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Slovo úvodem
Vážení přátelé naší školy,

je mi ctí, že Vás mohu oslovit prostřednictvím tohoto ALMANACHU, vydaného k oslavám 25. vý-
ročí provozu Základní školy Svitavy, Felberova 2. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala Vám 
všem, kteří jste se zasloužili o její rozvoj, úroveň a vzhled.

 
Škola je instituce, bez které se neobejde žádný z nás. Není to jen učení, získávání nových po-

znatků a dovedností, ale i čas strávený s kamarády a spolupracovníky. Věřím, že se při čtení ALMA-
NACHU mnohým z Vás vybaví vlastní školní léta, někteří zase možná zavzpomínají na dobu, kdy  
v naší škole sami pracovali.

 
Naše škola je ve svých 25 letech stále velmi mladá a do stárnutí má ještě daleko. Proto mi do-

volte, abych jí společně s Vámi popřála do dalších let jejího „života“ především mnoho úspěchů  
při dalším vzdělávání a výchově dětí, kvalitní, vstřícný, komunikativní pedagogický sbor, spolupracu-
jící rodiče a pro každého učitele a žáka moderní výukové pomůcky, které nám pomohou udržet krok  
s prudkým rozvojem vědy a techniky.

Vaše současná ředitelka Mgr. Jana Pazderová

Mgr. Jana Pazderová



Než se otevřely brány
10. řijna 1981 bylo vydáno rozhodnutí vystavět v rámci sídliště Lány šestnáctitřídní základní školu.

11. srpna 1987 zahájily Pozemní stavby, n. p. Litomyšl stavební práce podle projektu Ing. arch.  
Příborského, pod stavebním dozorem Karla Jandíka. 

Termín dokončení byl naplánován na 30. června 1990. Došlo však k posunu a v září 1991, kdy se 
škola otevřela, byl kompletní pouze učební a stravovací pavilon v ceně 14 925 133 Kčs a 3 807 791 Kčs.

Pavilon tělocvičen byl z důvodu nedostatku financí dokončen až v roce 1994.

Prof. Ing. Dr. Viktor Felber
Prof. Viktor Felber

Narodil se 11. řijna 1880 ve Svitavách.

Byl rektorem na Českém vysokém učení technickém v Praze, profesorem technické mechaniky  
a termomechaniky, autorem desítek vědeckých prací.

Za svou činnost v odboji proti nacistům byl 1. 6. 1942 spolu se svým synem Juliem popraven.

Na jeho počest uděluje České vysoké učení technické Felberovu medaili.

Základní škola v roce 1991



Ředitelé

Mgr. Václav Synek
1991 – 1993

Mgr. Pavel Strniště
1994 – 2002

Mgr. Eliška Hartmanová
2002 – 2012

PaedDr. Michal Kalabis
2012 – 2013

Mgr. Jana Pazderová 
2014

Zástupci ředitele

Mgr. Jana Chlaňová 
1991 – 1996

Mgr. Libor Pavlík 
1996 – 2000

Mgr. Eliška Hartmanová  
2000 – 2002

Mgr. Jana Pazderová 
2012 – 2013

Mgr. Eva Černá 
2014

Mgr. Zdeněk Petržela 
1998 – 1999
2002 – 2012



Školníci

Petr Brandejs Jaroslav Kvapil Dušan Machata Jan Bárta

David Báča

Byly tu od začátku
(vzpomínky vyučujících)



Škola slaví 25 let!
Před několika týdny jsem byla požádána, zda bych nedala dohromady nějaké zážitky z počátku 

této školy. Ta paměť...

Byla jsem pověřena pro mne novou prací – zástupce ředitele školy. Sama jsem si vůbec neuvě-
domovala, co vše to obnáší, jak to bude náročné. Vždyť škola byla ještě plná dělníků, dodělávaly se 
podlahy, omítky, lepilo se lino, v některých místnostech byl nábytek pevně zabalený do igelitu.

To budoucí žáci na tom byli líp. Již téměř rok byli v nových kolektivech na různých školách, postup-
ně se seznamovali, dozvídali se o sobě více a velmi si pomáhali, aby mohli společně i s s vyučujícími  
přejít do nové školy. Už se nemohli dočkat!

Co vše se zvládlo za čtyři měsíce, tedy od 1. května do 1. září 1991?

Podle seznamu Školského úřadu ve Svitavách jsme napsali všem rodičům budoucích žáků dopis  
o přijetí jejich dětí na novou školu.

Po několika týdnech se objevila nová jména, na která školský úřad zapomněl. Psali jsme tedy další 
dopisy dalším rodičům a znovu upravovali třídy.

Mgr. Jana Chlaňová

Šestnáct tříd školy bylo třeba rozmístit na jednotlivá podlaží, podobně vyučující do kabinetů.

Mou noční můrou se staly dva čtyřkilové kruhy drátu se samými klíči. Ke každým dveřím na ško-
le patřil vždy jeden jediný klíč. Bylo nutné popsat všechny dveře a potom několik dní i nocí chodit  
po škole a hledat ke každému klíči správné dveře. Šikovný pan školník mi vyrobil velikou dřevěnou tabuli  
s háčky, kam jsem věšela objevené a popsané klíče!!!

Nyní jsem začala obvolávat různé výrobny po celé republice, kde by dodělali další klíče pro další 
učitele, uklízečky atd. Podobné to bylo se štítky na dveře.        

Od nových vyučujících bylo velmi milé, že se přicházeli na svou novou školu podívat a nabízeli 
svůj čas a svoji pomoc. Paní učitelky našily závěsy do tříd prvního stupně, do školní družiny, do sbo-
rovny, jejich manželé po večerech navrtali otvory a šroubovali garnýže na zavěšení záclon a poličky  
na cokoli, lámajíce vrták za vrtákem. Další skupinky vyučujících celá odpoledne vybalovaly lavice a židle  
a odnášely je do tříd.

Zatímco Služba škole přivážela stále nové a nové učebnice, pomůcky, dokonce i podle našeho přá-
ní vyrobené nástěnky, vynášeli jsme se zaťatými zuby a s úsměvem na tváří to všechno do jednotlivých 
tříd a neúnavně zapisovali a popisovali.

Podle vypracovaného týdenního plánu pracovaly po celé prázdniny uklízečky, pomocné síly, také 
přicházeli odpočatí učitelé.

Škola ještě neměla žádný počítač, úvazky, rozvrhy a jiné písemnosti vznikaly bez pomoci výpočetní 
techniky, zato s pomocí ředitelů jiných svitavských škol, kterým za to patří dík. 

Odbor školství pomohl s výzdobou školy květinami i fotografiemi místního fotografa.

Ze zásob učitelů vznikaly na chodbách nádherné nástěnky, v posledním týdnu začali všichni připra-
vovat svou třídu...

Během měsíce srpna se připravovala celá školní jídelna s kuchyní, vedoucí školní jídelny se svojí 
kuchařkou nakupovaly, ukládaly, tvořily jídelníček, zdobily jídelnu za pomocí rodinných příslušníků.

A tak dále…..



A začal nový školní rok v nové školní budově postavené podle politických požadavků bývalého 
režimu.

Bez tělocvičny, bez venkovního hřiště, zato zde bylo dost místa na „koutky tradic našich přátel“! 
Časem se staly učebnami.

Do roka se mi podařilo sehnat druhý klavír do přízemí, kde byl pak s nadšením uspořádán nádher-
ný první vánoční koncert malých a větších zpěváků.

Tento večer jsem všem oznámila, že další dárek dostanou po Vánocích, totiž dvě krásné tělocvičny. 
Však si to svými vynikajícími sportovními výsledky zasloužili žáci i učitelé.

Postupně se škola rozrostla o další nové třídy.

ZA 25 LET je na této škole vidět, jak rychle se dá dostat do 21. století!
  

                             Jana Chlaňová

Od Boženky
Do nové budovy školy jsem nastoupila v srpnu v roce 1991. Přivítala mě paní Jana Chlaňová. 

Přišla jsem z malé školy o čtyřech třídách na druhý stupeň.

Budova voněla novotou a neobvyklé ticho působilo majestátně. Pracovna a kabinet chemie byly 
prostorné a dobře vybavené.

Na škole jsem působila do důchodu.

Ráda se vracím na setkání s kolektivem učitelů.

Vyučujícím a vedení školy přeji hodně úspěchů ve vzdělávání a výchově žáků.
                                                                                                                                               

         Božena Kárská 

Mgr. Božena Kárská



Od paní Aleny
Patřím mezi učitele, kteří na této škole začínali od jejího počátku. První rok jsem učila pátou 

třídu, žáky většinou ze ZŠ na náměstí. Pak jsem několik let učila první, druhou a třetí třídu. V tuto 
dobu byly všechny tři první třídy umístěny ve staré škole U Zastávky v Lánech. Atmosféra na této 
škole i s náročným cestováním je pro mě nezapomenutelná. Po celou dobu procházela naše škola 
změnami až do dnešní pestré podoby.

Přeji dětem hodně pěkných vzpomínek na chvíle strávené ve školních lavicích i při jiných aktivi-
tách, které jim dnes tato škola nabízí.

                                                                                                                                               

         Alena Nováková

Mgr. Alena Nováková

 Nebylo to marné
I když věřím, že mě ještě řada krásných let na naší škole čeká, přesto moc ráda zavzpomínám  

na své začátky tady.

Měla jsem se totiž vrátit po mateřské dovolené na původní místo do školy u hřbitova. Ale již před-
tím jsem se zařekla, že tak neučiním, dokud bude povinné ideově politické vzdělávání pedagogů  
a účast na veřejných schůzích KSČ. A splnilo se. Po roce 1989 toto k mé velké radosti pominulo a já 
jsem si dokonce mohla svobodně zvolit přestup na nově vznikající školu na sídlišti v Lánech. Věřila 
jsem tomu, že na novém místě se už nikdo nebude divit tomu, že lavice v mé třídě nemají tradiční 
rozmístění, že děti nesedí jen v lavicích a učí se i jinými, netradičními metodami.

Nemohla jsem se dočkat, kdy už bude škola dokončena. Jak jsem byla ráda, když nás učitele 
konečně svolali na úklid a přípravu školy na vstup žáků. Při mytí oken jsem se poprvé setkala s bu-
doucími kolegy i rodiči, kteří se také dobrovolně připojili. Ve škole jsme trávili hodně času úpravami 
prostředí, výzdobou, přípravou pomůcek... nejen my, ale i naše rodiny.

     A to pokračovalo i dál. Všichni jsme si rozuměli, všichni jsme táhli za jeden provaz, a to se projevo-
valo i ve výsledcích školy. Naši žáci vyhrávali na soutěžích všech směrů, dosahovali výborných výsledků 
při přijímačkách i dalším studiu, starosta města k nám vodil zahraniční návštěvy (dokonce i z Japonska) 

Hana Vaisová



na ukázkové hodiny, žáci i rodiče byli hrdí, že jsou součástí Felberky. My kantoři jsme společně vždy  
v hojném počtu absolvovali různé semináře a školení, zabírali jsme několik řad na koncertech a na dal-
ších společenských akcích města, vyjížděli na zájezdy, vytvářeli programy pro děti zaměstnanců školy  
a hodně času jsme takto trávili pohromadě. Naše společné večírky naplněné zpěvem a legrací nás 
hodně sblížily. (Tady se kupříkladu datuje vznik pěveckého sboru Červánek nebo pravidelného volej-
balu či cvičení kalanetiky a další.)

A to je asi to, po čem se mi stýská. Protože žáci a rodiče se příliš nezměnili: jsou šikovní i méně 
šikovní, snaživí i méně snaživí, vychovaní i méně vychovaní, a tak bych mohla vyjmenovávat dál, jako 
tehdy.

     
A co se mi nejvíc vrylo do paměti při práci s žáky? Samozřejmě to, co i jim. Rádi a vesele vzpomí-

náme na srazech na naše výlety, divadelní a hudební představení a hlavně na školy v přírodě, kterých 
jsem zorganizovala požehnaně:

 7. – 14. 10. 1995  Orlické Záhoří, chata Perla
 26. 5. – 1. 6. 1997  Svojanov u Moravské Třebové, Penzion VŠZ Brno
 8. – 13. 6. 1998  Nedvědice, hotel Myslivna
 14. – 19. 6. 1999  Nedvědice, hotel Myslivna
 27. – 31. 5. 2002  Svojanov u Moravské Třebové, penzion Badinka
 11. – 16. 5. 2003  Počúvadlo, Penzion pod Sitnom
 květen 2006  Borová u Poličky
 4. – 8. 6. 2007  Daňkovice, Selský dvůr
 4. – 6. 6. 2008  Svojanov u Moravské Třebové, hotel Mírovka
 1. – 5. 6. 2009  Svojanov u Moravské Třebové, penzion Badinka
 17. – 21. 5. 2010  Lucký vrch
 11. – 15. 6. 2012  Svojanov u Moravské Třebové, penzion Badinka

Takže co bych přála této škole a zároveň sobě? I nadále dobrý pedagogický kolektiv, snaživé žáky  
a rodiče, kteří si nás váží a vzpomínají na nás s láskou, podporu města a MŠMT. A svobodu v učení, 
jakou jsme zažili my zkušenější, aby se mohla projevit osobnost učitele. Určitě by zbývalo pedago-
gům víc sil, úsměvu a trpělivosti. Děkuji za krásné roky strávené s milými kolegy, žáky i rodiči a děkuji  
i za projevy ujištění, že moje práce nebyla, není a nebude marná.

 

          Hana Vaisová

To byla doba
Na Felberku jsem nastoupila krátce poté, co jsem se přistěhovala do Svitav. Škola byla nová  

a doba revoluční. Žádné papírování, stará byrokracie zrušena, nová ještě ne v plné síle, děti – čtenáři 
s vynikající slovní zásobou a my učitelé? Téměř všichni krátce po třicítce. To byla doba! Velmi rychle se 
vytvořil aktivní, tvořivý kolektiv, ve kterém jsem získala životní přátele a vynikající kolegy.

Zažila jsem všechny ředitele i ředitelky, a protože těch pětadvacet let je dlouhá doba, zažila jsem 
také lepší i horší období. Ale kolektiv byl vždy to, co mě na Felberce drželo. A také skvělá školní ku-
chyně. (Díky, děvčata!) Téměř nikdy jsem nelitovala, že jsem si zvolila povolání učitelky. Teď už mohu 
bilancovat a snad vás bude zajímat několik postřehů ze školního zákulisí. 

  
Za ta desetiletí, co učím, se mnohé změnilo. Ze začátku své kantorské kariéry jsem slýchávala: „Uči-

telé? Ti nic nedělají, a mají dva měsíce prázdnin.“ Dnes je nejčastější: „Já bych to nedělal ani za nic! 
Já bych se neudržel, jednu bych jim vrazil a zavřeli by mě už druhý den.“ Není to tak hrozné, někdy 
nejsou problémem děti, ale jejich rodiče nebo sociální prostředí, ve kterém děti vyrůstají.

Ze žáků – čtenářů se stali uživatelé nejrůznějších přístrojů, kteří mi někdy se shovívavým úsměvem 
pomáhali s novou technikou. Slovní zásoba a všeobecný rozhled se proměňovaly. Když čtu svým ny-
nějším žákům slohové práce, které jsou staré přes 20 let, nechtějí mi věřit, že to psali jejich vrstevníci. 

PaedDr. Dagmar Škorpíková



Zato umí neuvěřitelné (pro mne) kousky s počítačem a vytvářejí úžasné prezentace. Prostě se vyjadřují 
jiným způsobem.

 
Pamatujete se na tu melu po otevření školy? Davy dětí se vřítily dovnitř, křičely, strkaly se, před-

bíhaly. Do školy vtrhla energie mládí. O přestávkách hráli kluci tenis, honili se, rvali. Po letech jsem 
dostala dozor v přízemí, a co vidím? Otevřu dveře školy – žáci v poklidu vcházejí dovnitř, na chodbě 
tvoří přátelské skupinky, mnozí se sklánějí nad mobily. Když zazvoní, odcházejí do pater tak, jak při-
šli, malí, velcí, téměř nikdo se netlačí, nepředbíhá. Možná ti nejmenší, co se ještě těší na vyučování  
a na paní učitelku.

V šesté třídě učím ještě malé děti. Jsou hodné a relativně poslušné. Sedmá třída byla pro mne 
vždy nejnáročnější, protože se děti mění na puberťáky. Avšak nerovnoměrně, někdo zůstává hodným 
dítětem až do Vánoc, někdo se mění v chodící hormonální bombu už v září. Čeština se stává neuvě-
řitelně dvojsmyslným jazykem. Prskají smíchy při každé příležitosti. V osmé třídě se to trochu srovná  
a v deváté se z nich vyloupnou zajímavé osobnosti, mnohdy svérázní mladí lidé. Tato proměna mě 
vždy fascinovala.

Na kantorské práci je těžké to, že nevidíte výsledek. Možná v první třídě, když naučíte děti psát. 
Ale my na druhém stupni nemáme žádnou zpětnou vazbu. Až po letech. Proto máme rádi, když se  
k nám bývalí žáci hlásí, navštěvují nás ve škole a zvou nás na srazy. Teprve potom můžeme vidět, kam 
vedlo naše úsilí.

Máme žáky problémovější a máme hodné holčičky – jedničkářky. Všichni učitelé vám potvrdí, že 
jakmile odejdou po deváté třídě ze školy, ti „darebáci“ zdaleka a hlasitě zdraví. A mnohé slečny mlčky 
míjejí ty, kteří se jim věnovali i ve volném čase, aby je dostali na školy. Často se to změní, až když vozí 
kočárky a chlubí se svými potomky.

 
Ráda jsem učila, ráda jsem s dětmi hrála divadlo, dost nerada jsem zkoušela. Celou dobu jsem si 

však zapisovala výroky, které mě při opravování testů z dějepisu nejvíce pobavily. 

Malá ukázka:
Otroci bojující pro zábavu Římanů se jmenovali predátoři, popřípadě aligátoři. Znalosti žáků po ně-

jaké době značně vylepšil film Gladiátor. Také jsem se dozvěděla, že vůdce povstání otroků byl Stadi-
ónus (správně Spartakus), legendární zakladatelé Říma nebyl Romulus a Remus, ale Rómulus a Rébus, 
nebo také Rémus a Róm. Nová slovní zásoba se projevila ve znalosti, že „římské obyvatelstvo byli pa-
tricijové a plejbojové“. A to i přesto, že učebnice uvádějí patricijové a plebejové. Dost záludné bývá, 

když chci dětem přiblížit učivo nějakou zajímavostí navíc. To se dovím věcí! To se to prozradí charakter! 
Například latinské Divide et impera! (Rozděluj a panuj!) se mi vrátilo jako Rozdávej a panuj!, Pamatuj  
a rozděluj! a zřejmě překlad budoucího politika - Rozhoduj a panuj! To sportovec se domnívá, že Ří-
mané se řídili heslem Rozděluj a pádluj! A nějaký extrémista se vyjádřil jasně: „Přidej se k nám, nebo 
zemřeš!“

Z konzulů se v testu stali konzumenti, z koránu korál nebo koráb, rabín byl albín. Do historické 
skutečnosti zasáhl i český pravopis. Zaujalo mě středověké městské právo „mýt kata“ nebo „právo 
mýt hradby“.

Učit malé ateisty základy náboženství přináší velmi nečekané informace. Uvedu několik citací  
z písemek. Ponechávám původní pravopis.

„Arabové věřili, že když umřou, tak se dostanou do nebe, kde bude jídlo, holky a voda.“
Povinnosti muslima: „Jednou za život zajdi do Mekky na pouť.
 „Udělej si výlet do Mekky.“
„Pocti se jednou za měsíc.“
 „...jednou za rok držet celý měsíc celybát.“ 
Z Desatera: „Miluj otce, syna i ducha svatého!“
                    „Neopustíš ženu a děti!“
                   „Nepokradeš, nesesmylníš, pomyluješ!“

Také jsem se dozvěděla, že: 
„Heslo francouzské revoluce bylo Rovnost, upřímnost, bratrství!, také „Bojovat, vítězit, zúčastnit se!
(Volnost, rovnost, bratrství!)
„Jiří z Poděbrad zabezpečoval cesty proti rytířským zlodějům.“ (loupeživým rytířům)
Následek třicetileté války - „..z volníků se stali nevolníci“.
Písmo, které sestavili Konstantin a Metoděj se jmenovalo klikatice. (hlaholice)
Vévoda Normanský se jmenoval Vilém Obyvatel. (Vilém Dobyvatel)
Kdy přišli Konstantin a Metoděj? „Včas na to, aby stihli své poslání.“
„Petr Veliký vybudoval Petřín.“
V pravěku žil „člověk ohlý, člověk vzpřímený a homo homo sapiens.“
„Pravěký člověk používal oheň na ochranu zvířat.“
„.....když něco chytil, tak si z toho zvířete vzal zub.“
„Byla doba kamenná, železná a stříbrná.“
„Marie Antoinetta byla před smrtí zavařena v kotci.“



„Římany vyděsil Kanibal.“ (Hannibal)
      
A na závěr? Velmi výstižnou charakteristiku řeckého sochařství: 
„...dělali krásné sochy, šlo tam vidět někdy poprsí, vagína a pindík, ale nebylo to sprosté, bylo to 

krásné.“ 

Bylo to pěkných 25 let. Využívám této možnosti a zdravím všechny své bývalé žáky. Ráda vás po-
tkávám a zajímá mne, jak žijete. Ale nezlobte se, jestli vás už nezařadím. Mezi tou malou holčičkou 
nebo malým klukem a vaší dnešní podobou je velký rozdíl. A byly vás stovky!

 
Děkuji velmi upřímně všem svým kolegům za prostředí a atmosféru, ve které jsem tak dlouho 

mohla pracovat. Vám, milí kolegové a přátelé, přeji zdraví, radost a potěšení z práce, chápavé vedení, 
rozumné rodiče, chytré a vděčné žáky a sílu na „papíry“. Ráda se mezi vás budu vracet!

        Dagmar Škorpíková

Náš učitelský sbor 
čtyřiadvacetkrát
a pokaždé jinak

(1991 – 2015)



Školní rok 1991–1992
Horní řada zleva: Mgr. Zdeněk Petržela, 
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Milan Šatný, 
Mgr. Věra Burešová, Mgr. Radovan Kopecký

Prostřední řada zleva: Hana Honzírková, 
Mgr. Helena Šatná, Mgr. Iva Skoupá, 
Mgr. Eva Semelová, Mgr. Eva Černá, 
PaedDr.  Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Alena Nováková, PaedDr. Hana Trtílková

Dolní řada zleva: Mgr. Božena Kárská, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Jana Chlaňová – zástupkyně ředitele, 
Mgr. Jarmila Klodnerová, Soňa Skoumalová, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Helena Jelínková

Školní rok 1992–1993
Horní řada zleva: Mgr. Radovan Kopecký, 
Zuzana Báčová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Božena Kárská, 
Mgr. Lenka Faltusová, PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Eva Černá, 
Ing. Stanislav Šustr

Dolní řada zleva: Mgr. Helena Šatná, 
Mgr. Milan Šatný, 
Mgr. Jana Chlaňová – zástupkyně ředitele, 
Soňa Skoumalová, Mgr. Eva Semelová, 
Mgr. Iva Štrychová, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Zuzana Ryšánková, 
Mgr. Václav Synek – ředitel školy, 
Mgr. Karel Švrčina – inspektor, 
Mgr. Zdeněk Petržela 

Školní rok 1993–1994
Horní řada zleva: Mgr. Helena Šatná, 
Mgr. Milan Šatný, Zuzana Báčová, 
Mgr. Radovan Kopecký, 
Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Zdeněk Petržela

Prostřední řada zleva: 
Mgr. Jana Chlaňová – zástupkyně ředitele, 
Mgr. Eva Černá, Mgr. Lenka Faltusová, 
Mgr. Eva Semelová, Mgr. Iva Štrychová, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Božena Kárská, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
PaedDr. Hana Trtílková

Dolní řada zleva: Kamila Hynková – ekonomka, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Pavla Bogdanová, 
Mgr. Helena Jelínková

Školní rok 1994–1995
Horní řada zleva: Mgr. Milan Šatný, Hana Pešková, 
Irena Krystková, Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy, 
Mgr. Jarmila Klodnerová, Mgr. Lenka Faltusová, 
Mgr. Monika Trávníčková

Druhá řada zleva: Hana Honzírková, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Kamila Hynková – ekonomka, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Alena Nováková, 
Mgr. Jana Chlaňová – zástupkyně ředitele, 
Mgr. Eva Černá, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Libuše Němečková

Třetí řada zleva: Mgr. Božena Kárská, 
Mgr. Helena Saxová, Zuzana Báčová, 
Mgr. Eva Semelová, Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Dana Klossová, 
Mgr. Hana Vaisová

Dolní řada zleva: Mgr. Radovan Kopecký, 
PhDr. Miloslav Štrych



Školní rok 1995–1996
Horní řada zleva: Mgr. Radovan Kopecký, 
Eva Pešková, Hana Honzírková, Eva Vojtová, 
PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy, 
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Věra Petrželová, 
Mgr. Božena Kárská

Prostřední řada zleva: Kamila Hynková – účetní, 
Eva Šmerdová – ekonomka, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Monika Kiliánová, 
Zuzana Báčová, Mgr. Hana Mauerová, 
Mgr. Jana Strnišťová, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Libuše Němečková, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Helena Šatná, Mgr. Milan Šatný

Dolní řada zleva: Mgr. Lenka Faltusová, 
Mgr. Jarmila Klodnerová, Mgr. Hana Vaisová, 
Mgr. Alena Nováková, PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Dana Horská, 
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Renata Veselá

Školní rok 1996–1997
Horní řada zleva: PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Hana Vaisová, 
Monika Kiliánová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Jana Chlaňová, 
Mgr. Věra Petrželová, Anna Rajchlová, 
Hana Honzírková, Mgr. Lenka Rážová, 
Mgr. Libor Pavlík – zástupce ředitele

Prostřední řada zleva: Hana Pešková, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Helena Šatná, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Renata Veselá, 
Zuzana Báčová, Eva Šmerdová – ekonomka, 
Kamila Hynková – účetní, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Dana Horská, 
Libuše Němečková, Mgr. Petra Víšková, 
Mgr. Božena Kárská

Dolní řada zleva: Mgr. Jiřina Novotná, 
Eva Vojtová, Mgr. Dana Teplá, Mgr. Milan Šatný, 
PhDr. Miloslav Štrych, Mgr. Pavel Strniště – ředitel 
školy, Mgr. Roman Horák, Mgr. Zuzana Ryšánková

Školní rok 1997–1998
Horní řada zleva: Eva Vojtová, Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Jiřina Novotná, Hana Pešková, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Alena Nováková, 
Zuzana Báčová, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Dana Horská, 
Hana Honzírková

Prostřední řada zleva: Mgr. Dana Klossová, 
PaedDr. Hana Trtílková, Eva Šmerdová – ekonomka, 
Kamila Hynková – účetní, Mgr. Lenka Faltusová, 
Mgr. Věra Petrželová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Libuše Němečková, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Helena Saxová, Petra Umová, Mgr. Milan Šatný

Dolní řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Iva Štrychová, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Božena Kárská, Mgr. Zuzana Ryšánková, 
Mgr. Libor Pavlík – zástupce ředitele, 
Mgr. Dana Teplá, Mgr. Petra Víšková, 
Mgr. Helena Šatná

Školní rok 1998–1999
Horní řada zleva: Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Bohdana Antlová, Zuzana Báčová, Mgr. Helena Šatná, 
Mgr. Libor Pavlík – zástupce ředitele, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Jiřina Novotná, Mgr. Lenka Faltusová, 
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitele pro první 
stupeň, Mgr. Helena Saxová, Mgr. Milan Šatný

Prostřední řada zleva: Mgr. Dana Horská, 
Kamila Hynková – účetní, 
Eva Šmerdová – ekonomka, Hana Pešková, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Jana Chlaňová, 
Mgr. Jana Vlčková, PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Jana Macháčková, 
Mgr. Jana Strnišťová, Mgr. Petra Víšková, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková,  
Mgr. Alena Nováková, Libuše Němečková

Dolní řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Iva Štrychová, Lenka Kvasničková, 
Mgr. Dana Klossová, Eva Vojtová, Mgr. Pavel Strniště 
– ředitel školy, Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Monika Kiliánová, 
Mgr. Dana Teplá, Mgr. Božena Kárská



Školní rok 1999–2000
Horní řada zleva: Mgr. Libor Pavlík – zástupce 
ředitele, Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Jiřina Novotná, 
PaedDr. Hana Trtílková, Dana Dudková – účetní, 
Mgr. Hana Vaisová, Petr Kolář, Mgr. Jana Chlaňová, 
Dušan Machata – školník 

Druhá řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych, Eva Šmerdová – 
ekonomka, Mgr. Jana Macháčková, Mgr. Jana Strnišťová, 
Hana Pešková, Zuzana Báčová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy

Třetí řada zleva: Mgr. Milan Šatný, Mgr. Petra Víšková, 
Eva Vojtová, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Alena Nováková, 
Mgr. Dana Teplá, Mgr. Hana Mauerová

Čtvrtá řada zleva: Mgr. Zdeněk Petržela, 
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Eva Černá, Mgr. Helena Šatná, 
Bohdana Antlová, Lenka Kvasničková, 
Mgr. Zuzana Ryšánková

Dolní řada zleva: Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Božena Kárská, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Dana Horská

Školní rok 2000–2001
Horní řada zleva: Mgr. Jiřina Novotná, 
Mgr. Martina Šilínová, Dana Dudková – účetní, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Jana Vlčková, 
Mgr. Alice Štrajtová, Bohdana Antlová, 
Eva Vojtová, Mgr. Milan Šatný

Prostřední řada zleva: Mgr. Eliška Hartmanová – 
zástupkyně ředitele, Mgr. Zdeněk Petržela, 
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Hana Vaisová, 
Mgr. Jana Strnišťová, Mgr. Dana Horská, 
Mgr. Hana Mauerová, Lenka Kvasničková, 
Libuše Němečková, Mgr. Petra Víšková, 
Eva Šmerdová – ekonomka, Mgr. Helena Šatná, 
PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy

Dolní řada zleva: Mgr. Božena Kárská, 
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Jarmila Klodnerová, 
Mgr. Helena Saxová, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Jana Chlaňová, 
Mgr. Eva Černá, Mgr. Dana Teplá

Školní rok 2001–2002
Horní řada zleva: Mgr. Jana Macháčková, 
Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Vlasta Lanžhotská, 
Bohdana Antlová, Radoslava Vlachová, DiS., 
Mgr. Pavel Petr, Mgr. Miroslav Svojanovský, 
PhDr. Miloslav Štrych, Dana Dudková – účetní, 
Mgr. Lenka Faltusová

Druhá řada zleva: Zuzana Báčová, Eva Vojtová, 
Mgr. Hana Mauerová, Ing. Milan Ancin, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Blanka Kotlárová, 
PaedDr. Hana Trtílková

Třetí řada zleva: Mgr. Pavel Strniště – ředitel školy, 
Mgr. Eliška Hartmanová – zástupkyně ředitele, 
Hana Pešková, Mgr. Helena Saxová, Mgr. Jana Chlaňová, 
Mgr. Jiřina Novotná, Mgr. Dana Teplá, Lenka Kvasničková

Čtvrtá řada zleva: Libuše Němečková, Mgr. Božena Kár-
ská, Mgr. Milan Šatný, Mgr. Jana Machová, 
Mgr. Helena Šatná, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Renata Veselá  

Dolní řada zleva: Mgr. Zdeněk Petržela,  
Mgr. Jana Strnišťová, PaedDr. Dagmar Škorpíková,  
Mgr. Eva Černá, Mgr. Dana Klossová, Mgr. Iva Štrychová,  
Eva Šmerdová – ekonomka, Mgr. Dana Horská

Školní rok 2002–2003
Horní řada zleva: Mgr. Helena Saxová, 
Mgr. Alena Nováková, Eva Vojtová, Mgr. Jana Chlaňová, 
Mgr. Milan Šatný, Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Blanka Kotlárová, Mgr. Jiřina Novotná,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Hana Pešková, Bohdana Antlová, 
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitelky, Dana Dudková 
– účetní

Prostřední řada zleva: Mgr. Vlasta Lanžhotská, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Renata Součková, 
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Jana Machová, Mgr. Helena Šatná, 
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka 
školy, Libuše Němečková

Dolní řada zleva: Mgr. Dana Teplá, Mgr. Dana Klossová, 
Mgr. Dana Šafářová, Mgr. Dana Horská, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Jana Pazderová, 
Mgr. Iva Štrychová, PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Miroslav Svojanovský, Lenka Kvasničková, 
Eva Šmerdová – ekonomka, Mgr. Božena Kárská



Školní rok 2003–2004
Horní řada zleva: Mgr. Milan Šatný, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Hana Vaisová, 
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Renata Součková, 
Mgr. Jana Vlčková, Eva Vojtová, 
Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka školy, 
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Jiřina Novotná

Prostřední řada zleva: Libuše Němečková 
(s vnučkou Heleny Šatné), Božena Angelová – účetní, 
Mgr. Dana Horská, Mgr. Helena Šatná, 
Mgr. Božena Kárská, Ing. Alena Vašáková, 
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Jana Strnišťová, 
Mgr. Helena Saxová, PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Lenka Kvasničková, 
Hana Pešková, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Zdeněk Petržela  
– zástupce ředitelky, Mgr. Alena Nováková

Dolní řada zleva: Mgr. Blanka Kotlárová, 
Eva Šmerdová – ekonomka, Mgr. Dana Teplá, 
Ing. Milan Ancin, Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Jana Machová, Mgr. Dana Šafářová, 
Mgr. Iva Štrychová, PhDr. Miloslav Štrych, 
Mgr. Miroslav Svojanovský

Školní rok 2004–2005
Horní řada zleva: PaedDr. Hana Trtílková, 
Mgr. Jolanta Svobodová, Mgr. Petra Víšková, 
PhDr. Miloslav Štrych, Mgr. Hana Vaisová, 
Mgr. Milan Šatný, Ing. Milan Ancin, 
Mgr. Miroslav Svojanovský, Mgr. Zdeněk Petržela 
– zástupce ředitelky, Mgr. Eliška Hartmanová – 
ředitelka školy, Petra Klossová – asistentka

Prostřední řada zleva: Mgr. Eva Černá, 
Mgr. Božena Kárská, Mgr. Renata Veselá, 
Mgr. Blanka Kotlárová, Mgr. Hana Mauerová, 
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Jana Vlčková, 
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Dana Klossová, 
Mgr. Dana Teplá, Hana Pešková, Lenka Kvasničková

Dolní řada zleva: Mgr. Jana Machová, 
Eva Šmerdová – ekonomka, Božena Angelová – 
účetní, Mgr. Dana Šafářová, Mgr. Iva Štrychová, 
Mgr. Jiřina Novotná, Mgr. Dana Horská, 
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Helena Saxová, 
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Eva Vojtová, 
Bohdana Antlová

Školní rok 2005–2006
Horní řada zleva: Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce 
ředitelky, Iva Šibůrková, Mgr. Eliška Hartmanová  
– ředitelka školy, Ing. Milan Ancin,  
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Jana Vlčková,  
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Hana Mauerová,  
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Jana Chlaňová, Jakub Kodym

Prostřední řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych,  
Lenka Kvasničková, Mgr. Jana Machová,  
Mgr. Eva Černá, Mgr. Helena Saxová,  
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Petra Víšková,  
Mgr. Dana Klossová, Eva Vojtová,  
Mgr. Alena Hynková, Mgr. Alena Nováková,  
Filip Korčák – asistent

Dolní řada zleva: Mgr. Blanka Kotlárová,  
Mgr. Dana Šafářová, Eva Šmerdová – ekonomka,  
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Dana Horská,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Jiřina Novotná,  
Mgr. Dana Teplá, Mgr. Renata Veselá

Školní rok 2006–2007
Horní řada zleva: Jakub Kodym, Eva Vojtová,  
Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka školy,  
Mgr. Blanka Kotlárová, Mgr. Eva Černá,  
Mgr. Jana Kadeřábková, Mgr. Hana Vaisová,  
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce 
ředitelky

Prostřední řada zleva: Lenka Kvasničková,  
Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Alena Nováková, Iva Šibůrková, 
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Hana Mauerová,  
Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Petra Víšková,  
Mgr. Alena Hynková, Mgr. Alena Ježková,  
Mgr. Jana Machová, Mgr. Pavel Fiala,  
PhDr. Miloslav Štrych, PaedDr. Hana Trtílková

Dolní řada zleva: Mgr. Helena Saxová,  
Mgr. Dana Teplá, Božena Angelová – účetní,  
Eva Šmerdová – ekonomka,  
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Lenka Faltusová,  
Ing. Milan Ancin, Mgr. Jiřina Novotná,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Renata Veselá,  
Mgr. Dana Horská, Mgr. Miroslav Svojanovský



Školní rok 2007–2008
Horní řada zleva: Mgr. Alena Nováková,  
Mgr. Jana Chlaňová, Mgr. Vlasta Lanžhotská,  
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Jana Kadeřábková,  
Mgr. Alena Hynková, Mgr. Eliška Hartmanová  
– ředitelka školy, Mgr. Jana Machová,  
Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Lenka Faltusová

Druhá řada zleva: Mgr. Zuzana Ryšánková,  
Mgr. Lenka Kopecká, Mgr. Hana Vaisová,  
Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Eva Černá,  
Mgr. Jana Pazderová, Mgr. Helena Saxová,  
PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Dana Klossová, 
Mgr. Petra Víšková, PaedDr. Hana Trtílková

Třetí řada zleva: Mgr. Dana Teplá,  
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Dana Horská,  
Mgr. Jiřina Novotná, Hana Zmeškalová, Eva Vojtová, 
Iva Kuchtová, Lenka Kvasničková, Eva Šmerdová – 
ekonomka

Dolní řada zleva: Filip Korčák – asistent,  
Ing. Milan Ancin, PhDr. Miloslav Štrych,  
Mgr. Pavel Fiala, Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce 
ředitelky, Mgr. Miroslav Svojanovský,  
Mgr. Pavel Dědič

Školní rok 2008–2009
Horní řada zleva: Mgr. Jana Chlaňová, Andrea Vojtová, 
Mgr. Eva Černá, Mgr. Pavel Dědič, Mgr. Dana Teplá, 
Mgr. Alena Hynková, Hana Zmeškalová,  
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Zuzana Ryšánková

Druhá řada zleva: Mgr. Dana Horská,  
Mgr. Jana Pazderová,  
Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka školy,  
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitelky,  
Mgr. Věra Tláskalová, Mgr. Lenka Kopecká

Třetí řada zleva: PaedDr. Dagmar Škorpíková,  
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Vlasta Lanžhotská,  
Mgr. Petra Víšková

Čtvrtá řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych,  
Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Dana Klossová,  
Mgr. Ludmila Stodolová, Eva Šmerdová – ekonomka, 
Mgr. Miroslav Svojanovský, Mgr. Hana Vaisová,  
PaedDr. Hana Trtílková, Eva Vojtová

Dolní řada zleva: Mgr. Jiřina Novotná,  
Lenka Kvasničková, Mgr. Alena Nováková,  
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Hana Mauerová,  
Mgr. Jana Ovadová

Školní rok 2009–2010
Horní řada zleva: Mgr. Jana Machová,  
PaedDr. Hana Trtílková, Lenka Šabatková,  
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Jana Vlčková,  
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Hana Mauerová,  
Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka školy,  
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitelky,  
Mgr. Věra Tláskalová 

Prostřední řada zleva: Mgr. Jana Chlaňová,  
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Eva Černá,  
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Alena Hynková,  
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Petra Víšková,  
Radka Korcová, DiS., Mgr. Miroslav Svojanovský

Dolní řada zleva: Mgr. Pavel Dědič,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Lenka Kopecká,  
Lenka Kvasničková, Zdena Ševčíková,  
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Dana Teplá,  
Mgr. Jiřina Novotná, PhDr. Miloslav Štrych

Školní rok 2010–2011
Horní řada zleva: Mgr. Jana Ovadová,  
Mgr. Dana Horská, Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka 
školy, Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Jana Vlčková,  
Mgr. Vlasta Lanžhotská, PaedDr. Hana Trtílková,  
Mgr. Jana Kadeřábková, Radka Korcová, DiS.,  
Andrea Vojtová

Prostřední řada zleva: Mgr. Eva Černá,  
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Alena Nováková,  
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Hana Vaisová,  
Mgr. Jiřina Novotná, Mgr. Lenka Faltusová,  
Mgr. Petra Víšková, PaedDr. Dagmar Škorpíková,  
Eva Šmerdová – ekonomka, Mgr. Helena Saxová

Dolní řada zleva: Mgr. Miroslav Svojanovský,  
PhDr. Miloslav Štrych, Mgr. Alena Hynková,  
Mgr. Pavel Dědič, Mgr. Věra Tláskalová,  
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitelky,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Petra Poláková,  
Lenka Kvasničková



Školní rok 2011–2012
Horní řada zleva: Mgr. Petra Víšková,  
Mgr. Jana Ovadová, PaedDr. Hana Trtílková,  
Mgr. Lenka Faltusová, Mgr. Alena Hynková,  
Mgr. Eliška Hartmanová – ředitelka školy,  
Mgr. Jana Kadeřábková, Mgr. Renata Veselá,  
Mgr. Eva Černá, Mgr. Alena Nováková,  
Mgr. Hana Mauerová, Eva Vojtová,  
Mgr. Jana Vlčková, Radka Korcová, DiS.,  
Mgr. Lenka Kopecká

Prostřední řada zleva: Mgr. Věra Tláskalová,  
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Petra Poláková,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Jiřina Novotná,  
Mgr. Dana Teplá, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Lenka Kvasničková, Eva Šmerdová – ekonomka, 
Mgr. Hana Vaisová, PhDr. Miloslav Štrych

Dolní řada zleva: Mgr. Pavel Dědič,  
Mgr. Zdeněk Petržela – zástupce ředitelky,  
Mgr. Miroslav Svojanovský, Jiří Petr, DiS.

Školní rok 2012–2013
Horní řada zleva: Mgr. Věra Tláskalová,  
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Dana Klossová,  
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Jana Kadeřábková, 
Mgr. Petra Poláková

Druhá řada zleva: Mgr. Alena Nováková,  
Mgr. Helena Saxová, Mgr. Jiřina Novotná,  
Bc. Lenka Dobešová

Třetí řada zleva: Mgr. Petra Víšková, Eva Vojtová, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Alena Ancinová,  
Mgr. Jana Vlčková, PaedDr. Dagmar Škorpíková, 
Mgr. Pavel Dědič

Čtvrtá řada zleva: Mgr. Lenka Faltusová,  
Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Renata Veselá,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Hana Vaisová,  
PhDr. Miloslav Štrych, Lenka Kvasničková 

Dolní řada zleva: Radka Korcová, DiS.,  
Mgr. Dana Teplá, Mgr. Jana Pazderová – zástupkyně 
ředitele, Michal Kalabis – ředitel školy,  
Mgr. Veronika Laštovicová, Mgr. Lenka Kopecká,  
Jiří Petr, DiS.

Školní rok 2013–2014
Horní řada zleva: PhDr. Miloslav Štrych,  
Mgr. Alena Nováková, Mgr. Jana Ovadová,  
Mgr. Ludmila Lněničková, Mgr. Jana Vlčková,  
Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Alena Ancinová,  
Mgr. Věra Tláskalová, Mgr. Lenka Faltusová,  
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Pavel Dědič

Druhá řada zleva: Radka Korcová, DiS.,  
Mgr. Petra Víšková, Mgr. Dana Šafářová,  
Mgr. Kateřina Kotková, Mgr. Veronika Laštovicová, 
Mgr. Jiřina Novotná, Mgr. Hana Mauerová,  
Eva Vojtová

Třetí řada zleva: Mgr. Miroslav Svojanovský,  
Mgr. Petra Poláková, Mgr. Zuzana Ryšánková,  
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Renata Veselá,  
Mgr. Dana Klossová, Mgr. Dana Teplá

Dolní řada zleva: Mgr. Jana Pazderová – ředitelka 
školy, Mgr. Eva Černá – zástupkyně ředitelky,  
Mgr. Jana Machová, Jiří Petr, DiS., Lenka Kvasničková

Školní rok 2014–2015
Horní řada zleva: Mgr. Jana Machová,  
Mgr. Petra Poláková, Mgr. Dana Machová,  
Mgr. Dana Šafářová, Mgr. Jiřina Novotná,  
Mgr. Renata Veselá, Mgr. Hana Mauerová,  
Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Alena Nováková,  
PaedDr. Dagmar Škorpíková

Prostřední řada zleva: Mgr. Kateřina Kotková,  
Andrea Vojtová, Radka Korcová, DiS., Eva Vojtová,  
Mgr. Veronika Laštovicová, PaedDr. Hana Trtílková,  
Mgr. Zuzana Ryšánková, Mgr. Alena Ancinová,  
Lenka Kvasničková, Mgr. Jana Vlčková,  
Mgr. Jana Pazderová – ředitelka školy,  
Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Věra Tláskalová,  
Mgr. Eva Černá – zástupkyně ředitelky,  
Mgr. Dana Klossová

Dolní řada zleva: Jiří Petr, DiS., Mgr. Petra Víšková, 
Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Pavel Dědič,  
PhDr. Miloslav Štrych, Mgr. Miroslav Svojanovský



Čtvrtstoletí
je pětadvacet

roků...

První: 91/92

2. září byl v jídelně zahájen první školní rok.  
Z 16 tříd byli naprostými nováčky jen prvňáčci, 
žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd přišli se 
svými učiteli z I., II. a IV. ZŠ a druhý stupeň byl 
vytvořen po obeslání rodičů podle spádových 
oblastí. 
Nadšení z nové školy dalo vzniknout hned 
několika tradicím:
• Dva pěvecké sbory se postaraly o první Vá-

noční koncert a červnové Poslední zvonění.
• Prvním divadelním představením byla Trójská 

válka v režii PaedDr. Dagmar Škorpíkové.
• Vznikl první Dětský klub a uskutečnil se první 

Den dětí, zbyla energie i na mikulášskou be-
sídku pro děti zaměstnanců školy.

• Výtvarnice Mgr. Helena Šatná přichází s chari-
tativní iniciativou Stonožka, založenou nor-
skou královskou rodinou.  
I bez tělocvičny lze nouzově tělocvičit v sute-
rénu školy.

Computer Year: 92/93

Na školu tiše vstoupil první počítač. 
Do přízemí školy byl pořízen druhý klavír.
Druhým školním divadelním představením byl 
Soud nad Kolumbem.

Missrok: 93/94

Ředitele školy Mgr. Václava Synka vystřídal  
k 1. lednu 1994 Mgr. Pavel Strniště, škola získala 
právní subjektivitu a vypořádala se se vším,  
co k tomu úředně patřilo. Byl to i krkolomný 
oficiální název – ZŠ Svitavy, Felberova 2. Rovněž 
byla ustanovena Rada školy složená ze zástupců 
města, rodičů a zaměstnanců, jako poradní  
a kontrolní orgán ředitele.
Ze svitavského muzea škola po dohodě převzala 
velikonoční výstavu s ukázkami lidových tradic. 
Žákovským boomem roku byla první volba Miss 
školy, kterou se stala Hana Hájková.

Miss školy, bohužel až z roku 2002

První divadelní představení školy



Na škole byl ukončen první projekt, Škola hrou 
(netradiční způsob výuky prostředky tvořivé 
dramatiky), který s sebou přinesl z I. ZŠ  
Mgr. Zdeněk Petržela. Akce byla provázena 
semináři pro učitele z celé republiky.
V suterénu školy vznikla žákovská a učitelská 
knihovna.
Žáci šestých tříd se zúčastnili televizní soutěže 
HIP HAP HOP v Brně.
V srpnu byl poprvé zatopen suterén školy.

Barevnovajíčkový: 94/95

Rok největších personálních změn: čtyři učitelé 
odcházejí a sedm přichází. 
První ročníky jsou poprvé po třech. 
Byl zkolaudován tělovýchovný pavilon a v patře 
nad tělocvičnami vznikla školní posilovna. 
Proběhly rozsáhlé úpravy školní žákovské 
knihovny, vznikla učebna didaktické techniky 
(dnešní počítačová učebna), vybavená televi-
zorem, videem, promítačkou na diapozitivy, 
promítačkou na 16 mm film a promítací tabulí.
Škola získala vnitřní telefonní spojení a neoce-
nitelnou kopírku. Ale nejvíce se obdarovala  
z vlastních zdrojů: objevuje se první akvárium, 
historický kroužek, klub pohlednic, vlastní kurz 
angličtiny pro pedagogy, první náročná výzdo-
ba pater (na téma ráno, poledne a večer), ka-
binet VPU, dětská lékařská ordinace v budově 
školy a nakrátko zde působí i školní psycholog.
Začíná náročná přeprava malých plaváčků  
do plavecké školy Laguna v rámci povinné 
výuky plavání. 
Žáci nacvičili dvě divadelní představení, Me-
mento a Vánoční příběh, který hráli v prosto-

rách svitavského muzea.
Mgr. Monika Trávníčková vymyslela a usku-
tečnila celoškolní akci Barvení vajíček – týden 
vyučování v oblečení dané barvy. 

Ministerský, či spíš Bezkřídový: 
95/96

V květnu navštívil školu ministr školství Ivan Pilip. 
Mnohem významnější však pro nás byla vý-
měna většiny tradičních tabulí za bezkřídové, 
zřízení pětitřídního prvního stupně a návrat  
k devítileté školní docházce. Mezníkem bylo  
i dovybavení školy výpočetní technikou v roz-
sahu hned dvou učeben díky Svazu účetních, 
který tu ve večerních hodinách pořádal kurzy. 
V květnu byl otevřen školní sportovní areál. 
Školní jídelna zavedla možnost výběru ze dvou 
jídel. 
Na podzim zahájil činnost kroužek esperanta, 

který spoluorganizoval setkání esperantistů. 
Historický kroužek se vypravil na rekonstrukci 
bitvy u Slavkova.
Žáci se zúčastnili celostátní soutěže Histori-
áda v Kolíně. Do regionálního kola v recitaci 
v Hradci Králové postoupila Hana Vaisová.
Kromě tradičních akcí přinesl rok i památné 
– pro chřipkovou epidemii dvakrát odložené – 
vánoční představení v suterénu a vlastní výsta-
vu ve svitavském muzeu z korespondence  
s vyslanectvími různých zemí, která nám po-
skytla své národní pohádky.

Nedobytný: 96/97

K střídání stráží došlo na postu zástupce ředi-
tele.  Mgr. Janu Chlaňovou vystřídal Mgr. Libor 
Pavlík. 
Škola se zaměřila na výuku tělesné výchovy, 
která byla dočasně rozšířena na tři hodiny 
týdně.

Ve školní budově byl vytvořen orientační sys-
tém a byly nainstalovány zásobníky na pitnou 
vodu.
Byla zahájena činnost výtvarného kroužku  
Mgr. Dany Horské a s ním vznikla tradice zdo-
bení prostor mimo naši školu, nejprve v penzi-
onu pro seniory. 
Škola uspořádala pro své žáky zájezd do vídeň-
ských muzeí.
PaedDr. Dagmar Škorpíková zdramatizovala 
Erbenovu Kytici v duchu Jiřího Suchého.
Historický kroužek vydal publikaci 100 let kos-
tela sv. Josefa v Lánech a zahájil tradici vánoční 
instalace historického betléma z kostela  
ve školní knihovně. 
Kulisy připravené na hradě Svojanov na ce-
loškolní akci Dobytí Svojanova zničil šest hodin 
před jejím začátkem déšť. 

Z nezapomenutelného Barvení vajíček

Jedna třída v plné zbroji 

Ministr školství Ivan Pilip přichází ke škole



Vítězný: 97/98

Rok dvou poetických „celopatrových“  
akcí na prvním stupni – Podzimní den  
a Den dalmatinů. 
Mgr. Jana Chlaňová uspořádala velkou vlasti-
vědnou soutěž Nad mapou České republiky, 
vytvořenou na chodbě, s následným seminá-
řem. 
Vánoční koncert byl poprvé pořádán v sále 
kina Vesmír. 
Byla zrekonstruována počítačová učebna  
a připojena na internet, původní počítače do-
stali učitelé.
Za pohlednice, které žáci malovali ve prospěch 
opuštěných a postižených dětí, jsme dostali 
děkovný dopis od švédské královny  
s jejím vlastnoručním podpisem.
Na Velikonoční výstavě byla dražena žákov-
ská dílka profesionálním dražitelem. Výtěžek 
z dražby putoval na konto Paraple, za což jsme 
dostali další děkovný dopis, tentokrát  
od Zdeňka Svěráka.
Děti z blízkých mateřských škol se poprvé při-
šly podívat do prvních tříd. 
29. 5. 1998 se konečně podařilo školnímu voj-
sku v počtu 400 útočníků dobýt hrad Svojanov. 
A potom uklidit.

Lánský a Inspekční: 98/99

Během prázdnin byla ke škole překotně připo-
jena polorekonstruovaná budova staré školy  
U Zastávky v Lánech, kterou jsme v přípravném 
týdnu vyklízeli. Vyučovat se zde však začalo až 
roku následujícího.

Ve školní jídelně byl instalován čipový systém  
a učitelé začali pracovat v programu Bakaláři.
Byla zřízena nová funkce zástupce ředitele  
pro 1. stupeň. Tím byl jmenován Mgr. Zdeněk 
Petržela, který dorazil až z Egypta.
Rok poznamenala komplexní inspekce, její 
pozitivní výsledek byl osvobozující.
Patra prvního stupně se vydala na cestu Z po-
hádky do pohádky a na jaře následovalo téma 
Ahoj, moře. 
Marika Polanská iniciativou Zachraňte kosici za-
hájila pravidelné vánoční krmení zvířat v útulku 
pro zatoulané psy.
Pěvecký sbor Hlásek pod vedením Mgr. Hele-
ny Saxové dosáhl zlatého pásma na regionální 
přehlídce v Hradci Králové.
VI. B sehrála s představením Lotranda a Zu-
bejdy 17 repríz.
V březnu 1999 vzniká ve spolupráci s Městem 
Svitavy F-klub pro volnočasové aktivity žáků.

Sportovní 99/2000

Začátek školního roku přináší dvěma třídám 
prvňáčků (ze tří tříd) každodenní cestování 
autobusy do „staré školy“ v Lánech. 
Je zrušeno místo zástupce ředitele pro první 
stupeň, počet oddělení ve školní družině byl 
snížen z šesti na pět. Na druhý stupeň se popr-
vé dostávají tři paralelní třídy. 
Ve škole byl zaveden intranet – vnitřní infor-
mační síť školy, proběhla rekonstrukce přírodo-
vědné učebny a do školní jídelny byl zakoupen 
konvektomat.
PaedDr. Dagmar Škorpíková otevírá literární 
kroužek, Veronika Kubová a Gabriela Šimková 
se probojovaly na celostátní přehlídku v recitaci. 
První stupeň uspořádal projekt Velikonoce 
2000. 
Čtyřicet nejlepších sportovců školy bylo popr-
vé odměněno sportovním soustředěním  
na Horním Bradle.
Historický kroužek vydal publikaci Prastarý ob-
raz, její spoluautor Jan Kotala se stal nejlepším 
žákem města Svitavy.  

Jubilejní: 2000/01

Mgr. Libora Pavlíka vystřídala ve funkci zástup-
ce ředitele Mgr. Eliška Hartmanová. 
Polovina šaten byla přebudována na šatní 
skříňky, přibyla čtyři velká akvária ve vestibulu 
školy. Na náměstí byla instalována nástěnka 
s informacemi ze života školy.
Veronika Kubová se umístila na dvou celostát-
ních soutěžích, a to ve výtvarné a v dramatické 
oblasti. Její výtvarná práce se stala součástí 

celostátní putovní výstavy na téma Region, 
ve kterém žiji. V recitační soutěži postoupila 
již podruhé na celostátní přehlídku Dětská 
scéna, která se konala v Trutnově. Po zásluze 
se v tomto roce později stává nejlepší žákyní 
města Svitavy.  
Získali jsme tři první místa v jednotlivých 
kategoriích v soutěži Ekoznámka, pořádané 
Odborem životního prostředí Městského úřadu 
Svitavy.
Pěvecký sbor Hlásek získal zlaté pásmo, pě-
vecký sbor Zvoneček získal pásmo bronzové. 
V témže roce byl Zvoneček rozdělen na malý 
(první a druhé třídy) a velký (třetí až páté třídy). 
Poprvé se uskutečnilo pěvecké soustředění 
žákovských pěveckých sborů.
Na poslední školní den 20. století zorganizova-
la třída VIII. B živý řetěz. Na základě výzvy  
se k akci – každá svým způsobem – připojily  
i další základní školy města kromě jediné.  
To byla akce Podané ruce.

Pěvecký sbor Hlásek
Památný jubilejní řetěz Podané ruce



Rok Michala Chlubny: 01/02

K 1. 4. 2002 ukončil svůj pracovní poměr v po-
řadí druhý ředitel školy, Mgr. Pavel Strniště. 
Ředitelkou byla dočasně jmenována  
Mgr. Eliška Hartmanová, jejím zástupcem  
se stal Mgr. Zdeněk Petržela.
Zbývající šatny byly přebudovány na šatní 
skříňky.
Recitátorka Dominika Stolárová se probojovala 
na celostátní přehlídku Dětská scéna v Trutnově. 
Žáci vybojovali dvě první místa v Ekoznámce. 
V lednu byla uspořádána pěvecká soutěž DO-
-RE-MI.
Historický kroužek vydal publikaci 10 let Zá-
kladní školy Svitavy, Felberova 2.
Třída IX. B slavnostně předala svému handi-
capovanému spolužáku Michalu Chlubnovi 
počítač, získaný veřejnou sbírkou, kterou sama 
zorganizovala, v hodnotě 22 000 Kč.

Olympijský: 02/03

K 1. září byla ředitelkou školy jmenována  
Mgr. Eliška Hartmanová, zástupcem ředitelky 
zůstal Mgr. Zdeněk Petržela. 
V rámci Grantu 2002 – Vzdělávání, výchova  
a osvěta v oblasti životního prostředí probíhalo 
hned několik aktivit pod vedením Mgr. Hany 
Mauerové a Mgr. Boženy Kárské. 
Škola se zapojila do charitativní akce na obno-
vu pavilonu slonů v pražské ZOO pod názvem 
Namalujte žlutého slona a uskutečnila se hu-
manitární Sbírka děti dětem pro oblasti posti-
žené zatopením.
Mgr. Zdeněk Petržela objevil nadaci Divoké 

husy, která zdvojnásobila výtěžek ze sběru 
papíru ze 7 000 Kč na 14 000 Kč, které byly 
následně věnovány na nákup pomůcek pro 
mentálně postižené. Akci dovedly do vítězné-
ho konce Mgr. Renata Veselá a Mgr. Blanka 
Kotlárová.
V soutěži Ekoznámka získali žáci školy téměř 
všechna první místa. Dominika Stolárová se 
opět probojovala na celostátní recitační pře-
hlídku do Trutnova. Oba pěvecké sbory školy 
– Hlásek a Zvoneček se na regionální přehlídce 
školních pěveckých sborů v Hradci Králové 
umístily ve stříbrném pásmu. 
Při příležitosti otevření charitního centra Svět-
lanka vznikla hudební skupina Admirál Franklin, 
která pak existovala ještě další dva roky. Histo-
rický kroužek navázal v rámci pátrání  
po svitavském podzemí kontakt s RNDr. Václa-
vem Cílkem, CSc.
Pro tři třídy prvního stupně byla uspořádána 
škola v přírodě v zahraničí, v Penzionu pod 
Sitnom v Počúvadle.
Mimořádné prázdniny od 14. do 19. června 
přinesla I. olympiáda s Orbitem, kdy škola 
posloužila jako ubytovna soutěžících ze sedmi 
krajů České republiky.

Kvalifikační: 03/04

Bylo zrušeno odloučené pracoviště v budově 
„staré školy“ v Lánech. Byla zbudována nová 
učebna hudební výchovy v přízemí budovy 
školy.  
Grant 2003 Zvyšování zájmu o ekologické aktivi-
ty využilo ve dvou projektech sedm vyučujících.
Školu v přírodě nahradil týdenní program Po-

znej svůj region, na kterém se podíleli odborní-
ci z řad přírodovědců a historiků.
Pěvecký sbor Hlásek se na regionální přehlídce 
v Hradci Králové umístil ve zlatém pásmu. 
V soutěži Ekoznámka získali žáci tři první místa.
Žáci VIII. a IX. tříd vybojovali první místo  
v krajském kole v košíkové, a kvalifikovali  
se tak na Mistrovství České republiky.
Historický kroužek zachránil před zničením  
6 000 knih z bývalé knihovny redemptoristů 
přestěhováním do odpovídajících prostor.
Poprvé byl uspořádán Den otevřených dveří.
Nejlepší žákyní města Svitavy se stala Hana 
Simonová.

Soutěžní a Franklinův: 04/05

Během prázdnin byla zrekonstruována jedna 
učebna výpočetní techniky, byly zrušeny dílny 
s perspektivou nového umístění, uskutečnila  
se částečná rekonstrukce sportovního areálu  
a byl otevřen školní bufet. 
F-klub byl zapsán do rejstříku školských zaříze-
ní pro zájmové vzdělávání.
Získali jsme dva granty na ekologii a sportovní 
činnost. Byly vytvořeny první webové stránky 
školy.
Penězi ze sběru papíru přispěla škola na konto 
Člověk v tísni a na stavbu školy v Etiopii. Školní 
sbory vystupovaly na benefičním koncertě, 
jehož výtěžek byl věnován na záchranu kostela 
sv. Jiří.
Absolutním vítězem Čtyřkolové přírodovědné 
soutěže v DDM se stala Eliška Kratochvílová. 
Pavel Juřík získal nejvyšší ocenění ve své kate-
gorii na mezinárodním ochranářském festivalu 

Cantata ecologica.
Pěvecký sbor Hlásek získal na regionální pře-
hlídce zlaté pásmo. Vzniká nová hudební sku-
pina Bílá místa, zatímco Admirál Franklin končí 
svou činnost vydáním CD. 
Škola vydává sbírku básní Báseň je vyjádře-
ní sama sebe v estetickém podání!!! Johany 
Horákové.
V krajském kole Olympiády mládeže v plavá-
ní získala družstva prvních až pátých tříd třetí 
místo. 
Historický kroužek otevřel a proměřil spodní 
část hlásky hradu Svojanova. 
Nejlepší žákyní města Svitavy se stala Veronika 
Kopecká. 

Juříkovský: 05/06

Po celý rok vytvářeli učitelé nový školní vzdě-
lávací program. Rada školy byla k 1. 11. 2005 
přejmenována na Školskou radu. 
V grantech a dotacích získala škola 246 206 Kč 
k nákupu počítačů a zabezpečení volnočaso-
vých aktivit. Úspěšně jsme se zapojili 
do mezinárodního projektu e Twinning.
V rámci lyžařského výcviku začal být vyučován 
snowboarding.
V testování Cermatu převyšovaly výsledky na-
šich žáků krajský průměr.
Mgr. Blanka Kotlárová a Mgr. Renata Veselá za-
hájily spolupráci s nemocnicí, kde se od tohoto 
roku pravidelně zdobí výtvarnými pracemi žáků 
vestibul a kde se zároveň konaly i doprovod-
né kulturní programy. Podobnou spolupráci 
navázaly už dříve s penzionem pro seniory, kde 
organizovaly pravidelné kulturní programy  



k Vánocům a ke Dni matek. 
Z iniciativy PaedDr. Dagmar Škorpíkové vzniká 
školní literární soutěž.
Pěvecké sbory Hlásek a Zvoneček získaly stří-
brné pásmo na regionální přehlídce v Hradci 
Králové. Pavel Šigut, Kristýna Jursová a Jan 
Kadlec obsadili první místa v Ekoznámce.
V celostátní ekologické soutěži Máme rádi 
přírodu vybojoval v kategorii sedmých až de-
vátých tříd první místo Pavel Juřík a jeho bratr 
David získal druhé místo v kategorii prvních 
až třetích tříd. Pavel Juřík se stává nejlepším 
žákem města Svitavy.
Škola vydává sborník Pavla Juříka Viděno 
mýma očima, historický klub Záviš (přejmeno-
vaný historický kroužek) publikaci Dva roky  
se Závišem z Falkenštejna.

Divianův: 06/07

Učitelé pokračovali druhým rokem v tvorbě 
nového školního vzdělávacího programu.  
Z finančních důvodů byla pozastavena činnost 
F-klubu. 
Byla navázána spolupráce se základní školou 
ve Šternberku v projektu tvorby elektronických 
prací žáků – ELAP, v následujícím roce důvěrně 
přejmenovaném na PEPu (PEPA = Prezentace 
– Elektronické Práce Absolventů).
Vznikla tradice Mladých géniů (Mg.). Tento titul 
patřil úspěšnému tvůrci a obhajiteli „doktor-
ské práce“ na libovolně zvolené téma. Prvními 
Mg. se stali Andrea Mauerová, Marek Šabatka, 
Hana Šrotová a Adam Trunečka.
Na škole probíhal roční jazykově metodický 
kurz pro vyučující anglického jazyka na prvním 

stupni, vedený Mgr. Janou Machovou. 
Historický kroužek obnovil dva pomníky  
na hromadných hrobech vojáků z války 1866. 
Hudební skupina Bílá místa ukončila svou exis-
tenci vydáním CD, vzniká třetí hudební skupina 
CDD.
Žáci si připravili kramářské ztvárnění svitavské 
pověsti Prokletá vila a nacvičili Shakespearovu 
tragédii Romeo a Julie.
Sbor Zvoneček získal na regionální přehlídce 
v Hradci Králové stříbrné pásmo. Eva Škraňko-
vá zítězila v soutěži Ekoznámka. Naši žáci se 
umístili také v celostátní výtvarné soutěži Voda 
očima dětí a Vesmír očima dětí. 
Ve sportovních soutěžích získali žáci šestých 
a sedmých tříd čtvrté místo v krajském kole 
v hokejbalu, žákyně šestých a sedmých tříd 
obsadily deváté místo v republikovém finále 
ve volejbalu. 
Mgr. Petra Víšková se zasloužila o vydání pu-
blikace Stromy Svitav, kterou vytvořila spolu 
s žáky šestého ročníku.
Třída VI. B adoptovala indického chlapce Divia-
na Lopeze a zavázala se, že každoroční sbírkou 
zajistí jeho studia.
Nejlepší žákyní školy se stala Alena Vašáková.

Rok paní Jensen: 07/08

Škola zahájila výuku podle nového školního 
vzdělávacího programu nazvaného Duhová 
škola. 
Prostřednictvím grantů jsme získali 57 200 Kč. 
Byla zakoupena první interaktivní tabule,  
ve školní jídelně byl zaveden program pro be-
zhotovostní platby.

V červnu navštívila školu paní Běla Gran Jen-
sen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou, Sto-
nožka, a s ní diplomatka norského královského 
ministerstva zahraničí paní Laila Kind Ronn-
holm. Obě dámy vyjádřily poděkování za naši 
dlouholetou spolupráci s nadací, která trvala 
téměř od vzniku školy.
Žáci 6. ročníku poprvé vyjíždějí na exkurzně-
-adaptační pobyt s náplní tematické oblasti 
výchovy ke zdraví v Jedovnicích.
V týdnu od 29. října do 2. listopadu u nás 
proběhl kurz pro učitele češtiny z rumunského 
Banátu.
Byly uspořádány exurze na vídeňskou výstavu 
Tutanchamón a svět faraonů a na brněnskou 
výstavu Titanic, obě vzbudily u žáků velký 
ohlas.
V měsíci březnu se škola vrátila k tradici po-
řádání Velikonoční výstavy. U příležitosti Dne 
Země uklidili žáci prvního, druhého a třetího 
ročníku ve Vodárenském lese, čímž započali 
novou tradici. 
Noemi Soudková získala třetí místo v krajském 
kole dějepisné olympiády, Eva Škraňková první 
místo v tradiční Ekoznámce. Kateřina Hemer-
ková postoupila do regionálního kola recitační 
soutěže. Pěvecký sbor Hlásek získal na regio-
nální přehlídce v Hradci Králové zlaté pásmo.
Žákyně osmých a devátých tříd vybojovaly třetí 
místo v krajském kole v plavání. Žáci osmých 
a devátých tříd obsadili rovněž třetí místo  
v krajském kole košíkové a žáci šestých a sed-
mých tříd čtvrté místo v krajském kole hokej-
balu.
Žáci předvedli Vrchlického divadelní hru Noc 
na Karlštejně. 

Škola vydala obrazovou publikaci Můj svět – 
svět zachycený v kresbách a malbách Adama 
Kašpara. Také Historický kroužek vydal svou 
další publikaci, nazvanou Na křižovatkách války 
1866. 
Nejlepší žákyní města Svitavy se stala Noemi 
Soudková.  

Výtvarný 08/09:

Nad tělocvičnami vznikla učebna jako zázemí 
pro potřeby výtvarné výchovy a prostor vyba-
vený keramickou pecí. Od sedmé třídy byla 
zavedena výuka druhého cizího jazyka (němec-
ký jazyk). 
Škola uspořádala Velikonoční výstavu a žáci 
provedli další čištění Vodárenského lesa u pří-
ležitosti Dne Země.
Kateřina Hemerková se opět probojovala  
do krajského kola v recitační soutěži. Spolu s ní 
postoupila také Ivana Škraňková.  

Z návštěvy paní Jensen u nás na škole



O dvě první místa ve výtvarné soutěži 
Ekoznámka se postarali Kateřina Šimková  
a Daniel Odrazil. Pěvecký sbor Hlásek získal  
na regionální přehlídce v Hradci Králové stříbr-
né pásmo.
Historický klub uspořádal dvoudenní putování 
po stopách Čachtické paní. Jeho tři členové, 
Lucie Zelinková, Adam Ducháček a Martin 
Štěpánek napsali a vydali publikaci Průvodce 
jádrem Prahy. 
Nejlepší žákyní města Svitavy se v tomto roce 
stala Romana Wágnerová.

Česko-slovenský: 09/10

V září navštívila školu výprava z partnerské ško-
ly na Slovensku v Žiaru nad Hronom a projekt 
PEPA byl vyhlášen za mezinárodní. V květnu 
2010 odjelo třináct zástupců naší školy se svý-
mi pracemi na Slovensko. Porota hodnotila pět 
nejlepších českých a pět nejlepších slovenských 
prací, první místo obsadil Vojtěch Motyčka 
se svojí prezentací věnovanou černobylské 
tragédii. 
V celostátní literární soutěži O pardubický 
pramínek získala třetí místo Daniela Rotová. 
Alena Vašáková a Ludmila Valenová se umisťují 
v krajské literární soutěži Barevný svět.
V rámci globálního grantu Zvyšování kvality  
ve vzdělávání získala škola zatím nejvyšší část-
ku – 3 063 701 Kč. 
Pedagogové se vzdělávali  
v rámci projektu Vychova ke zdraví.
Historický klub Záviš oslavil 15 let existence vý-
stavou ve svitavském muzeu a účastí v pořadu 
brněnské televize. Vzápětí svou činnost  

na škole ukončil. Publikaci (Ještě žijí), věno-
vanou žijícím dětem účastníků Heydrichiády, 
vydal už jako Muzejní historický klub Záviš.
Nejlepší žákyní města Svitavy se stala Lucie 
Zelinková.

Recyklační: 10/11

Na konci školního roku započaly rozsáhlé práce 
na revitalizaci budovy – zateplení, výměna 
oken a oprava střechy.
Stali jsme se Ekologickou školou II. stupně, 
zapojenou do recyklačního programu  
pod záštitou MŠMT Recyklohraní.
Od tohoto školního roku mají žáci sedmých 
ročníků možnost vybrat si mezi dvěma cizími 
jazyky (ruský, německý), později byl do nabídky 
přidán ještě jazyk francouzský.
Kateřina Hemerková se znovu probojovala  
do krajského kola recitační soutěže, žáci os-
mých a devátých tříd se umístili na třetí příčce 
v krajském kole basketbalové soutěže.
Třída VIII. B nabídla malým divákům zpracování 
Coelhova Alchymisty. Tato třída také adopto-
vala indickou dívku Aparnu a zavázala se,  
že zajistí její studium.
Nejlepší žákyní města Svitavy se stala Viktorie 
Brýdlová.

Rekonstrukční: 11/12

V tomto roce byla dokončena revitalizace 
budovy (zateplení, výměna oken a oprava 
střechy).
Došlo k vytopení suterénu školy. V jeho prosto-

rách poté započala rekonstrukce. 
Byl ukončen první evropský projekt Výchova  
ke zdraví. Ve spolupráci s řadou externích spo-
lupracovníků uspořádala škola projektové dny 
z oblasti zdravého životního stylu. 
V prvních třídách byla zavedena metoda CLIL 
pro výuku anglického jazyka.
Žáci se účastnili hned sedmi literárních soutěží. 
Michaela Gráblová obstála i v krajské konku-
renci a její práce byla přeložena do angličtiny 
jako součást knihy pro děti z Malé Himaláje. 
Do krajského kola v recitaci postoupily Štěpán-
ka Navrátilová a Marcela Coufalová. 
Žákyně osmých a devátých tříd obsadily čtvrté 
místo v krajském kole přespolního běhu.  
Ve vybíjené se žákyně 4. a 5. ročníku přes ví-
tězství v okresním a krajském kole probojovaly 
až k třetímu místu v celostátní soutěži.
Mezi učiteli a žáky školy bylo vybráno 20 000 Kč 
pro dívku Sony z Nairobi, která měla díky hu-
manitárním aktivitám možnost navštívit Českou 
republiku.

Žáci VII. B nabídli divadelní zpracování svi-
tavských pověstí a – jako členové Muzejního 
historického klubu Záviš – vydali jejich první 
komiksové zpracování.
Nejlepším žákem města Svitavy se stal David 
Friedl.

Převratný: 12/13

K 1. 8. 2012 byl na základě konkurzu jmenován 
ředitelem školy PaedDr. Michal Kalabis, zástup-
kyní ředitele se stala Mgr. Jana Pazderová.  
Do školní jídelny nastoupila nová vedoucí, 
Hana Bolcková.
Bylo založeno Sdružení rodičů a přátel ZŠ Svi-
tavy, Felberova 2.
Škola se zapojila do druhého evropského pro-
jektu týkajícího se tvorby metodických materiá-
lů, s částkou 2 268 289 Kč.
V rámci projektu Trojlístek, zaměřeného  
na podporu výuky přírodopisu, fyziky a chemie 
se ve spolupráci s Libereckým vzdělávacím 
centrem uskutečnila laboratorní praktika  
pro 7. až 9. ročníky. 
Tradiční Den otevřených dveří byl doplněn  
o tvořivé dílničky pro děti a jejich rodiče. 
Škola se poprvé aktivně účastnila Dne dětí 
v Parku Jana Palacha, kde nabízela propagační 
předměty a kde se prezentovala formou her-
ních aktivit pro širokou veřejnost. 
V recitační soutěži se do krajského kola probo-
jovala Kateřina Hemerková. Alexandra Fialová 
se umístila v krajském kole výtvarné soutěže 
Stáří očima dětí. V krajském kole v basketba-
lu obsadili žáci osmých a devátých tříd druhé 
místo.Vítězné družstvo ve vybíjené



Třída VI. B nabídla divadelní představení Zeus 
a ti druzí s 10 reprízami.
Nejlepším žákem města Svitavy se stal Miroslav 
Doseděl.
V srpnu získala školní jídelna neuvěřitelné dru-
hé místo v celostátní soutěži O nejlepší školní 
oběd.

Převratnější: 13/14

Do 31. 12. 2013 byl ředitelem školy PaedDr. 
Michal Kalabis, od 1. 1. 2014 ho ve funkci 
dočasně vystřídala Mgr. Jana Pazderová, která 
byla do té doby zástupkyní ředitele. Novou 
zástupkyní se stala Mgr. Eva Černá.
Na střeše školní budovy byla spuštěna fotovol-
taická elektrárna. Prostor ředitelství, sborovny 
a kanceláře školy prošel rozsáhlou rekonstruk-
cí. Započala kompletní výměna osvětlení v celé 
budově školy. Třetí patro budovy učebnového 

pavilonu bylo ve spolupráci s bývalými žáky 
vyzdobeno graffiti a byly zde vytvořeny odpo-
činkové zóny pro žáky.
Škola se zapojila do projektu Ovoce do škol.
Ve škole byla poprvé uspořádána Burza střed-
ních škol pro žáky osmých a devátých ročníků  
a jejich rodiče.
Žáci se účastnili celostátní výtvarné a literární 
soutěže Čtěte se slonem Bobem, která měla 
podnítit čtenářskou gramotnost, a výtvarné 
soutěže Víš, co jíš? Zdravě a s chutí.
Žáci 8. a 9. ročníku vybojovali druhé místo  
v krajské soutěži v košíkové. Do republikové-
ho finále ve volejbalu se probojovalo smíšené 
družstvo chlapců a dívek 6. a 7. ročníku a obsa-
dilo osmé místo. 
VII. B nabídla žákům vlastní adaptaci části Le-
topisů Narnie a v druhé polovině roku si VI. A 
připravila adaptaci Tolkienova Hobita.
Nejlepším žákem města Svitavy se stal Zdeněk 
Fiala.

Felberiádní: 14/15

Mgr. Jana Pazderová byla jmenovaná ředitel-
kou školy, Mgr. Eva Černá zůstala ve funkci zá-
stupkyně ředitelky. Škola zahájila výuku podle 
nově přepracovaného ŠVP. 
Započala rozsáhlá rekonstrukce sociálního 
zázemí a šaten u tělocvičen. V průběhu roku 
bylo provedeno rozsáhlejší zabezpečení školy. 
Dále byla zrekonstruována interaktivní učebna 
a připravena k žákovskému využívání tabletů. 
Díky evropskému projektu dostali všichni učite-
lé k dispozici iPad.   

Vítězné kuchařky s paní ředitelkou

Navázali jsme úzkou spolupráci se SVP Alfa 
Svitavska.
Školní parlament se doslova proměnil s přícho-
dem nové vedoucí, Mgr. Marcely Dvořákové. 
Z jeho iniciativy vznikly i nové tradice – Vánoční 
volejbal, Den Země a Hry bez hranic.
Škola se zapojila do projektu Mléko do škol.
Za zmínku stojí i naučný pořad PaedDr. Dag-
mar Škorpíkové IX. A ve světle, připravený 
k příležitosti projektového Dne světla, který 
zorganizoval Mgr. Pavel Dědič.
Martin Valach se umístil v krajském kole 
olympiády v německém jazyce v Pardubicích, 
Zdeněk Fiala se probojoval do krajského kola 
olympiády v ruském jazyce v Hlinsku, žáci 
devátého ročníku postoupili do krajského kola 
v soutěži Právo na každý den. 
Družstvo žáků prvních až třetích tříd získalo 
čtvrté místo v krajském kole McDonald‘s cupu 
ve fotbale. Družstvo žáků osmých a devátých 
tříd se probojovalo do krajského kola košíkové 
v Pardubicích, kde získalo krásné třetí místo. 
Škola se zúčastnila Mezinárodní olympiády 
svitavských škol.
V květnu se ve spolupráci se ZŠ Svitavy, T. G. 
Masaryka 27 uskutečnil první exkurzní zájezd 
pro žáky 9. ročníku do Osvětimi, který by se 
měl podle plánu každoročně opakovat.
Žáci nacvičili další divadelní představení s te-
matikou svitavských pověstí, tentokrát podle 
komiksu svých předchůdců. 
V červnu se v sále kulturního domu Fabrika 
uskutečnila I. Felberiáda – školní akademie, 
kde žáci školy předvedli svá taneční, pěvecká  
a pohybová vystoupení a kde také proběh-
lo rozloučení s žáky devátých tříd. Tato akce 

vzbudila u rodičů i žáků velký ohlas. 
Nejlepším žákem města Svitavy se stal Martin 
Valach.
Školní kuchařky znovu postoupily mezi deset 
nejlepších v celostátní soutěži O nejlepší školní 
oběd. Tentokrát skončily na čtvrtém místě.

Úprčný 15/16

Škola se zapojila do do třetího a čtvrtého ev-
ropského projektu s částkami 966 672 Kč  
a 2 790 746 Kč.
První projektová možnost se naskytla už v prů-
běhu srpna, tentokrát naplnit díky grantovým 
penězům školní knihovnu knihami za účelem 
posílení čtenářské gramotnosti dětí a vyjet  
do zahraničí v rámci jazykového vzdělávání.  
V říjnu se skupina nejlepších angličtinářů školy 
se svými učiteli vypravila na týdenní granto-
vý pobyt do Velké Británie, na přelomu října 
a listopadu následoval dvoutýdenní studijně 
jazykový pobyt šesti vyučujících anglického 
jazyka v irském Dublinu. 
Poprvé byla otevřena edukačně stimulační 
skupina pro předškolní děti, kde se hravou for-
mou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce 
potřebné pro osvojení čtení, psaní a počítání. 
Sdružení rodičů a přátel ZŠ Svitavy, Felberova 
2 bylo transformováno na Spolek.
V září hostila škola historické jednotky z celé 
republiky, které přišly vzdát poctu padlým  
ve válce roku 1866, jejichž hrob objevili žáci 
ZŠ Felberova, členové Muzejního historického 
klubu Záviš. Členové historického klubu identi-
fikovali na vojenském hřbitově v Brně 



Kaleidoskop
vzpomínek

na základě německé dokumentace hroby šesti 
set sudetských Němců z let 1945–1946. 
Během října a listopadu nabídli žáci VI. A de-
vět repríz divadelní adaptace pohádky bratří 
Grimmů Věrný Jan. V lednu spolupořádali žáci 
naší školy tradiční Tříkrálový průvod.
Byla obnovena tradice projektových dnů s te-
matikou starých řeckých bájí a pověstí, Dobý-
vání Olympu. 
Ve dvou březnových dnech před velikonočními 
prázdninami otevřela škola veřejnosti Veliko-
noční výstavu s tradiční výzdobou a  výrobou 
drobných dekorací.
Na konci května se uskutečnila II. Felberiáda, 
neméně vydařená než ta předchozí. 
Úspěšným řešitelem v krajském kole matema-
tické soutěže se stal Filip Přichystal, v krajském 
kole recitační soutěže získal čestné uznání Aleš 
Trnečka ze III. B. 
Družstvo žáků prvního stupně postoupilo  
do celorepublikového finále ve vybíjené, 
družstvo žáků z druhého stupně získalo pěkné 
čtvrté místo v krajském kole turnaje v košíkové.
Tradičně výborně se žáci naší školy umístili  
v soutěži Ekoznámka. Lukáš Vaculík získal první 
místo v kategorii Město Svitavy,  
Kateřina Svitková třetí místo v kategorii Měst-
ská a příměstská krajina a Liliana Círlová třetí 
místo v kategorii Zvířata kolem nás. Pavlína 
Malíková se stala absolutní vítězkou bez rozdí-
lu kategorie.
Nejlepším žákem města Svitavy se stal Filip 
Přichystal.
Na konci roku prošlo rozsáhlou rekonstrukcí 
sociální zázemí u jídelny a ve školní kuchyni, 
částečná rekonstrukce byla provedena ve třech 

ze čtyř oddělení družiny. Výraznou obměnou 
prošlo také hlavní a vedlejší schodiště.
Školní kuchařky potřetí postoupily mezi deset 
nejlepších v celostátní soutěži O nejlepší školní 
oběd.

Grantový pobyt v Anglii



 Než jsem nastoupila na „Felberku“, učila jsem na ZŠ Komenského, tzv. jedničce, první a nejstarší 
základní škole ve Svitavách. Deset let jsem vedla dětský pěvecký sbor a byla to nejen radost, ale  
i pořádná dřina. Ve sboru tehdy zpívalo kolem padesáti dětí, korepetitora jsme měli jen na vystou-
pení a zkoušelo se dvě hodiny týdně. Není tedy divu, že jsem se docela těšila, jak si aspoň na čas na 
nové škole odpočinu. Děti to ale viděly jinak. Hned první rok vznikly tři sbory. Ty nejmenší a nejstarší 
vedla paní Věra Burešová, mně zůstali ti prostřední. Po roce jsem pak převzala velký sbor a menší děti  
se spojily v jeden. Tak vznikl Hlásek a mladší Zpěváček, později přejmenovaný na Zvoneček, který 
postupně vedly paní učitelky Eva Semelová, Monika Kiliánová a Jana Vlčková.

Jak se zlepšovaly naše pěvecké dovednosti, zvětšovaly se i hudební sály pro naše vystoupení,  
od školní družiny, přes divadélko Trám, kino Vesmír, až po velký sál Bílého domu a  později Fabriky. 
Sbory se pyšnily spoustou úspěchů. Hlásek získával Zlatá pásma v krajských soutěžích, Zvoneček dojí-
mal diváky úžasnými scénickými choreografiemi, které byly dílem paní Jany Vlčkové. Také jsme získali 
stálé korepetitory, nejdříve Soňu Skoumalovou, později mého muže Karla Saxe. Ten se osvědčil také 
jako skvělý aranžér. Školní pěvecké koncerty měly takový úspěch, že se nakazili i učitelé a vznikl sbor 
zpívajících kantorů a jejich přátel – Červánek.

Mgr. Helena Saxová

Zpívali jsme a ještě zpíváme

Pěvecké zkoušky neznamenají jen to, že si hezky zazpíváme. Jsou to různá hlasová, dechová  
a rytmická cvičení, nácvik jednotlivých hlasů po taktech, po částech, a vyžadují mnoho trpělivosti, než  
se zrodí hotová písnička. Proto kromě odměny ve formě chvíle slávy a radosti z úspěchu po vystou-
pení jsme se všichni těšili na soustředění ve Zderazu u Skutče.

Zderaz, to bylo něco! Spaní v hotelu, sprcha u pokoje, povídání do noci. Večer hry, soutěž Zde-
razský slavík a hlavně noční stezka odvahy v přilehlém lese. A zderazské lesy jsou opravdu hluboké. 
O tom by mohly vyprávět Hanka Simonová s Janou Florovou, když si na chvilku odskočily a málem 
dopadly jako Jeníček s Mařenkou v pohádce o perníkové chaloupce.

  
Jinak se zde samozřejmě uskutečňovala výchova k přátelství a pomoci slabším. Malé děti se star-

ších držely za ruce a s důvěrou se nechaly vodit po dobrodružné stezce plné nebezpečných a straši-
delných překvapení. A jak důležitě se o ně větší děvčata starala!

Pak přišla doba počítačů, tabletů, internetu a jiných zájmů. Zbývají krásné vzpomínky, pár nahrávek 
a videí a poslední Mohykán – stále zpívající Červánek.

         
         Helena Saxová

Sbor Hlásek v roce 2002 Sbor Zvoneček v roce 2002



Zpívali jsme tenkrát: „Erebus a Terror, to byla lodí jména, když admirál John Franklin tehdá na se-
ver se bral,“ a v refrénu dodávali: „Já jednou najdu v ledu ráhna Franklinovejch lodí…“ 

Psal se rok 2002 a my jsme tenkrát vznikli proto, že se těžce rodilo svitavské charitní zařízení pro pře-
stárlé a nemohoucí a hledalo se, kdo by na slavnostním zahájení zpíval. 

Očekávaný náměstek kteréhosi ministerstva se nedostavil, ale my jsme se uskutečnili a seznámili 
s kancléřem olomouckého arcibiskupství a tento světoobčan nám pak – po třiceti vystoupeních – 
žehnal v Ottendorferově knihovně naše vlastní CD! Magické číslo 30 spojuje Franklina s následující 
skupinou Bílá místa, která si tenkrát svou existenci přímo vynutila. O tom něco ví jistá Lucie Plhalová: 
„Ten čas si přece uděláte, že?!“ A další žáci jedné třídy, kteří si už s Franklinem zazpívali při školní 
výstavě v Nadačním domě J. Plívy. Zpívalo se „Bílá místa moří a pevniny, bílá místa hlubiny hvězd…“ 
A po nových třiceti vystoupeních bylo druhé CD. 

Admirál Franklin, Bílá místa 
a CDD zpívali a hráli

Admirál Franklin hraje naposledy na chodbě školy. 2005 Skupina Bílá místa v roce 2007

Ale už dříve, při hraní Franklinově, prohlásily 
dvě druhačky: „Jednou budeme taky zpívat.“ A tak 
se později zrodilo ještě CDD – Co dům dal. Už bez 
CD, ale hráli jste někdy v lese, kde leží šest a půl 
tisíce mrtvých? 

Oni ano: „Malé zrnko písku do dlaně si dát  
a do světa jít s vírou, že se horou může stát!“ 

Konec přišel v roce  2010. Zkrátka na ZŠ se v devátém roce končí. Zůstaly písně, které nehasnou,  
a vzpomínky, které – jak věřím – rozsvěcujeme, když je hůř. Mimochodem, v roce 2015 objevi-
li Kanaďané na mořském dně loď Erebus admirála Franklina. Skoro nemožné se stalo skutečností.  
Ale to jsme už dávno zpívali. Pamatujete?

A ještě pozdrav Hance do dalekého Peru a vlastně všem, kteří u toho byli: Starý Frk

                           
    
         Milan Štrych



Byla to v podstatě náhoda, když jsem pár-
krát vešla v průběhu roku 2013 do hudebny 
naší školy, kde spolu zkoušelo několik mladých 
hudebníků z VIII. B, kde byl třídním učitelem 
pan Milan Štrych.

 
V té době jsem nikoho z nich neučila, a tak 

jsem neznala ani jejich jména, jen jsem si za-
pamatovala obličeje. A rok na to, když jsem 
dostala dva z těchto hudebníků, Milana Sýkoru  
a Dominika Kociána, na pracovní výchovu, ze-
ptala jsem se, jestli ještě stále chodí hrát. Tehdy 
mi odvětili, že ne, a tak mě napadlo zkusit to 
hraní znovu oživit. 

Kromě Milana a Dominika jsem ještě oslovila Anetu Vetrovou a Milan vypátral Kristýnu Benešo-
vou, čímž se naše „grupa“ stala kompletní. 

Každý týden jsme zkoušeli a své snažení jsme předvedli na dvou velmi zdařilých vystoupeních 
mimo školu a na desítkách minikoncertů v hudebně školy pro žáky a učitele.

Tohle byli členové kapely: Milan Sýkora – elektrická kytara a zpěv, Dominik Kocián – basová 
kytara, Aneta Vetrová – klavír, klávesy, Kristýna Benešová – bicí a moje maličkost, Mgr. Veronika 
Laštovicová – zpěv. 

A bylo to super. Super!

         Veronika Laštovicová

Jak se to stalo, že na naší 
škole vznikla kapela? 

Super kapela „Sudden Meeting“

Alias Historický kroužek, Historický klub Záviš a nakonec Muzejní historický klub Záviš.

Psal se kterýsi červen památného roku 1998. Starobylý Svojanov, hrad Otakarův a Závišův, byl 
právě dobyt oddílem snad 400 žáků ZŠ Felberova, po třeskutém obléhání se celé nádvoří černalo 
rozkuráženými bojovníky. A napětí opět narůstalo s Vangelisovou hudbou. Zahřmělo finále a v brá-
ně se objevilo čelo vítězného průvodu, korouhve a obrnění jezdci. Pak se to stalo. Nádvoří ztichlo 
a jako jeden muž všichni povstali. Několik neuvěřitelných vteřin… než byli malí válečníci zpacifikováni 
svými hejtmankami a usazeni… těch několik vteřin, to byla ta pravá odměna za… rok příprav, který 
skončil průtrží mračen a donutil předsunutý oddíl čtyřiceti stavějících polykat slzy vzteku, když pálili 
na velkých hromadách zbytky své marné celodenní práce. Pak „školní křeč“, kdy 400 kostýmovaných 
pochodovalo alespoň v tělocvičně pro útěchu. 

A opět rok příprav a strach a strach… co bude tentokrát. Těch několik vteřin. Viděl jsem i slzy 
v očích kohosi. A sám jsem k nim tenkrát neměl daleko. Přiznávám.

Další noci a dny na Svojanově za čtyř kastelánů, památné výroční noci popravy Závišovy, když jsme 
na hradní věži stáli s pochodněmi a věděli, že z naší iniciativy sedm českých hradů vzpomíná pana Zá-
više. A mnoho cest a bádání, osm publikací, přes 80 publikovaných pravěkých střepů, výstava a čtyři 
hroby z války 1866 zřízené nebo obnovené. Devět ročníků pochodů přes Svíbský les na hradeckém 
bojišti, postupně už zcela v naší režii. Pro město víc než 20 ročníků tříkrálových průvodů a divadla, zvl. 
Příběh Závišův. 

A potom?

„Historák“

Publikace Historického kroužku, klubu a MHZ



To už se píše historie Muzejního klubu Záviš pod ochranou svitavského muzea a díky jemu. 
Pátého září 2015 přivádí Jáchym Tibitanzl a Bager Filiz kolonu více než 80 vojáků v historických 
uniformách z války 1866 i s jezdectvem na svitavský hřbitov k uctění nového, klubem objeveného 
pohřebního místa vojáků z příslušné války. Celostátní a víc než stoletý Komitét 1866 spolupořádá 
tuto akci jako svou výroční akci roku 2016. Vojsko ubytovala a hostí ZŠ Felberova. 

A nakonec je tu podíl na této publikaci.
 
Ze stovek nezapomenutelných členů klubu jmenujme alespoň tichou a pracovitou spoluautorku 

naší třetí publikace, Deset let ZŠ Felberova, na niž při odměňování na konci školního roku nezbylo 
tričko Borce roku. Už s námi není... Díky, Žaneto.

                                                                                                                                                                  

         
         
          Milan Štrych

Výroční akce Komitétu 1866 ve spolupráci s MHZ v roce 
2015 ve Svitavách

Zuzana Švoncová na dně svojanovské hlásky

Začátky byly těžké, ale i veselé. Škola byla tenkrát nová a krásná, jen s tělocvičnami se to jaksi 
„nestihlo“. Naše první hodiny tělesné výchovy probíhaly všelijak, třeba v místech, kde si dneska 
můžete natankovat benzin od ÖMV. V těch místech stávala stará Sokolovna, budova se stude-
nou a zaprášenou tělocvičnou a několika kousky rozviklaného nářadí – ostatní jsme si museli nosit  
s sebou. Když jsme měli štěstí, byli správcovi doma a přišli nám otevřít, občas jsme se prostě museli 
spokojit jen s procházkou podél blízkého větrolamu. V letním období se běhalo, skákalo a házelo 
na Stadionu míru – díky „dvouhodinovkám“ se to dalo docela dobře stihnout a ještě jsme se pěkně 
proběhli. Na nadšení dětí při sportovních soutěžích nebyly naše tehdejší omezené možnosti nijak 
znát. Spíš naopak, výkony některých bývalých žáků zůstaly na tabuli školních rekordů i přes dvacet 
let nepřekonány.

Asi by tomu dnes těžko někdo věřil, ale na chodbě v suterénu nebo na koberci v jinak prázdné 
místnosti, kde si dnes děti mohou půjčovat knihy se tenkrát cvičilo. To byly teprve tělocviky ! Míče 
při vybíjené tam pod nízkými stropy létaly jedna radost!

Naše toužebné očekávání pak bylo vykoupeno zprovozněním hned dvou tělocvičen a venkovní-
ho atletického areálu. Byly doby, kdy za školou fungovaly tenisové kurty a v budově třeba posilov-
na. Kromě obvyklého „tělocvičení“ se u nás děti mohou seznamovat třeba s lyžováním, bruslením, 
plaváním, ale i kinballem, různými druhy aerobiku nebo jumpingem. Dlouhá léta měli možnost naši 
školu navštěvovat maminky s předškoláčky a ve Cvičeníčku zkoušet své první sportovní krůčky…

Mnoho učitelů i žáků má krásné vzpomínky na týdenní sportovní soustředění na Horním Bradle, 
která byla úžasnou motivací pro celoroční reprezentování školy v různých soutěžích. Každý rok 
přinášel navíc – a naštěstí stále přináší – vzpomínky účastníků tradičních „lyžáků“, z počátku vždy 
obávaných, s blížícím se koncem pravidelně oplakávaných... 

 Dnes máme dvě pěkně vybavené funkční tělocvičny a zrcadlový sál, atletický areál už dlouho ne-
trpělivě čeká na rekonstrukci. Školní sportovní zařízení využívají členové sportovních oddílů i veřejní 
nájemci z řad amatérských sportovců. 

Za těch dlouhých 25 let jsme se, řečeno sportovní terminologií, snažili nejen na domácí půdě, 
ale zúčastnili jsme se více než pěti set různých soutěží a turnajů. Znamenalo to třeba 200 zlatých 

Felberka sportovní



příček z obvodních a 50 z okresních kol, krásné účasti v několika celorepublikových finále. A také 
stovky těch, kteří měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži atmosféru sportovního utkání a třeba  
i zažít radostnou hrdost při přebírání ocenění… Někteří naši „dočasní“ svěřenci se stali vynikajícími 
sportovci, jiní trenéry nebo pomocníky při práci s mládeží. A někdo třeba poprvé při takové „škol-
ní“ příležitosti uviděl naživo sportovní halu – prostě doopravdy! I to je důležité…

 
Asi to nebude jen technickým zázemím, ale i zapálenými „tělocvikáři“, kteří tady vždy dětem 

uměli něco nabídnout, podpořit je a motivovat ve výběru pohybové aktivity, ať už pro dráhu spor-
tovní, nebo pro dlouhodobé směřování, které zvyšuje člověku životní standard (Kalokaghatia – vy-
váženost tělesného a duševního, to není jen archaický výrok antického Řecka…).

„Felberka“ se vždy profilovala jako škola se zaměřením na sportovní aktivity a vždy k tomu měla 
podporu vedení i nadšení učitelů a trenérů, někdy i v jedné osobě. Pokud si nepamatujete všechna 
jména, najdete je určitě v příslušné části tohoto almanachu. Tady jsou vynechána záměrně, aby  
se na někoho nezapomnělo – patří jim VELIKÉ poděkování!

          Petra Víšková

Dívčí družstvo basketbalistek Úspěšní reprezentanti ve vybíjené

D6 D7 D8 D9 CH6 CH7 CH8 CH9

60 m Viternová 
Daniela 
8,9 s
(1999)

Žitňáková 
Jana 
9,0 s 
(1999)

Nováková 
Pavlína  
8,5 s
(2016)

Štelčíková 
Jana 
8,8 s 
(2006)

Filipi 
David
8,9 s 
(1993)

Pospíšil 
Oto 
7,8 s 
(2011)

Fila 
Tomáš 
7,9 s 
(1999)

Savočka 
David 
7,7 s 
(2005)

Skok daleký Dražilová 
Eva 
413 cm 
(2000)

Koldová 
Lucie 
425 cm 
(1994)

Slámová 
Romana 
475 cm 
(2000)

Kocourková 
Blažena 
420 cm 
(1995)

Daněk 
Tomáš 
425 cm 
(1997)

Maška 
Petr 
442 cm 
(1994)

Maška 
Petr 
470 cm 
(1995)

Zvonič 
Zbyněk 
542 cm 
(1997)

Vrh koulí Štěrbová 
Veronika 
8,93 m 
(2005)

Faltusová 
Šárka
10,08 m 
(1999)

Havel 
Michal 
10,74 m 
(2001)

Fila 
Tomáš 
11,76 m 
(1997)

Šimák 
Ondřej 
11,61 m 
(2000)

Skok vysoký Šimková 
Eva 
125 cm 
(1997)

Veselá 
Tereza 
125 cm 
(2005)

Slámová 
Romana 
150 cm 
(2000)

Bartošová 
Petra 
135 cm 
(2006)

Křížek 
Michal 
100 cm 
(2000)

Jelínek 
Jonáš
136 cm 
(2016)

Beneš 
Milan 
150 cm 
(2006)

Zvonič 
Zbyněk 
160 cm 
(1997)

Hod míčkem Horváthová 
Lucie 
43,80 m 
(2000)

Faltusová 
Šárka 
50,40 m 
(1997)

Faltusová 
Šárka 
44,75 m 
(1999)

Stechura 
Aleš 
56,22 m 
(2000)

Mrštný 
Jan
 51,66 m 
(2000)

Baran 
Dušan 
54,20 m 
(1995)

600 m Viternová 
Daniela 
2:05,2 
(1998)

Aujezdská 
Miroslava 
1:59,8 
(1995)

Šimek 
Ondřej 
2:52,0 
(1993)

Bandouch 
Martin 
2:40,4 
(2000)

800 m Aujezdská 
Miroslava 
2:51,8 
(1995)

Macháčková 
Kateřina 
2:58,4 
(2001)

Konečná 
Klára 
3:23,40
(2016)

1000 m žáci Pavlíček 
Roman 
3:20,1 
(1998)

Pavlíček 
Roman 
3:13,2 
(1999)

1500 m žáci Rumpík 
Miroslav 
6:11,0 
(1993)

Kluka 
Martin 
6:09,0 
(1994)

Reitschmied 
Tomáš 
5:00,5 
(2000)

Reitschmied 
Pavel 
4:59,24 
(2000)

Sportovní rekordy školy



Divadlo jsme na škole hráli již od prvopo-
čátků. Začínalo se v upravených třídách, potom 
v knihovně v suterénu a dnes už existuje vlastní 
divadelna. Více než deset repríz je pravidlem. 

Hráli jsme ve svitavském Trámu, na hradě 
Svojanově a nejdále snad pod hradbami Karl-
štejna o hradním vinobraní. A co vlastně?

No přece Vrchlického noc na Karlštejně, což 
bylo představení s neuvěřitelnými 26 reprízami. 

A že jsme hráli i Romea a Julii, Tolkienova Ho-
bita, Pána prstenů a Lewisova Lva, čarodějnici  
a skříň? A nesmrtelného Mrazíka a Lotranda  
a Zubejdu se 17 reprízami? Naposledy Věrného 
Jana bratří Grimmů? A zážitků? Nepočítaně... 

Dále jen ve fotografiích. 

Vášeň divadelní

Kramářské písně 2002

Spravedlivý Bohumil 2003 Romeo a Julie 2007

Noc na Karlštejně 2008

Letopisy Narnie 2013

Mrazík 2010

Zeus a ti druzí 2013



Přírodovědné a ekologické aktivity mají na naší škole mnohaletou tradici. Žáci prvního stupně 
jezdívali na školu v přírodě nejen do Čech, ale občas se podařilo vyrazit i za hranice naší vlasti.  
Na druhém stupni se již několik let v šestých ročnících realizuje exkurzně adaptační pobyt v Morav-
ském krasu či Toulovcových maštalích. Žáci při něm poznávají krásy české krajiny, učí se v týmech 
pracovat s přírodninami, určovacími klíči, dalekohledy či badatelskými sadami. V praxi si také vy-
zkouší orientaci na mapě a v krajině. Na tyto společné zážitky rádi vzpomínají. 

Školní výuka je obohacena o přírodovědné vycházky, zajímavé přednášky a exkurze, např. do zoo-
logických zahrad, planetárií nebo do elektráren Dalešice a Dukovany. Ke stálicím školních činností 
patří celoroční sběr starého papíru, sběr pomerančové a citronové kůry či úklid v okolí Vodárenské-
ho lesa.

Přírodovědné 
a environmentální střípky

Exkurze a adaptační pobyt v Jedovnicích Ekologická akce devátých tříd ke dni dětí

Díky projektům a dotacím od Města Svitavy a Pardubického kraje se podařilo vydat brožurku 
Stromy Svitav či metodické listy k vycházkám do Vodárenského lesa, byla realizována soutěž Pomá-
hejme přírodě a či proběhla sbírka potravy pro záchrannou stanici Zelené Vendolí.

Na škole působil také přírodovědný kroužek, ve kterém si zájemci o přírodu prohlubovali své 
znalosti a vyzkoušeli si aktivity, na které není při běžném vyučování prostor. Členové kroužku např. 
vyvěšovali ptačí budky a prováděli jejich kontrolu, navštívili přechod pro obojživelníky v Hradci nad 
Svitavou či určovali pobytové stopy zvěře a odlévali sádrové stopy.  

V posledních letech se žáci pravidelně účastní soutěží Přírodovědný klokan, Čtyřkolka a školního 
kola biologické olympiády.

Škola je zapojena do projektu Recyklohraní, do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu MR-
KEV a pravidelně se účastní soutěže Zelený ParDoubek.

                                                                                                                                       

          
         Pavel Dědič

Adaptační pobyt v Jedovnicích Přírodovědné bádání ve Vodárenském lese



Začala jsem přemýšlet, kdy to vlastně zača-
lo. Nevím přesně, ale bude to víc jak dvacet let. 
Tehdy jsem nastoupila do školy jako učitelka  
a společně s dětmi jsme dostali nápad zařídit si 
ve třídě akvárium. 

Začalo to prvním větším akváriem, potom 
přišlo další a další. Za několik let jsme jako prv-
ňáci nastoupili do lánské školy a akvárium pu-
tovalo s námi. Jednoho dne mně pan Machata, 
náš tehdejší školník, navrhl, že by se mohla vy-
užít místnost uprostřed vestibulu. Ředitel školy  
Pavel Strniště souhlasil a majitel obchodu Cho-
venka, pan Petržela, nám zřídil čtyři akvária a do-
dal i rybičky. Samozřejmě se musel začít někdo o všechno starat, proto jsem založila akvarijní kroužek  
a ten máme na škole stále. 

Kdybych měla spočítat, kolik měl kroužek členů, bylo by to opravdu hodně. 

A současnost? Ve vestibulu jsou čtyři akvária, v chodbě prvního patra dvě akvária a v mé třídě ještě 
tři další. Co se týče rybiček, měli jsme jich nepřeberné množství a různé druhy. Závěrem?

Doufám, že rybičky ve škole budou stále a děti budou rády do „akvaráku“ chodit. Pěkně se to 
poslouchá: „Sejdeme se u rybiček.“ 

                                                                                                                                     

        Hana Mauerová

Akvarijní kroužek na škole

První akvária na naší škole

Nejenom naše škola se dožila čtvrtstoletí své existence. Čtvrt století se na ní též vyučuje „nábož-
ko“ – totiž nepovinný předmět nebo později v rámci kroužku náboženství. A můžeme se pochlubit, 
že odtud vzešel i „náš“ kněz. Zdeněk Klimeš, od dětství milovník historie a přes rod Forbergerů 
z Kamenné Horky příbuzný dokonce s rodem habsburským, se stal P. Zdeňkem Gerhardem Klime-
šem. A byl to on, kdo při výroční akci Komitétu 1866 v r. 2015 vedl pietní akt u hromadného hrobu 
padlých spolu s Muzejním historickým klubem. Zkrátka… dobří holubi se vracejí.

„Nábožko“ rovněž neoficiálně zahájilo oslavy čtvrtstoletí vzniku školy. Dne 19. března 2016 ved-
lo v lánském kostele sv. Josefa – červeném kostele – pobožnost křížové cesty za deset učitelů  
a žáků naší školy, kteří už tu s námi nejsou.                                                                                                                                                     

          Milan Štrych

„Nábožko“

Zdeněk Klimeš jako žák náboženství P. Zdeněk Gerhard Klimeš při výroční akci Komitétu 1866



Alexandra Fialová je momentálně žákyní VIII. A naší školy. Slaví úspěchy ve výtvarném oboru,  
v němž naši školu reprezentuje. Výrazněji se výtvarně projevila v deseti letech a od té doby uspěla  
v mnoha výtvarných soutěžích. Naposledy ve finále Zlatého oříšku.

Obrazy: 
Poličské hradby 
V Poličce žila do svých čtyř let a má tam babičku. Město dobře zná a často se jím inspiruje.

Jarní píseň borového lesa 
Obrázek získal první místo v soutěži Pardubického kraje Tajemství hudby.

Adam Kašpar je dnes studentem AVU v Praze. Spojuje zájem o přírodu a výtvarné umění. Jeho 
výrazný talent se projevil už na základní škole.

Obrazy: 
Jezdec apokalypsy 
Obraz na dané téma vytvořil v deváté třídě.

Skály na Lipnici
Obraz ze současné tvorby, kdy ho zájem o geologii přivedl k zakázce na vědecké ilustrace k tématu.

         
         Pavel Fiala

Naši výtvarníci

Alexandra Fialová – Jarní píseň borového lesaAlexandra Fialová – Poličské hradby

Adam Kašpar – Jezdec apokalypsy Adam Kašpar – Skály na Lipnici



Od září 2009 vlastní naše škola keramickou pec. Jejímu zakoupení předcházel dobrý nápad  
a dva roky pilného snažení všech žáků při sběru starého papíru. A bylo ho několik nákladních kon-
tejnerů! Za tuto dobu se podařilo našetřit téměř 49 000 Kč, a to umožnilo pec pořídit. Ta od té doby 
spolehlivě slouží. Je využívána ke zpestření výuky pracovních činností a vznikají zde krásné drobné 
dárečky k různým příležitostem.

                                                                                                               

        Lenka Kvasničková

Keramika

Co jsme dokázali vyrobit

Družina je v naší škole místem setkávání kamarádů. Místem plným veselého hlaholu a radosti  
při všelijakých činnostech, hrách a zábavě. Je zde ale také možno naučit se něco nového nebo tvořit 
z rozličného materiálu různé krásné věci. Ani pohybové a sportovní chvilky nám nejsou cizí. K oblí-
beným činnostem patří celodružinové akce, na které se všichni vždy těší a také je pečlivě chystají. 
Jsou to například vánoční besídka, karneval nebo atletický trojboj.

Přejeme sobě a hlavně naší milé škole mnoho úspěšných dalších let a spokojených dětí.
                                                                                                           

        Lenka Kvasničková

Školní družina

Hrajeme si a tvoříme



Od roku 2014 funguje školní žákovský parlament pod vedením Mgr. Marcely Dvořákové. Tvoří 
ho 16 žáků, každá třída na II. stupni má své dva zástupce. V roce 2014/2015 dokázal parlament 
uspořádat mnoho soutěží pro své spolužáky (Vánoční vybíjená, Den Země, Hry bez hranic), ale též 
řešit různé problematické otázky v každodenním chodu školy. Ve stejném duchu pokračoval ve škol-
ním roce 2015/2016, kdy se navíc probojoval do Senátu žákovských parlamentů, který se koná každý 
rok v Praze. Byli jsme jediní z Pardubického kraje!

        
       
        Marcela Dvořáková

A co školní parlament…

Školní jídelna byla uvedena do provozu v září 1991 zároveň s otevřením základní školy a v průběhu 
let je její vybavení neustále modernizováno a doplňováno. Jejích služeb využívají nejen žáci školy, ale  
i jiní strávníci. V současné době se zde připravují obědy pro 550 lidí, kteří mají denně na výběr ze dvou 
jídel. Pro žáky jsou nabízeny také svačinky.

 Jídelna se zaměřuje na moderní zdravé stravování, které je nedílnou součástí zdravého životní-
ho stylu. Poskytuje pestrou stravu, nutričně vyváženou podle výživových doporučení. Od roku 2013  
se pravidelně zúčastňuje celostátní soutěže o nejlepší školní oběd. Už třikrát se probojovala až do ce-
lostátního finále, které střídavě probíhá v Praze a v Brně, kde naše paní kuchařky změřily síly se svými 
soupeři a slavily obrovský úspěch. V roce 2013 skončily na druhém a v roce 2015 na čtvrtém místě. 
V době uzávěrky tohoto almanachu držíme palce, aby se jim dařilo i potřetí – termín letošního finále 
je stanoven na konec srpna. 

         Hana Bolcková

Nejvřelejší a nejvoňavější 
ze školní jídelny

Personál školní jídelny z roku 2009 Personál školní jídelny ze školního roku 2012/13



co může základní škola ve svých žácích pěstovat, je schopnost myslet nejen na sebe, ale přede-
vším na druhé, zvláště chudší a slabší.

Před deseti roky se jedna ze tříd naší školy rozhodla adoptovat indického chlapce. To znamená 
platit mu školní potřeby – ročně za 5 000 Kč – aby jednou mohl živil rodinu. To byl Divian Lopez. 
Později přibyla dívenka Aparna. Dvě indické děti, dvě vděčné indické rodiny, které nám pravidelně 
píší. Děkuje i škola a posílá vysvědčení. Po odchodu deváťáků přebírají svěřence další třídy, nebo 
vypomohou učitelé. Vydržíme? Pro Lopeze, Aparnu a jejich rodiny to opravdu může být otázkou 
života a smrti.

    
          Milan Štrych

To nejdůležitější,

Divian Lopez Aparna

Cvičení rodičů s dětmi, které jsme začaly s Péťou Víškovou, bylo sportování, kam chodili rodiče s dět-
mi od batolat „dvouleťáků“ po školáky. Bývala tu vytvořena dráha ze všeho možného nářadí přes celou 
tělocvičnu, hrály se různé hry, cvičilo se s rozličným nářadím, třeba i s padákem a chůdami. Nebo taky  
s novinovým papírem. Děti s rodiči si tu společně užívali pohybu a legrace. Po Petře Víškové nastou-
pila na její místo Blanka Kotlárová, pak Lenka Kvasničková a nakonec Hana Vaisová. Takto jsme cvičili 
dobrých 10 let. 

A co spaní ve škole? To trvá od doby, kdy k nám přišla Blanka Kotlárová, která s ním začala. Někdy 
jsme ve škole spali ve všední dny, třeba ze čtvrtka na pátek, někdy z pátku na sobotu a také jsme si 
užili spaní přes celý víkend až do neděle. Dětem se ani nechtělo domů.

Už více jak 14 let sbíráme starý papír. Začínali jsme třeba tak, že jsme vzali „dvoukolák“ a objíž-
děli jsme sídliště, zvonili u jednotlivých bytů a ptali se lidí, jestli nějaký starý papír nemají. Nakonec 
se z toho stala pravidelná aktivita, kdy k nám dnes mladí i staří vozí stále víc a víc papíru. Za to jim 
všem patří veliký dík. Z výtěžku jsme přispěli na stavbu školy v Etiopii, na dokončení studia jedné 
studentky v Keni nebo na vyučovací pomůcky handicapovaným. 

Nezapomenutelnými jsou programy pro babičky a dědečky v penzionu pro seniory. Co už 
to bylo vystoupení, zvláště před Vánoci, kdy je zvláštní poetická nálada a my zpíváme, hrajeme  

Mgr. Renata Veselá

Akce pro srdíčko...



a vyprávíme. Vystřídala se tu hudební tělesa školy ve všech podobách, od malých až po učitelský 
sbor Červánek. Smíchá se dobrá zábava a setkání milých lidí, přidá se drobné občerstvení a babičky  
a dědečkové jsou dojatí k slzám.

 
Naší dlouhodobou tradicí je také výzdoba vstupní haly ve svitavské nemocnici, kterou pravidelně 

třikrát do roka instalujeme z prací našich žáků. Přispívá k zútulnění jinak trochu smutného prostředí. 
Vedení nemocnice si naší spolupráce nesmírně váží.

Již osm let se také s dětmi staráme o vodárenský les, kde se pravidelně na Den Země pořádá veliký 
úklid. Rok od roku se situace zlepšuje, příroda je tu čistší a bez odpadků, což nás velice těší. Na tento 
les vidíme přímo ze třídy a jsme rádi, že jsme se mohli stát jeho ochránci. 

A ještě mnoho dalšího by se dalo vyprávět: třeba o pravidelném „mikulášování“ nejstarších žáků 
pro 1. stupeň. Ale to už by snad pro tentokrát mohlo stačit. Jistě přijdou i další nové nápady, zbude-li 
dost sil. Je na co vzpomínat.

         Renata Veselá

Úklid Vodárenského lesa Jedna z akcí pro srdíčko...



Jubilejní, 
pětadvacátý 

školní rok



Školní jídelna
zleva: 
Hana Bolcková (vedoucí)
Milada Šnajdrová
Marie Šudomová
Eva Šárková
Jitka Meleňová
Lenka Křížková
Kateřina Jarošová

Techničtí pracovníci
zleva: 
David Báča – školník 
Zdena Křivánková 
Vlasta Křivánková
Zdeňka Křivánková

Horní řada zleva:
Mgr. Dana Šafářová, Mgr. Jana Machová, PaedDr. Dagmar Škorpíková, Mgr. Renata Veselá, 
Jiří Petr, DiS., PhDr. Miloslav Štrych, Eva Vojtová, Andrea Vojtová, Mgr. Zuzana Ryšánková, 
Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Pavel Dědič, Mgr. Miroslav Svojanovský 

Druhá řada zleva:
PaedDr. Hana Trtílková, Mgr. Jana Kadeřábková, Mgr. Alena Ancinová, 
Mgr. Jana Pazderová – ředitelka školy, Mgr. Eva Černá – zástupkyně ředitelky školy, 
Mgr. Hana Mauerová, Mgr. Vlasta Lanžhotská, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jiřina Novotná, 
Radka Korcová, DiS., Mgr. Věra Tláskalová 

Dolní řada zleva:
Mgr. Veronika Laštovicová, Mgr. Kateřina Kotková, Mgr. Hana Vaisová, Mgr. Dana Klossová, 
Mgr. Dana Machová, Mgr. Petra Poláková, Lenka  Kvasničková, Mgr. Petra Víšková, 
Mgr. Jana Ovadová, Mgr. Leona Gerischerová-Sehnalová

Učitelský sbor 2016

Zaměstnanci školy
2015/2016



Administrativa
Zleva: 
Eva Šmerdová
Miluše Pokorná



1. A

Horní řada zleva: 
Mgr. Dana Klosová – třídní učitelka, 
Eliška Krásová, Michaela Márová, 
Veronika Peterková, Lucie Konečná, 
Lucie Svojanovská 

Druhá řada zleva: Nicolas Chuda, 
Kristýna Horáková, Vendula Jandová,
Magdaléna Trčková, Adéla Štěpánková, 
Barbora Báčová, Michaela Navrátilová

Dolní řada zleva: Matyáš Moravec, Lukáš Konečný, 
David Škývara, Miroslav Švihel, Fernando Steck, 
Daniel Jan Bartoš, Dominika Čejková

1. B
Horní řada zleva: 
Vendula Pikovská, Barbora Dobešová, 
Kateřina Konečná, Adéla Kočvarová, 
Liliana Říhová, Barbora Pešinová, Natálie Zemanová 

Druhá řada zleva: Mgr. Dana Machová – třídní 
učitelka, Veronika Reisová, Natálie Davidová, 
Adéla Jančíková, Tereza Motlová, Barbora Králová, 
Jana Nečasová 

Dolní řada zleva: Michal Šušol, Matyáš Bohaj, 
Pavel Vodička, Erik Růžička, Aleš Pikovský, 
Samuel Tuček, Richard Polách, Miroslav Kloupar 

Současný
seznam žáků

2015/2016



2. B
Horní řada zleva: 
Mgr. Jiřina Novotná – třídní učitelka, 
Karolína Janků, Denisa Trávníčková, 
Simeona Ines Šindlerová, Nela Šmídová, 
Tereza Dvořáková, Sabina Poláková, 
Nicola Cheung, Dana Rozhonová, 
Kateřina Nováková, Diana Roušarová, 
Lenka Říhová 

Dolní řada zleva: Zdeněk Brázda, 
Radim Vévoda, David Maljarčík, Štěpán Milota, 
Jakub Šmíd, Ela Piscová, Veronika Prosecká

Na fotografii chybí Miroslav Vacek.

3. A
Horní řada zleva: Veronika Hradiláková, 
Radka Korcová, DiS. – asistentka, 
Barbora Slezáková, Magdaléna Slintáková, 
Nikola Maděrová 

Druhá řada zleva: Mgr. Petra Poláková – třídní 
učitelka, Kateřina Rybnikářová, Linda Karalová, 
Vendula Vacková, Karolína Kořistková, 
Nikola Karbašová, Adéla Minarčíková, 
Barbora Janků 

Třetí řada zleva: Vanesa Klusáková, 
Markéta Šejnohová, Tereza Šejnohová, 
Kateřina Švandová, Nikola Sedláčková, 
Rachel Balážová

Dolní řada zleva: Robin Hrazdira, David Barborka, 
Matěj Aldorf, Pavel Švanda, Lukáš Sýkora, 
Matěj Koubek, Šimon Zapletal, Nikola Vodičková, 
Nikolas Hanuš

1. C

Horní řada zleva: Jindřiška Poláková, 
Lucie Zavadilová, Kateřina Pleváková, Jan Košík, 
Adam Pospíšil, Tadeáš Kadletz 

Druhá řada zleva: Mgr. Hana Mauerová – třídní 
učitelka, Adéla Marková, Laura Elen Hájková, 
Tereza Pipková, Veronika Partyšová, 
Adéla Vladíková, Lucie Kovářová, 
Kateřina Václavíková 

Dolní řada zleva: Tadeáš Laky, Matěj Přichystal, 
Fabián Polák, Oldřich Čenec, Tomáš Horyna, 
Tomáš Janků, Petr Minařík

2. A
Horní řada zleva: 
Mgr. Jana Vlčková – třídní učitelka, 
Lucie Pavlišová, Sára Straková, Aneta Doskočilová, 
Natálie Valešová, Kateřina Karkulíková, 
Anna Gabriela Šimková, Filip Knotek 

Druhá řada zleva: Ludmila Nahodilová, 
Beáta Soukupová, Anna Reznerová, 
Monika Karlíková, Kateřina Kaplanová, 
Šimon Chládek, Matouš Chládek 

Dolní řada zleva: Samuel Král, Josef Kořístek, 
Dominik Němec, Adam Petlička, Tomáš Kučera, 
David Hrubeš, Dominik Hyrák, Vojtěch Vojta, 
Štěpán Coufal  



4. B
Horní řada zleva: asistentka pedagoga pro žáka 
Petra Volfa – Andrea Vojtová, matka Petra Volfa    
Andrea Hrdinová 

Druhá řada zleva: Mgr. Renata Veselá – třídní 
učitelka, Petr Volf, Lucie Zelinková, 
Jaroslava Federselová, Julie Poláková, Nikola Vladí-
ková, Nikola Eherenbergerová, Adéla Slaníková 

Dolní řada zleva: Jan Kabrhel, Filip Adámek, 
Matěj Zika, Martin Bureš, Matyáš Motyčka

                

4. C
Horní řada zleva: 
Mgr. Veronika Laštovicová – třídní učitelka, 
Jan Zaoral, František Šváb, David Staněk, 
Barbora Bilčaková, Simona Poláková, Filip Marek, 
Patrik Ondráček 

Druhá řada zleva: Kateřina Trávníčková, 
Elena Kroutilová, Markéta Samková, 
Monika Balážová, Natálie Novotná, Dana Veitová, 
Šárka Kršková, Kristin Pavlíčková, Lucie Zobačová 

Dolní řada zleva: Jakub Vejvoda, Tomáš Troják, 
Matěj Pikovský, Ondřej Kočvara, Dominik Hořínek, 
Tomáš Künzel, Roman Křemenák 

3. B
Horní řada zleva: Kateřina Bednářová, 
Viktorie Waltová, Tereza Ficková, Bára Prudilová,
Tereza Boháčová, Vendula Motálková, 
Michaela Tichá, Aneta Zavoralová 

Druhá řada zleva: PaeDr. Hana Trtílková – třídní 
učitelka, Tereza Sekaninová, Natálie Malichová, 
Julie Charvátová, Aneta Nečasová, 
Veronika Šafaříková, Tereza Trejbalová, 
Karolína Michalková, Tereza Bačovská 

Dolní řada zleva: Vojtěch Roznětínský, 
Dominik Fejt, Jan Průša, Petr Pospíšil, 
Tomáš Bryška, Jan Růžička, Jan Veselský, 
Daniel Hořínek, Aleš Trnečka, Zdenek Dag Bürger 

Na fotografii chybí Miroslav Vacek, Michal Kašper, 
Tomáš Zdražil, Nela Drahošová

4. A
Horní řada zleva: Vojtěch Žličař, Karolína Táborská, 
David Cvrkal, Viktorie Hnátová, Anna Tláskalová, 
David Hiller, Richard Brand 

Druhá řada zleva: Mgr. Kateřina Kotková – třídní 
učitelka, Natálie  Přichystalová, Natálie Popelková, 
Tereza Moravcová, Eliška Horáková, 
Viktorie Kocourková, Laura Lidmilová, 
Nikola Ducháčková, Nikol Havířová 

Dolní řada zleva: Josef Doskočil, Tomáš Žličař, 
Daniel Partyš, Michal Ďuriančík, Jakub Moravec, 
Daniel Pisca, Ondřej Bobek, Jiří Horyna



6. A
Horní řada zleva: Martin Navrátil, 
Milan Liška, Anna Dvořáková, Kristýna Baráková, 
Izabela Bartošová, Veronika Samková, 
Nikola Hillerová, Anežka Jiskrová, Nikola Veitová, 
Kristýna Kroulíková, Vanesa Havlíčková, 
Nikola Vašatová, 
Mgr. Dana Šafářová – třídní učitelka 

Dolní řada zleva: Dominik Minařík, Marcel Bartoš, 
Milan Baláž, Petr Chleboun, Vojtěch Valenta, 
Adam Prudil, Jan Morávek, Filip Gloser, 
Filip Roman, Michal Slezák, Matěj Václavík

6. B
Horní řada zleva: Tereza Višňová, Michal Hruška, 
Miroslav Svojanovský – třídní učitel, František Bulva, 
František Mařík, Patrik Kaplan, Tereza Žáková, 
Kateřina Žáková 

Druhá řada zleva: Karolína Benešová, 
Hana Prosecká, Kateřina Daňková, 
Karolína Švendtová, Martin Minarčík, 
Marek Králíček, Vojtěch Češka, Michaela Šedová, 
Klára Šejnohová 

Dolní řada zleva: Vojtěch Troják, Daniel Patras, 
Denis Šír, Filip Bradna, Marek Alejandro Quilla, 
Štěpán Pytlík, Adam Pytlík

5. A
Horní řada zleva: Vojtěch Rozlívka, Lukáš Valentíny, 
Ondřej Bartoš, František Piterna, Lýdie Hloušková, 
Karolína Kunstová 

Druhá řada zleva: Nela Černá, 
Mgr. Zuzana Ryšánková – třídní učitelka, 
Barbora Říhová, Kateřina Janků, Nikol Vetrová, 
Kristýna Košíková, Jolana Kolaříková, 
Kristýna Schafferová, Marika Navrátilová, 
Nikol Drábíková, Emma Vyskočilová 

Dolní řada zleva: Ionut Gurau, Pavel Peřina, 
Mathias Nikl, Vojtěch Hloušek, Vladislav Piterna, 
Stanislav Vodička

5. B
Horní řada zleva: Jaroslav Smažák, 
Miroslav Rybnikář, Veronika Pauková, 
Ema Tibitanzlová, Ema Žáková, Emma Konečná, 
Kateřina Motlová, Marek Vymazal

Druhá řada zleva: Mgr. Hana Vaisová – třídní 
učitelka, Eliška Petrová, Aneta Benešová, 
Veronika Kroulíková, Natálie Čencová, 
Zuzana Haraštová, Zuzana Knollová, 
Veronika Nováková, Alex Janků 

Dolní řada zleva: Vojtěch Behenský, 
Martin Groulík, Karel Rezner, Adam Tocháček, 
Ondřej Král, Matěj Kyncl, Jiří Hamza, Tomáš Polák 



8. A
Horní řada zleva: Karolína Baráková,  
Jáchym Šilhart, Michaela Karlíková, 
Kateřina Klusáková, Denisa Halvová, 
Adam Cvrkal, Martin Ficek 

Druhá řada zleva: Tomáš Valentíny, 
Klára Konečná, Veronika Šimková, 
Veronika Behenská, Filip Bernard, 
Alexandra Fialová, Denisa Patrasová 

Dolní řada zleva: Vlastimil Svoboda, Vít Janko, 
Petr Bilčak, Ondřej Karbaš, 
Mgr. Jana Ovadová – třídní učitelka

8. B
Horní řada zleva: Eliška Makovská, 
Natálie Petrová, Pavlína Malíková, 
Kateřina Svitková, Barbora Simonová, 
Pavlína Nováková, Katerina Kašperová, 
Vanda Zgurosová, Radka Hendrichová, 
Mgr. Alena Ancinová – třídní učitelka 

Dolní řada zleva: Petr Bílý, Matěj Poul, 
Martin Vít Sekanina, Michal Tláskal, 
Kateřina Zelinková, Jakub Kodytek, Martin Fiala 

7. A
Horní řada zleva: Filip Milota, Jan Šudoma,  
Jan Koňarik, Tomáš Bartošek, Klára Petrašová,  
Eliška Kučerová, Barbora Šmídová, 
Kristýna Kudlová, Terezie Štěpánková 

Druhá řada zleva: Markéta Friedlová,  
Nicole Benešová, Natálie Dundálková,  
Štěpánka Navrátilová, Amálie Waltová,  
Amálie Andrlíková, Adéla Hájková,  
Kateřina Kolečkářová, 
Mgr. Vlasta Lanžhotská – třídní učitelka 

Dolní řada zleva: Vojtěch Richter, Pavel Gil, 
Vít Rakaš, Tomáš Friedl, Jáchym Tibitanzl, 
Tomáš Ulehla 

7. B
Horní řada zleva: Barbora Šimková, 
Adéla Marková, Antonie Meluzínová, 
Matěj Šindelka, Pavlína Kabrnová,  
Věra Zaoralová, Lukáš Vaculík, Jonáš Jelínek, 
Adam Kakiš, Anna Faltýnková 

Za stolem sedící: 
Mgr. Věra Tláskalová – třídní učitelka

Druhá řada zleva: Sára Hicklová, Liliana Círlová, 
Nela Kabrhelová, Adéla Valešová,
Tereza Nekvindová, Alice Králová, 
Dominika Kolouchová, Markéta Zemanová

Dolní řada zleva: Svatopluk Havíř,  
Ondřej Angelov, Aleš Hamza, David Kyncl,  
Denis Weiss, Jan Šimek, Zdeněk Beneš, 
Daniel Pekař



9.  A
Horní řada zleva: Jakub Serbousek, 
Jakub Vyskočil, David Bednár, František Krych, 
Matěj Vojta 

Druhá řada zleva: Milan Adámek, 
Tomáš Ducháček, Filip Plhal, Martin Slaník, 
Tomáš Tomek 

Třetí řada zleva: Mgr. Petra Víšková – třídní 
učitelka, Aneta Niklová, Karolína Karlíková, 
Ivana Hrušková, Julie Krumplová

Dolní řada zleva: Veronika Kovářová, 
Julie Svobodová, Markéta Pavlů, Klára Kopecká, 
Judita Pallová, Natálie Ducháčková, 
Marcela Coufalová, Klára Bartošová

9.B
Horní řada zleva: Pavel Dědič – třídní učitel, 
Anastázie Siváková, Natálie Kreslová, Jiří Beneš, 
Vojtěch Beneš, Daniel Řezníček, David Smolík 

Druhá řada zleva: Barbora Macenauerová, 
Barbora Bílá, Anna Loukotová, Ondřej Harašta, 
Filip Přichystal, Tomáš Kulhan, Jiří Haidinger 

Dolní řada zleva: Sára Balážová, 
Michaela Prudilová, Lucie Burešová, 
Klára Kozáková, Lukáš Kulhan, Ondřej Kalivoda, 
Veronika Hegerová, Patrik Samek

9. A
Horní řada zleva: Veronika Kovářová, 
Julie Krumplová, David Bednár, Aneta Niklová, 
František Krych, Matěj Vojta, Jakub Vyskočil 

Druhá řada zleva: Klára Bartošová, 
Marcela Coufalová, Ivana Hrušková, 
Julie Svobodová, Karolína Karlíková, 
Judita Pallová, Natálie Ducháčková, 
Markéta Pavlů, Klára Kopecká, 
Mgr. Petra Víšková – třídní učitelka 

Dolní řada zleva: Tomáš Tomek, Milan Adámek, 
Martin Slaník, Tomáš Ducháček, Filip Plhal, 
Jakub Serbousek 

9. B
Horní řada zleva: Lukáš Kulhan, Jiří Beneš, 
Ondřej Harašta, Tomáš Kulhan, David Smolík, 
Jiří Haidinger, Daniel Řezníček, Vojtěch Beneš 

Druhá řada zleva: Filip Přichystal, 
Anna Loukotová, Ondřej Kalivoda, 
Natálie Kreslová, Lucie Burešová, 
Anastázie Siváková, Veronika Hegerová, 
Barbora Bílá, Michaela Prudilová, 
Mgr. Pavel Dědič – třídní učitel 

Dolní řada zleva: Sára Balážová, 
Barbora Macenauerová, Hana Kučerová, 
Patrik Samek, Klára Kozáková



Naše naděje...

Na posledních stránkách almanachu uvidíte fotografie rodičů se svými dětmi. Člověk by si řekl, 
že sem takové fotografie nepatří, jedná se přece o almanach školy, ne o prezentaci nějakých ná-
hodně posbíraných fotografií z rodinných alb. Ano, na první pohled se to tak může jevit, ale při de-
tailnějším rozboru fotografií zjistíme, že se jedná, z hlediska naší školy, o vzácné snímky, které nám 
dokumentují, že „Felberka“ se již může pyšnit generacemi svých žáků, které hovorově nazýváme 
„felberáci“. 

Každý další potomek našich bývalých žáků, který vstoupí do vchodu školy, jenž je lemován vel-
kými písmeny F, je pro nás vítaným a milým členem naší školní rodiny a důkazem přinejmenším 
toho, že jeho rodič na naši školu nezanevřel. Je pro nás ctí i to, že zveřejněné fotografie jsou jenom 
zlomkem skutečného počtu těch, které by se tu mohly objevit.

Velice si přejeme, aby se na schodech objevovaly otisky malých bot školáků, stejně velké, jaké 
kdysi zanechaly na těch samých schodech boty jejich rodičů, prarodičů, praprarodičů... 

Zkrátka, aby generací „felberáků“ stále přibývalo.

          Jana Pazderová

Naděje…
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