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Na návrh ředitele měšťanské školy vyjednal odborný učitel Jan Gogela, vedoucí
branné výchovy, s generálem Květoněm, velitelem Vojenské akademie v Hranicích,
návštěvu žáků 16. května 1947. Generál Květoň je přivítal před památníkem
zemřelých důstojníků, následně si žactvo prohlédlo tanky, děla, zúčastnilo se drezúry
koní. Prohlédli si učebny a ložnice akademiků i mužstva. K obědu byli pohoštěni
gulášovou polévkou s houskou a chlebem. Na střelnici přihlíželi výcviku minometné
čety vojenských akademiků, dále střelbě z pušek. Žáci si sami zkusili hod cvičným
ručním granátem. Po návratu do školy napsali písemné poděkování a někteří žáci IV.
třídy napsali o návštěvě kritické postřehy, na něž reagoval generál Květoň
následujícím dopisem z 3. června 1947:
„Měl jsem radost z Vašeho děkovného dopisu a dopisů některých žáků. Líbí se mi
hlavně Vaše upřímnost, jak otevřeně jste řekli nejen to, co se Vám líbilo, ale hlavně,
co se Vám nelíbilo.
Odpovídám proto na to, co se Vám nelíbilo.
1/ Oběd jsme Vám nenabídli v šálku a abyste nestáli ve „frontě“ proto, že jsme Vás
přijali jako hosty, vážili jsme si Vás a Vaši pozornost k armádě. My vychováváme
vojáky a akademiky k určitému společenskému řádu, jak se mají chovat k hostům. A
abychom nedávali špatný příklad naší pohostinnosti, t j. že něco jiného učíme a něco
jiného konáme, proto jsme i Vám dali oběd v jídelně do talířů.
2/ Ubytování vojínů je prostší, nežli voj. akademiků. To je fakt, ale vezměte v úvahu,
že dnes je bytová krise nejen v Hranicích, v republice, ale snad v celém světě.
Ubytování vojáků – ošetřovatelů koní, je sice chudobnější, ale je čisté a hygienické.
Plně odpovídá obývání v chatách v lese. Dnešní vojenská akademie má mnohem
větší početní stav nežli dříve, a tak toto opatření je pouze nouzové a prozatímní.
Jakmile postupem doby se početní stavy sníží, budou ubytováni i tito vojáci v
kasárnách (v budovách). Někdo z vás mně však může namítnout, proč ten voják není
v kasárnách a akademici aby byli v barácích: proč je toto třídění, že zde není bratrská
rovnost a spravedlnost. Tato domněnka může se objevit při prvním úsudku, ale je
třeba uvážit: Denní výkon voj. akademika je tělesně nejméně třikrát větší a duševně
nejméně třicetkrát větší než vojínů, kteří ošetřují a krmí koně. Bylo by proto
nespravedlivé, aby ten, kdo pracuje více, byl méně odměněn. Není zde tedy
kastovnictví, ale odměřuje se podle výkonu práce: v tom je sociální spravedlnost…“
Historie školy v Drahotuších – Vítězslav Hons – Jiří Lapáček

