odešli i v dalších ročnících. „Později odcházejí kvůli zdravotním
problémům, malé procento také ze studijních důvodů,“ upřesnil velitel.
Nejlepší škola
Dokonalou školu, co se týče učení ale i fyzické náročnosti, hledal před lety Matěj Dvořák z Moravské
Chrastové. A našel. „Tohle byla nejlepší škola, která se v té době naskytla. A pořád to je nejlepší
škola,“ řekl čerstvý absolvent. Vzpomínal i na předchozí čtyři roky. „Když se zpětně ohlédnu, tak to
byly jedny z nejlepších roků mého života. Sešli jsme se tady jako parta lidí, mám neskutečně mnoho
zážitků,“ řekl Matěj Dvořák, který také získal ocenění. V oboru ale nezůstane. „Chtěl jsem, ale ze
zdravotních důvodů nemohu. Teď mě čekají přijímačky na vysokou školu. Chtěl bych se věnovat
letectví,“ přiznal Matěj Dvořák.

Letošní absolventi budou vzpomínat ještě na jednu událost, která je spojená s jejich
vyřazením. Kromě jiných vzácných hostí, kteří je přišli pozdravit, se ceremoniálu zúčastnil také
zástupce francouzské armády Bruno Bucherie. „Je mi velkou ctí, že mohu být mezi vámi. Blahopřeji
všem studentům. Chtěl bych také upozornit, že váš ročník má něco speciálního navíc. Slavíte
vyřazení přesně v den, kdy na pláži v Normandii slavíme sedmdesáté výročí vylodění spojenců,“
podotkl Bruno Bucherie, bývalý člen francouzské námořní pěchoty. Pátek 6. června 2014 se tedy
studentům moravskotřebovské vojenské školy bude dobře pamatovat. Návštěvníci a hosté si budou
pamatovat i ukázky školních zájmových kroužků.
Foto popis| ANETA TEPLÁ se chtěla stát vojákem z povolání odmalička. Její sen se splnil. V pátek
převzala od velitele vojenské školy v Moravské Třebové Zdeňka Macháčka i jedno z ocenění.
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