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Praha, 10. èervence 2002

Pane øediteli,

vøele Vám dìkuji za Va�e pozvání na oslavy dvojího výroèí � zalo�ení
Slovanského gymnázia a zalo�ení reálky v Olomouci.

Jsem si plnì vìdom významu, který otevøení Va�eho gymnázia mìlo
pro intelektuální rozvoj Moravy 19. století, stejnì jako �íøe výchovné práce
uskuteènìné od vzniku �koly.

Bìhem svých náv�tìv Olomouce jsem si nìkolikrát uvìdomil velký
rozmach zdej�ího frankofonního �ivota i blízkost atmosféry Va�eho pohos-
tinného mìsta francouzskému duchu. Jsem pøesvìdèen, �e je to z velké
èásti dáno úspì�nou prací Va�eho gymnázia v oblasti èesko-francouzského
bilingvního vzdìlávání.

Upøímnì doufám, pane øediteli, �e mùj èasový rozvrh mi dovolí zúèast-
nit se oslav 4. a 5. øíjna a pøijít Vám osobnì v tento velký den poblaho-
pøát. U� nyní si dovoluji vyslovit pøání, aby budoucnost Va�í �koly byla
stejnì brilantní jako její minulost.

Tì�ím se na setkání s Vámi. Raète pøijmout, pane øediteli, výraz mé
hluboké úcty.

Philippe COSTE
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Vá�ení èlenové pedagogického sboru,
studentky, studenti a absolventi
Slovanského gymnázia a Èeské reálky v Olomouci,

jsem upøímnì potì�en, �e Vás mohu pozdravit jménem Olomouckého kraje
právì ve dnech, kdy si pøipomínáte svá jubilea � 135. výroèí zalo�ení Slovan-
ského gymnázia a 100. výroèí zalo�ení Èeské reálky. Uvìdomuji si, �e obì
instituce jsou nejstar�ími èeskými ústavy svého druhu na støední a severní
Moravì. K tomuto prvenství Vám jménem svým i jménem Olomouckého
kraje upøímnì blahopøeji. Olomoucký kraj je sice instituce nepomìrnì mlad-
�í, ale ve správì vìcí veøejných chce v plné míøe naplnit oèekávání v�ech
obèanù i institucí, je� spravuje. Platí to i vùèi Va�emu dne�nímu Slovanské-
mu gymnáziu.

Je mi velkou ctí, �e vás mohu pozdravit na pùdì Va�eho gymnázia, které
se vyznaèuje vzácnou intelektuální atmosférou, je� koresponduje s dávnou
tradicí obou vzdìlávacích ústavù. Oceòuji, �e právì dnes ve Va�em ústavu
pøevládá tvùrèí duch, který díky kvalitní práci pedagogického sboru byl
studenty citlivì vnímán i v minulosti, a to i v období, kdy �kolské reformy za
minulého re�imu degradovaly gymnázium a reálku na jedenáctiletku.

Není náhodou, �e mezi 13 tisíci absolventy obou ústavù nacházíme
významné vìdce, umìlce, pedagogy, lékaøe i politiky, jejich� odkaz i slávu
uchovává pamì� na�eho národa jako vzácnou relikvii. Za v�echny si dovoluji
pøipomenout pøedev�ím J. M. Franti�ka kardinála Tomá�ka, arcibiskupa
pra�ského a primase èeského, Mgsre Leopolda Preèana, arcibiskupa olo-
mouckého, a JUDr. Richarda Fischera, jednoho z nejvýznamnìj�ích starostù
mìsta Olomouce.

Jsem velmi rád, �e dne�nímu ústavu byl s úèinností od 3. záøí 1990 navrá-
cen historický název Slovanské gymnázium a �e v tento den zahájila výuku
i bilingvní èesko-francouzská sekce, je� otevøela ústav evropským vzdìláva-
cím trendùm. Oceòuji souèasný pedagogický sbor a jeho úsilí transformovat
�kolu v moderní instituci, je� poskytuje absolventùm �iroké mo�nosti uplatnì-
ní, a naplòuje mne uspokojením, �e Slovanské gymnázium patøí mezi nejú-
spì�nìj�í gymnázia v ÈR v procentu absolventù pøijatých na vysoké �koly.

Jubilea vybízejí k rekapitulaci, ale také k posouzení budoucích mo�ností
a perspektiv. Souèasné spoleèenské trendy staví vzdìlanost na èelné místo.
To je povzbudivé. Právì v této spoleèenské konstelaci vidím budoucnost
Slovanského gymnázia velmi optimisticky.

Pøeji celému ústavu hodnì úspìchù.

Ing. Jan Bøezina
hejtman Olomouckého kraje
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Vá�ení studenti, absolventi, èlenové profesorského sboru,
dámy a pánové,

upøímnì a srdeènì Vás zdravím prostøednictvím jubilejního almanachu,
který je vydáván u pøíle�itosti 135. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia
a 100. výroèí otevøení Èeské reálky v Olomouci. Stì�í lze v historii mìsta,
ale i kraje najít významnìj�í mezníky, které by na poli výchovy a vzdìlání
znamenaly víc, a to nejen v okruhu èeské populace, ale v�eobecnì. Sláva
Slovanského gymnázia je svìtlou stránkou dìjin mìsta a ústav toho jména
jeho trvalou chloubou.

Statutární mìsto Olomouc je hrdé, �e nejstar�í støedo�kolský ústav
v Olomouckém kraji i na prahu tøetího tisíciletí úspì�nì obhajuje zaslou�ené
renomé moderní vzdìlávací instituce a nemalou mìrou pøispívá ke vzdìla-
nosti souèasné populace. Skuteènost, �e �kolu v tomto jubilejním roce nav�tì-
vuje ve tøech typech studia jedno procento v�eho obyvatelstva mìsta Olomou-
ce, je pøímo ohromující. Souèasný ústav pøekonává rozsahem a kvalitou
i nejsmìlej�í pøedstavy svých zakladatelù. Jsem rád, �e onu korunu slávy
zvedá Slovanské gymnázium právì nyní, v dobì svobodné a demokratické.
Po dvanácti letech od listopadu 1989, které byly dobou nezmìrného úsilí,
mù�eme konstatovat, �e se Slovanské gymnázium promìnilo ve vzdìlávací
instituci evropské úrovnì.

Peèlivì pøipravený almanach, který tìmito nìkolika my�lenkami uvádím,
vítám jako bezesporu významný prostøedek k poznání bohaté a zajímavé
historie Slovanského gymnázia, jeho� absolventi se po celou dobu trvání
ústavu stávali významnými osobnostmi vìdy, techniky, umìleckého
a spoleèenského �ivota. Naplòuje mne hrdostí, �e je tomu tak i dnes.

Oceòuji, �e almanach není skoupý na informace o souèasném �ivotì
gymnázia a �e je z nich zøejmé, kolik výchovného a vzdìlávacího úsilí je
vìnováno dne�ní mladé generaci.

Na závìr mi dovolte, abych popøál jubilujícímu Slovanskému gymnáziu
mnoho dal�ích úspì�ných let existence a trvalou schopnost navazovat na
tradici a kvalitu nejstar�í èeské olomoucké støedo�kolské vzdìlávací instituce,
její� slavný odkaz aktuální èinností naplòuje.

Ing. Martin Tesaøík

primátor statutárního mìsta Olomouc
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S ÚCTOU K TRADICI VSTØÍC BUDOUCNOSTI

Rytmus �ivota a práce souèasného Slovanského gymnázia vùbec nesvìdèí o tom,
�e by tato mládím, optimizmem a svébytnými studentskými problémy �ijící �kola
vstupovala ji� do 135. roku svého spoleèenského poslání. Olomoucké Slovanské gym-
názium bylo skuteènì zalo�eno císaøským dekretem ji� v pøedminulém století, 18. øíj-
na 1866, a vlastní výuka byla zahájena po roèních pøípravách 1. øíjna 1867 (spoleènì
s gymnáziem, v jeho� tradici pokraèuje brnìnské gymnázium na tø. kpt. Jaro�e). Stì�í
bychom v tehdej�í spoleènosti na Moravì hledali jiný pøíklad èeské obèanské hrdos-
ti. Rakousko-Uherská monarchie, v ní� byla úøedním jazykem pochopitelnì nìmèi-
na, mìlo na své pomìry skvìle vybudovaný støedo�kolský systém. Touha umo�nit
vzdìlání v rodné øeèi zahájila emancipaèní snahy èeského národa, které pokraèovaly
zalo�ením a mnohostrannými aktivitami Sokola a vyvrcholily stateèným vystoupe-
ním legionáøù na frontách 1. svìtové války, s pøímým dùsledkem vyhlá�ení samo-
statné Èeskoslovenské republiky.

Mo�ná by se zdálo, �e Slovanské gymnázium mìlo své poslání usnadnìno právì
tím, �e bylo první. Uvìdomme si v�ak, v jak skromných, ba nuzných podmínkách
zaèínalo (v provizoriu v naprosto nevyhovujících prostorách v ulici Purkrabské,  Pan-
ské a v budovì nìkdej�í Obèanské besedy na rohu Dolního námìstí a Kateøinské ulice).
Sedmnáct let obìtí stálo vybudování jeho dùstojného stánku zrodiv�ího se z dobro-
volných sbírek èeských vlastencù v roce 1884 v Kosinovì ulici. Nezanedbatelná je
rovnì� skuteènost, �e ve mìstì muselo o své místo na slunci tvrdì soupeøit se zavede-
ným gymnáziem nìmeckým! Zde se mohla prosadit jen obrovská touha po vzdìlání,
vlastenecká motivace, koncepèní práce v øízení �koly a nezpochybnitelná odbornost
profesorského sboru. A byl to boj na dlouhou tra�. V�dy� ani o 50 let pozdìji nemìlo
ustláno na rù�ích. Absolvent v maturitním roèníku 1918, kardinál Franti�ek Tomá-
�ek, ve zdravici k 125. výroèí Slovanského gymnázia, jeho� byl �ákem a pozdìji pro-
fesorem, vzpomíná: �Jaká to byla pohnutá doba, doba velkých zmìn a nadìjí, která
se mù�e srovnat s dobou nynìj�í. Poctivost v práci, píle v uèení, pøedev�ím v�ak vy-
soká mravní motivace byla hybnou pákou na�í obrody pro dvacet let �ivota ve svo-
bodné mladé Èeskoslovenské republice�.

Díky kvalitì profesorského sboru Slovanské gymnázium v krátké dobì získalo
renomé vìhlasné vzdìlávací instituce. K profilujícím aktivitám pedagogù patøila vì-
decká a umìlecká tvorba. Mnozí se s nesmírným zápalem anga�ovali rovnì�
v tehdej�ím spoleèenském �ivotì (Spolek moravských uèitelù, èasopis Komenský, Vlas-
tenecký spolek muzejní, pìvecký spolek �erotín, Matice �kolská, Národní jednota, Sokol
atp.). Pøíklad vlastní tvorbou i spoleèenskými a spolkovými aktivitami motivoval stu-
denty k èinorodé práci v takové míøe, �e Slovanské gymnázium se stalo �ivým baro-
metrem spoleèenského, kulturního, vìdeckého i umìleckého �ivota a vlastenecké
výchovy mladé èeské inteligence v mìstì Olomouci i �irokém okolí.

Trojciferné èíslo (rovných sto) uplynulo letos i od zalo�ení odvìkého �rivala� Slo-
vanského gymnázia � Èeské reálky (posléze Polívkova reálného gymnázia), k ní� se
osud i pøes její skvìlou úroveò zachoval velmi krutì. Nejdøíve ji zru�ili nacisté v roce
1942 a promìnili ji v osmileté Realgymnasium, komunisté pak oficiálnì zru�ili její
pokraèovatelku, Polívkovo reálné gymnázium, v roce 1951. Symbolické spojení se
Slovanským gymnáziem v roce 1951 mìlo sice efemérní trvání, av�ak v kontextu
vývoje �koly o ètyøi desetiletí pozdìji získalo hodnotu zlata. Jako doklad dokumentu-
jící hodnoty, k nim� studium olomoucké Èeské reálky pøispìlo, je èlánek v tomto
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almanachu vìnovaný tvorbì architektù vze�lých pøevá�nì z této �koly. � Následova-
la pak smutnì proslulá padesátá léta. Celospoleèenská devastace vzdìlání a neúcta
k tradièním hodnotám v následujících desetiletích vedly k obsahovým zmìnám výu-
ky a k neuvá�eným experimentùm. Av�ak pìkný vztah absolventù ke �kole, její� ge-
nius loci dal køídla k intelektuálnímu rozletu roèníkù z let 1953�1989, nikterak neu-
tlumila. U øady z nich naopak zájem o �kolu a její tradice podnítila. V profesorském
sboru mù�eme toti� i v dobách nejhlub�í totality  vysledovat pozitivní trendy a sou-
stavné úsilí o vykroèení z �edi uniformity tehdej�ího �kolství. �kola tak zùstala trva-
lým rezervoárem intelektuálního potenciálu významnì pøesahujícím region.

Jako absolvent jmenovanými reformami posti�eného maturitního roèníku 1960
upøímnì vítám vzájemnì vstøícné rozhodnutí absolventù Slovanského gymnázia
a Èeské reálky v Olomouci k dal�í spoleèné cestì v lùnì tradic Slovanského gymná-
zia (k nim na svém sjezdu v záøí 1999 u pøíle�itosti 50. výroèí zaèlenìní do Slovanského
gymnázia pøistoupily i absolventky olomouckého Dívèího reformního reálného gymná-
zia). Obìma �kolám toti� není spoleèná jen �kolní budova na tøídì Jiøího z Podìbrad,
v ní� souèasné Slovanské gymnázium sídlí. V�dy� obì instituce vznikly ve stejném
prostøedí, ze stejných spoleèenských potøeb, v dobì svého rozkvìtu byly obecnì uzná-
vanými vzdìlávacími ústavy se skvìlou kvalitou poskytovaného vzdìlání,
s prolínajícími se profesorskými sbory � i spoleènými taneèními. Vzájemné pozná-
vání a obapolnou úctu k tradicím obou �kol i k jejich absolventùm vnímám jako
prvek obohacující v�echny zúèastnìné.

Autoøi almanachu ��vzdìláván budi��� v tomto duchu tedy vytváøejí prostor
obìma �jubilujícím stranám�. Tendence objektivního retrospektivního pohledu na
spoleèenské klima v období vzniku obou �kol, na koncepci jejich èinnosti a na pro-
mìny v kontextu doby je zøejmá ji� vydáním almanachù �V sýpkách ducha� v roce
1992 a �Primum necessarium je vzdìlání a mravnost� v roce 1997. Jako zdroj hrdos-
ti k tomuto spoleèenství absolventù s ú�asným motivaèním aspektem je snaha pøi-
pomínat �ivot a dílo osobností, které svou odbornou erudicí a pedagogickým mis-
trovstvím byly pilíøi vìhlasu obou jubilujících ústavù, nositeli vlasteneckých ideálù
a tvùrci jejich neopakovatelné intelektuální atmosféry. �iroký prostor je dán i osob-
nostem vze�lým z øad studentù, kteøí své vzdìlání a schopnosti zúroèují
v nejrùznìj�ích oborech. V neposlední øadì je zde snaha o�ivit kamarádské vztahy ze
�kolních lavic, které s odstupem desetiletí jsou cennou devizou citlivì uchovávanou
v srdcích ka�dého z nás, rovnocenný pøístup ke v�em absolventským roèníkùm
a snaha vzájemnì je bez ohledu na vzdálenost a èas propojit, uvìdomit si pocit hrdé
sounále�itosti k spoleèenství své almae matris a umo�nit opìtné pro�ití onoho krás-
ného období gymnazijních studií, k nìmu� se v�ichni rádi vracíme.

Z øady publikovaných almanachù ponìkud vyboèuje (snad jen mírnì pozmìnìným
redakèním týmem a odli�ným formátem, nikoli zajímavostí obsahu a esteticky pùsobi-
vým polygrafickým provedením) je�tì sborník �Buï zdrávo nám, gymnasium dívèí�,
vydaný v roce 1999 u pøíle�itosti 80. výroèí zalo�ení Dívèího reformního reálného
gymnázia (ve své dobì modernì koncipovaného typu �koly, jich� bylo v ÈSR pouze 7 a
které mìly témìø identický studijní program jako napø. Vojenské gymnázium v Mor.
Tøebové) a 50. výroèí jeho zaèlenìní do Slovanského gymnázia. K tomuto sborníku
mù�eme pøiøadit i reprezentativní publikaci �Slovanské gymnázium literární�, kte-
rá je mimoøádnì ètivou antologií, v ní� je pøipomenuto více ne� sto literátù a osob-
ností s literární a publicistickou orientací a v ní� je pøedstavena i desítka mladých
talentù a témìø ètyøi desítky výtvarných umìlcù a pedagogù, oslovených geniem loci
obou jubilujících institucí. �Slovanské gymnázium literární� mohu tedy rovnì� do-
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poruèit k proètení, nebo� tuto antologii vnímám jako velký pøínos k poznání histo-
rie Slovanského gymnázia a jeho slavných tradic a souèasnì i jako významnou son-
du do oblasti literatury v regionu Hané.

Na tomto místì pøipomeòme, �e na skvìlé dokumentární úrovni almanachù
i dal�ích jmenovaných publikací vydaných Slovanským gymnáziem v posledním de-
ceniu má lví podíl neúnavná koncepèní práce hlavního redaktora Mgr. Luïka Barto-
�e, badatelské úsilí historika PhDr. Milana Ticháka (maturitní roèník SG 1952, D)
a intelektuální vklad publicisty Mgr. Bohumíra Koláøe, jim� tímto, jménem v�ech
absolventù, vyjadøuji dík a uznání.

Almanachy Slovanského gymnázia publikované v posledních deseti letech se
staly �ádanými klenoty knihoven na�ich absolventù. Pevnì vìøím, �e i tento al-
manach, který novì pøiná�í i pravdivé informace o køivdách spáchaných minu-
lým re�imem na na�ich spolu�ácích a dále unikátní, dosud nepublikované údaje
o poèátcích frankofonního �kolství v ÈSR v období první republiky a který rov-
nì� svì�ím zpùsobem prezentuje i �kolu souèasnou, v�echny zaujme.

I kdy� se v jubilejních almana�ích zpravidla vzpomíná, nejde o samoúèelný nos-
talgický pohled zpìt. Výsledky pedagogické práce Slovanského gymnázia v uplynulém
desetiletí umo�òují objektivní reflexi �koly souèasné a také nároèný a sebevìdomý
pohled do budoucnosti.

Ve spoleènosti v�eobecnì povrchnì vnímaný stereotyp �ivota �koly teprve v bez-
prostøedním kontaktu rozkryje neodolatelný pùvab jejího ka�dodenního �ivota na
SG. V�dy� do onoho kolosu, v nìj� souèasné Slovanské gymnázium vyrostlo, pøichá-
zí dennì celé jedno procento nynìj�ích obyvatel mìsta Olomouce! V�ichni jsou mladí
(ve vìku 12�20 let), motivovaní, cílevìdomì pracují na svém osobnostním rùstu, vy-
zrávají citovì a profilují se svými zájmy, ujasòují si svou profesní orientaci. V 36
tøídách jich máme ve tøech typech studia (osmileté, ètyøleté a �estileté bilingvní èesko-
francouzské) skuteènì 1068. O kultivaci jejich intelektu peèuje osm desítek plnì kva-
lifikovaných profesorù a 6 zahranièních lektorù. Technické zázemí �koly, umístìné
ve dvou budovách (tøída Jiøího z Podìbrad 13 a Pasteurova 19), zabezpeèuje 26 správ-
ních a technicko-hospodáøských pracovníkù. Týdnì se zde v rámci povinného uèeb-
ního plánu, ve volitelných a nepovinných pøedmìtech oduèí úctyhodných více ne�
1700 vyuèovacích hodin. Pedagogicky vnímavý a metodicky promy�lený pøístup
k práci se studenty snad ani nedává prostor pro stereotyp a nudu. Na souèasném
Slovanském gymnáziu není studium biflováním, ale tvoøivou prací v praktických cvi-
èeních, v semináøích, na exkurzích, úèastí v soutì�ích. Desítky diplomù za vítìzství
èi pøední umístìní v soutì�ích v rámci okresu, kraje i republiky (ve fyzice máme i úspìch
mezinárodní!) svìdèí o tom, �e studentùm uèení a prezentace jejich vìdomostí èiní
pøevá�nì potì�ení. � Nikoho pak jistì nepøekvapí vysoké procento úspì�nosti na-
�ich absolventù v pøijímacím øízení na vysoké �koly (pravidelnì dosahuje 92 %).

Nedílnou souèástí koloritu studentského �ivota ka�dé tøídy je i týdenní ly�aøský
výcvik, sportovnì-turistický kurz, literárnì-historická exkurze do Prahy, v návaznosti
na uèební plány i nìkolik komplexních exkurzí, ka�doroèní výlety, pøíp. úèast na
øe�ení mezinárodních studentských programù atp. Poèítaèové vybavení �koly, napo-
jené optickým kabelem na metropolitní sí�, slou�í studentùm kromì výuky
k individuální práci s Internetem (i bìhem prázdnin). Slovanské gymnázium organi-
zuje i sportovní soutì�e regionálního významu, napø. Studentskou la�ku (støedo�kol-
ský halový turnaj ve skoku vysokém); k uctìní profesora tìlesné výchovy, jeho� popra-
vili nacisté, Memoriál prof. Stanislava Cveka v odbíjené smí�ených dru�stev støedních
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�kol regionu Hané, a dokonce i 10 roèníkù celostátního Pøeboru gymnázií ÈR v tenisu
dorostenek.

Nespornou výhodou souèasných studentù Slovanského gymnázia je i mo�nost
vybrat si z pestré nabídky mimovyuèovacích aktivit organizovaných �kolou a aktiv-
nì se v pøíslu�né oblasti rozvíjet (napø. 3 pìvecké sbory, nìkolik divadelních souborù
hrajících na úrovni i anglicky a francouzsky /divadelní soubor na�í ÈFS je dvojnásob-
ným laureátem FESTIVADLA v Brnì/, øada zájmových krou�kù � �achový, astronomic-
ký, výtvarný, fotokrou�ek, atraktivní krou�ek letecký, krou�ek �ermu s leto�ní doroste-
neckou mistryní ÈR v �ermu kordem, taneèní klub s nìkolika mistrovskými páry
s mezinárodními úspìchy, nìkolikeré sportovní hry atp.). Kromì �iroké nabídky stu-
dia cizích jazykù umo�òuje na�e gymnázium jako jediné v ÈR systematické studium
nizozem�tiny. � Z vlastní iniciativy studenti organizují nejrùznìj�í humanitární sbír-
ky. Cílevìdomá práce �koly v oblasti ekologické výchovy byla ocenìna dokonce zaøa-
zením SG mezi asociované �koly UNESCO.

Náv�tìvník Slovanského gymnázia pøitom nemù�e mít ani tu�ení, �e pøed 5 lety
na�e �kola doslova povstala z trosek, jako bájný Fénix z popela. Nièivá povodeò
v èervenci 1997 zaplavila suterén budovy na tø. Jiøího z Podìbrad a budovu
v Pasteurovì ulici do vý�e 160 cm v pøízemí. Po jejím opadnutí zùstalo jen kontami-
nované páchnoucí bahno. Sedm milionù Kè pøedstavovala znièená hodnota knihov-
ny, �aten, tìlocvièny, nábytku a budov. A právì tady se ukázalo, co znamená Slovan-
ské gymnázium pro studenty, profesorský sbor, absolventy, rodièe i pøátele �koly,
kteøí po dobu 6 týdnù obìtavì pracovali, abychom poèátkem záøí mohli zahájit plno-
hodnotnou výuku.

Nelenili jsme ani v následujících letech. Vybudovali jsme nádherné høi�tì (èást plo-
chy je kryta umìlohmotným povrchem pou�ívaným pøi vrcholných lehkoatletických sou-
tì�ích), obnovili jsme knihovnu (i za pomoci krajanù v �enevì a z darù partnerských
�kol ve Francii a Belgii), �atny, z daru Rotary klubu jsme zrekonstruovali tìlocviènu,
kouzelnou promìnu zaznamenal i vstupní prostor do budovy èesko-francouzské sekce
i atrium této budovy� (finanèní náklady na provedené opravy a rekonstrukce pøekro-
èily 8 milionù Kè).

Za ve�kerým vý�e popsaným gigantickým úsilím, za harmonickým chodem �koly
a èinorodým pedagogickým klimatem je mnohaleté úsilí konkrétních osobností, mých
spolupracovníkù v profesorském sboru, pøíp. pracovníkù zaji��ujících technické zá-
zemí. Na tomto místì v�em za pøíkladné plnìní svìøených úkolù upøímnì dìkuji.
Dìkuji zejména za ka�dodenní koncepèní práci se studenty, za soustavné vytváøení
oné nároèné, ale radostné pracovní atmosféry kultivující jejich intelekt. Dìkuji v�em,
kteøí, by� plnì aprobováni, bez nárokù na materiální ohodnocení svého úsilí stále
pracují na svém odborném a metodickém rùstu, kteøí se z vlastní vùle vzdìlávají,
aby to nejlep�í ze sebe rozdali tìm, které mají rádi, studentùm Slovanského gym-
názia.

Kvalitu na�í souèasné práce provìøí èas. Pokud snad nìkdy po desetiletích nynìj�í
studentíci se skránìmi pokrytými �edinami budou vdìènì vzpomínat na souèasné
profesorské osobnosti a kladnì hodnotit pøínos �koly pro vlastní �ivot, bude to zna-
mením, �e ve své generaci jsme na svém úseku nesli pochodeò tradice na�í vìhlasné
�koly se ctí.

Tradice Slovanského gymnázia je synonymem pro nejvy��í kvalitu. Pøeji Slovan-
skému gymnáziu, aby ona pochodeò v�dy jasnì záøila.

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel Slovanského gymnázia
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KYTIÈKA
uvitá 50 let po maturitì na gymnáziu

v Olomouci, Jiøího z Podìbrad

Kdy� místo hudby sfér nad na�í Olomoucí
Dunìla smrt a v nás teplalo mládí vroucí,

Ve tvých zdech, �kolo, uvízla rozverná �lápota
Ze sklepa, na vì�, po stropì do víru �ivota�

Kdy� dóm jsme èrtali vysoko nad hodinami,
Kolik snù v oblacích krou�ilo nad tebou s námi,
Ty na�e jistoto, projekte bytí, domova hroudo,

Reálko nereálná, uèení chráme, ty na�e Budovo!

V úsmìvech studentù dnes u� vrásèitých skrání
Vzdálená hlaholí léta, rozkvétá vzpomínání�

�ij zítøkùm, základe �ivota, jako jsi v bouøích �ila!
Dej, Otèe pøedkù i ná�, ké� by ses nikdy nezhroutila.

1997 Miroslav Vybíral
(mat. roè. 1947, VIII. B)

Motto: Vìøím v slunce, i kdy� nesvítí,
Vìøím v Boha, i kdy� mlèí,
Vìøím v lásku, i kdy� je skrytá.
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ZE STRÁNEK HISTORIE

ÈESKÉ REÁLKY V OLOMOUCI

Ve staletých dìjinách mìsta Olomouce pøedstavuje doba skuteèné existence
Èeské reálky jen nevelkou epizodu. V�dy� tato významná a druhdy nejvìt�í vzdì-
lávací instituce na území mìsta i jeho �irokého okolí vytrvala v pùvodní formì
necelé ètyøi desítky let, a i kdy� pøièteme èas jejího bytí jako reálného (pozdìji
Polívkova) gymnázia, nedo�ila ani tak své celé padesátky. Pøesto v�ak nelze vy-
kládat olomoucké dìjiny pøinejmen�ím první pùle 20. století bez zmínky o Èeské
reálce, a� u� se na nì budeme dívat z pohledu vývoje �kolství a obecné vzdìlanos-
ti nebo z hlediska národního probuzení Èechù v nìmecké Olomouci. V tìchto �
ale i v øadì dal�ích � smìrech vyorala nìkdej�í Èeská reálka i za svého sotva
pùlstoletého pùsobení tak hlubokou a dodnes zøetelnì viditelnou brázdu, �e roz-
hodnì stojí za ohlédnutí. Nejen u pøíle�itosti stého jubilea vzniku této �koly.

FENOMÉN REÁLKA

Musíme pøedeslat, �e vznik èeské reálky pøed sto lety nebyl v Olomouci prv-
ním krokem k zavedení tohoto druhu vzdìlávání. Také je obecnì známo, �e ne-
�lo ani o první èeskou støední �kolu v tomto mìstì. V�dy� ji� v roce 1867 se pøimì-
øenì vyrovnaly �ance nìmecké i èeské mláde�e na získání støedo�kolského
vzdìlání v mateøském jazyce otevøením Slovanského gymnázia (i kdy� se své
osmileté úplnosti doèkalo a� v roce 1872 a dùstojné vlastní budovy je�tì o dva-
náct let pozdìji � 1884).

Zøízením Slovanského gymnázia v Olomouci se sice vyrovnal staletý nìmecký
náskok v nabídce klasického vzdìlání pøedcházejícího studiím vysoko�kolským,
ale pøesto zde je�tì stále nebyly mo�nosti studia pro �áky obou národností rov-
nocenné. Nìmci mohli toti� navíc nabídnout také studium na (nìmecké) reálce.

Studium na gymnáziu bylo samozøejmì vynikající pøípravou pro následná stu-
dia univerzitní, tedy pro budoucí lékaøe, právníky, støedo�kolské pedagogy i ji-
nak graduovanou inteligenci, zpoèátku v�ak nejvíce pro pøí�tí knìze. Pøes øadu
reforem jeho studijních programù bylo pøece jen gymnázium ménì pøita�livé
napø. pro adepty studia pøírodních vìd a témìø nevyhovující jako pøíprava vyso-
ko�kolských studií technických oborù v�eho druhu, nemluvì ji� o tìch studen-
tech, kteøí se po maturitì hodlali uplatnit v praxi i bez následného vysoko�kol-
ského vzdìlání. Tyto problémy byly �ivé u� hodnì dávno1 a jistou odpovìdí na nì
bylo ve �kolské soustavì rakouského soustátí zavedení dvouleté nástavby za tøe-
tím roèníkem tzv. hlavní �koly, co� se v Olomouci stalo ji� roku 1808. Tomuto
bìhu obsahujícímu mj. výuku úèetnictví, geometrie a stavitelství, technického
kreslení, chemie, strojnictví apod. se øíkalo �Unterrealschule�, co� se do èe�tiny
pøekládalo jako podreálka, jindy také nesamostatná reálka, nebo� �lo jen o orga-
nickou souèást vzpomenuté �koly �Hlavní� (Hauptschule). Samostatné reálky jako
�estileté ústavy o dvou tøíletých stupních (ni��ím a vy��ím) zavedlo v Rakousku
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a� nejvy��í vládní naøízení z 6. záøí 1849, s jistými úpravami znovu 13. srpna
1851. Pøedstavitelé mìsta Olomouce (a spolu s nimi mocná Obchodní a �ivnos-
tenská komora v Olomouci) nebyli v názorech na obecnou potøebu vzdìlanosti
nijak zpozdilí. O povolení k zøízení takového uèili�tì po�ádali do Vídnì ji� poèát-
kem roku 1853 a tamní Ministerstvo kultu a vyuèování vyhovìlo témìø obra-
tem2. A tak nová �Oberrealschule� mohla v Olomouci slavnostnì zahájit svou
existenci hned v následujícím �kolním roce 1854/55.

Nová �kola na�la pøístøe�í nejdøíve v objektu Hlavní �koly v Bernardinské ulici
(dne�ní Slovenská � pozdìj�í budova ��erotína�). Ne� ve �kolním roce 1857/58
dosáhla své �estitøídní úplnosti, nechalo mìsto pro ni adaptovat dvojdùm v Pur-
krabské ulici è. 2 a 4, kde se v roce 1867 je�tì doèkala reformy upravující poèet
roèníkù na sedm se závìreènou maturitní zkou�kou, a tím teprve vlastnì pový-
�ení na plnoprávnou støední �kolu. Dùkazem, jak si vedení mìsta vá�ilo cti hos-
tit ve svých zdech reálku, byla nádherná �kolní budova postavená na náklady
mìsta na místì zboøených kasáren u kostela sv. Moøice a dne 20. èervna 1875
slavnostnì vysvìcená. Zde pak bylo sídlo olomoucké (samozøejmì nìmecké) re-
álky a� do roku 1925, kdy se slouèila s nìmeckým gymnáziem do reálného gym-
názia a pøistìhovala se do gymnaziální budovy ve tø. Svobody (dne�ní Pøírodovì-
decké fakulty UP).

Pøesto�e byla o jeden roèník krat�í, stala se reálka velmi brzy �kolou v Olo-
mouci nejpoèetnìj�í. Její nabídka prostì zasahovala �ir�í vrstvy obyvatelstva, ne�
to dokázalo klasické gymnázium, co� se pochopitelnì projevilo ve vy��ím poètu
zájemcù o tuto formu studia. Uvá�íme-li, �e pøíslu�níci èeského národa mìli v tìch
èasech svou základnu právì v tìchto ��ir�ích� � jinými slovy: spoleèensky �ni�-
�ích� vrstvách obyvatel � dojdeme logicky k závìru, �e podstatná èást �ákù olo-
moucké nìmecké reálky byli Èe�i. V dlouhodobém prùmìru (1854�1904) �lo o 28
% (vedle 71,8 % Nìmcù), v èase do vzniku èeského �Slovanského� gymnázia (1861
a� 1866) v�ak podíl èeských studentù pøevy�oval 55 %2. I kdy� byla v uèebních
osnovách nìmecké reálky i povinná èe�tina (a� do �kolního roku 1895/96 jen
pro Èechy, pak obecnì), pøece se zde �áci zejména z národnì probudilého hanác-
kého venkova, kterých ostatnì byla naprostá vìt�ina, necítili nejlépe. Ti, kteøí se
èasem pøizpùsobili, se zpravidla brzy pøestali k svému národu a k mateøské øeèi
hlásit. Ponìmèili se.

Poèet odrodilých studentù sice nemusel být velký ani na nìmecké reálce. V�dy�
stejnì jako mezi �actvem zde Èe�i mìli stálé zastoupení i v profesorském sboru.
Slu�bou v nìmecké reálce pro�li postupnì i významné osobnosti èeského národ-
ního hnutí,3 jakými byli napø. po roce 1856 PhDr. Franti�ek Eugen Mathon (1828�
1893 � pozdìj�í øeditel reálky v Brnì) nebo od roku 1857 je�tì známìj�í profesor
chemie a významný národohospodáø Jan Rudolf Demel (1833�1905), v letech
1858�1863 profesor èe�tiny a nìmèiny Václav �irovnický (1818�1880 � význam-
ný �urnalista, redaktor Zory, Hvìzdy a Moravana, pro tiskový pøeèin pak úøady
zbavený profesury), z ji� mlad�í generace národních buditelù to byl po roce 1879
známý profesor a veøejný èinitel Eugen Fierlinger (1849�1925) a øada dal�ích.
Ale pøi v�í úctì k velikým zásluhám tìchto mu�ù musíme pøiznat, �e jejich role ve
snaze zpøístupnit rovnocenné vzdìlání v rodném jazyce mláde�i obou národnos-
tí byla na této �kole jen epizodní a èasovì omezená. Úsilí o zøízení reálky také
s èeským vyuèovacím jazykem v�ak v Olomouci pouhou epizodou nebylo.
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PRÙKOPNÍCI DRUHÉ ÈESKÉ STØEDNÍ �KOLY V OLOMOUCI

Kdo vyslovil poprvé po�adavek na zalo�ení èeské reálky a kdy tento hlas za-
znìl, u� asi zùstane tajemstvím. Ale ji� na øadì velikých táborù lidu v letech 1868�
1869 se této my�lence dostalo masové podpory4. Výzva k zalo�ení dal�í èeské
støední �koly v Olomouci se pak èastìji ozvala v nìkolika rezolucích hanáckých
venkovských obcí � prozatím ov�em bez výsledku. Pouhé pøání obyvatel úøadùm
nestaèilo a ve vlivných institucích, které pomohly na svìt napø. nìmecké reálce
(mìstské zastupitelstvo, Obchodní a �ivnostenská komora apod.), olomouètí Èe�i
�ádné zástupce nemìli. Konkrétnìj�í formu tyto snahy dostaly a� s nástupem
mlad�í generace národních pracovníkù v sedmdesátých a osmdesátých letech 19.
století (vìt�inou ji� vychovaných Slovanským gymnáziem). Teprve tìm se poda-
øilo vytvoøit vlastní organizace, tedy jakési �nátlakové skupiny�, jejich� úsilí pak
koneènì (po ètvrtstoletí námahy) vedlo k cíli.

Nejvá�nìj�í roli v tomto dìní hrál pøedev�ím spolek Matice �kolská zalo�ený
z podnìtu kandidáta advokacie Jana Hynka (1844�1897) v øíjnu 1872, k nìmu�
se pøidali dal�í významní èe�tí intelektuálové tehdej�í Olomouce, pøedev�ím øedi-
tel Slovanského gymnázia Jan Ev. Kosina, uèitelé tohoto ústavu Jan Veselý, �tì-
pán Cholava, Vincenc Prasek, právníci Lakomý, Èáp, �ílený a dal�í, ale také po-
slanec P. Ignát Wurm èi kanovníci (dokonce nìmeckého pùvodu) hrabì
Pötting-Persing a baron Königsbrunn.

Prvotní snahou nové instituce bylo zalo�ení dosud v Olomouci neexistující
èeské obecné �koly, co� se ji� roku 1873 stalo skutkem. Díky nezmìrné obìta-
vosti èeských vlastencù se pak Matici v roce 1875 podaøilo opatøit �kole vlastní
budovu a po bezmála deseti dal�ích letech pøekonat a� fanatický odpor nìmecké
olomoucké radnice proti pøevzetí �koly (od �kolního roku 1884/85) do péèe mìs-
ta v duchu platných zákonù5. Nebyl to sice je�tì konec tuhého zápasu také
o dùstojné podmínky �kolní práce a proti jiným protivenstvím nevra�ivé obecní
správy, ale Matici �kolské pøece jen vybylo více èasu a sil k prosazení �druhého
bodu� svého sna�ení, tentokrát i na poli �kolství støedního. Tam nebylo naléha-
vìj�ího úkolu ne� zalo�ení èeské reálky.

To u� mìla Matice �kolská vynikajícího spojence v Národní jednotì pro východ-
ní Moravu (zalo�ené v roce 1885) a v øadì dal�ích vlasteneckých sdru�ení a spol-
kù. Ale i kdy� s ní navíc sympatizovali národnì probudilí pøedstavitelé vìt�iny
okolních hanáckých obcí a na ruku jejím zámìrùm �lo i nìkolik poslancù Zem-
ského èi dokonce Øí�ského snìmu ve Vídni (J. R. Demel, P. Ig. Wurm, dr. Fandr-
lík, pozdìji J. Vychodil, dr. J. �áèek aj.), byla to cesta trnitá a èasovì zabrala je�tì
celý zbytek 19. století. Ve Vídni nechtìli volání Èechù z Olomouce stále sly�et.

Bùhví po kolikáté u� zorganizovala olomoucká Národní jednota také v roce
1897 rozsáhlou petièní akci. Pøímý po�adavek, doprovázený tisíci podpisù obèa-
nù a pøedstavitelù èeských spolkù i celých obcí, aby vláda vlo�ila do státního
rozpoètu na rok 1898 potøebnou sumu na otevøení èeské státní reálky v Olomou-
ci, se opìt � jako obvykle � minul úèinkem. Argument, �e na Olomoucku (v mìs-
tì i v okrese) �ilo v roce 1890 vedle 27 600 Nìmcù �také� 55 200 Èechù (67 %),
pøièem� tøetina Nìmcù mìla v Olomouci 4 støední �koly (gymnázium, reálku,
uèitelský ústav a obchodní akademii) a pøes dvì tøetiny Èechù pouze jediné Slo-
vanské gymnázium, nevzaly vídeòské úøady (jako dosud v�dy) na vìdomí.
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Tak do�lo v sobotu 6. kvìtna roku 1899 v pøeplnìném Národním domì k pa-
mátné schùzi pøedstavitelù èeských venkovských obcí a olomouckých spolkù,
která vyznìla v po�adavek, aby se zøízení èeské reálky � jako �koly pro poèátek
soukromé � ujala osvìdèená Matice �kolská. Matice, vedená v té dobì právníkem
a øí�ským poslancem JUDr. Janem �áèkem, na své výborové schùzi ji� 10. kvìt-
na 1899 výzvu pøijala. Odvahu k tomuto èinu (pøi pokladní hotovosti pouhých
437 zl. a 8 krejcarù!) projevili spolu s dr. �áèkem dal�í èlenové výboru: advokáti
dr. Julius Ambros, dr. Ant. Geisler, dr. Jan O��ádal a dr. Jan Novotný, dómský
vikáø P. Jindøich Geisler, obchodník Jindøich Ba�ta, krejèí Václav Divina, rukaviè-
káø Josef Suchan a øeditel arcibiskupské tiskárny Karel Sojka. �e je neèeká lehká
práce, samozøejmì vìdìli6.

ZROD ÈESKÉ REÁLKY

Je�tì jednou to výbor Matice zkusil �po dobrém�. Ve Vídni byl od bøezna 1898
novým ministerským pøedsedou tzv. Pøedlitavské èásti øí�e k èeským snahám ne
zrovna nepøátelský hrabì Franz Thun a finanèním ministrem jeho kabinetu do-
konce èeský politik a pedagog dr. Josef Kaizl. Nabídku Olomouckých na bezplat-
né poskytnutí �kolní budovy a pøíslib dal�ího vlastního pøièinìní vláda sice vá�-
nì zkoumala, jen�e ji� v øíjnu 1899 podala demisi a nadìje se opìt rozplynuly.
Rychle se støídající vlády se touto kausou nechtìly zabývat, kabinet Ernsta von
Körbera (1900�1904) po�adavek z Olomouce odmítl pøímo. Pøesto v záøí roku
1901 pøedal poslanec a starosta Topolan Josef Vychodil Øí�ské radì ve Vídni dal-
�í petici podepsanou starosty 73 hanáckých obcí, starostové Jakub Dvoøák z Køe-
lova, Frant. Machát z Horky, Josef Svozil z Pøíkaz a Tomá� Zácha z Velké Bystøice
(spolu s èleny výboru Matice dr. O��ádalem, dr. A. Geislerem a dr. Pøecechtìlem)
vedli dal�í jednání na ministerstvu vyuèování v lednu 1902� V�e marno. A tak
na valné hromadì olomoucké Matice �kolské 20. bøezna 1902 u� nezbylo nic
jiného, ne� (s úlevou a s nad�ením) se vrátit k døívìj�ímu rozhodnutí, aby si èes-
kou reálku v Olomouci zøídil od �kolního roku 1902/1903 �národ sobì�, ve vlastní
re�ii Matice �kolské.

Je nutno podotknout, �e i k takovému kroku bylo potøeba souhlasu z Vídnì
a �e ani tentokrát to nebylo �jen tak�. Ale to u� by bylo toto vzpomínání asi pøíli�
nudné. Dùle�ité je, �e 26. èervence 1902 vy�lo �vynesení� ministerstva kultu
a vyuèování è. 24.263, jím� se povoluje otevøít v Olomouci první tøída ni��í sou-
kromé reálky.

Výbor Matice �kolské v�ak na tuto zdánlivou teèku za svým letitým sna�ením
neèekal neèinnì. Pøedev�ím mìl alespoò pro rozbìh budoucího uèili�tì pøiprave-
nou budovu. Byl to dùm è.p. 602 v dne�ní Sokolské ulici 19, postavený z darù
èeské veøejnosti v roce 1875 pro potøeby matièní obecné �koly, která zde byla
domovem do konce �kol. roku 1887/88. Roz�íøená v roce 1878, a roku 1882
zvý�ená o jedno poschodí, slou�ila také nìkolika tøídám Slovanského gymnázia,
sídlila v ní (1888�1904) hudební �kola ��erotín�, ka�dou nedìli dopoledne zde
bì�elo nìkolik tøíd uèòovské, tzv. Pokraèovací �koly apod., nemluvì o tom, �e a�
do roku 1888 slou�ila nìkolika èeským spolkùm (Sokolu, �erotínu, Národní jed-
notì i samé Matici �kolské) jako malý �Národní dùm�. Do roku 1901 si nìkolik
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uèeben pronajímal nìmecký Uèitelský ústav. Právì místnosti uvolnìné nìmec-
kým ústavem byly ji� v øíjnu 1901 upraveny pro první tøídy budoucí reálky.

Mnohem vìt�í starostí ov�em bylo shromá�dìní finanèních prostøedkù a ji-
ných hmotných záruk takového podniku. To bylo ve své dobì vlastnì nejnároè-
nìj�í èinností (i kdy� ne jedinou) zvlá�tní komise Matice �kolské, tzv. �reálkové-
ho výboru�, slo�eného z ji� vzpomenutých tøí èinitelù, nìkdej�ích absolventù
olomouckého Slovanského gymnázia: JUDr. Antonína Geislera, JUDr. Jana Os-
�ádala a lékaøe MUDr. Franti�ka Pøecechtìla. Zejména �ivotní elán, organizaèní
a diplomatické nadání advokáta Os�ádala pøispìly k tomu, �e ji� v dubnu 1902
reálku podpoøila èástkou 10 tisíc korun Ústøední zálo�na rolnická v Olomouci,
zdej�í Obèanská zálo�na tøemi tisíci atd. Velice prospìl �lechetný odkaz mì��ana
Franti�ka Stejskala (1821�1901), statkáøe v Týneèku, který Matici daroval svùj
dùm v Bernardinské (dnes Slovenské) ulici v cenì 120 tisíc korun (jen� pak nesl
roèní rentu 1 200 K), je�tì obdivuhodnìj�í byl závazek 58 obcí olomouckého
venkovského okresu k platbì pravidelných roèních pøíspìvkù na vydr�ování re-

Budova Èeské reálky (matièní) v dne�ní Sokolské ulici
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álky. A tak vedle velmi slu�né hotovosti mìl pokladník Matice �kolské pøi rozbì-
hu �koly záruku 6 440 K stálého pøíjmu na ka�dý rok.

��astnì dopadla také dal�í velká starost o získání øeditele a kvalitního pedago-
gického sboru proponované reálky. Tím prvním �tìstím bylo, �e nabízenou funkci
v èele �koly pøijal oblíbený profesor pøírodopisu na Slovanském gymnáziu v Olo-
mouci (od roku 1886) Franti�ek Polívka, jen� se nezalekl nejistého postavení na
soukromé zaèínající �kole � vystoupil ze zaji�tìné státní slu�by � a dal celý svùj
neobyèejný pedagogický a organizaèní talent i vìdeckou presti� na�eho pøední-
ho botanika do vínku zalo�enému ústavu. (Dokonce se zøekl dvou tøetin øeditel-
ského pøíplatku ve prospìch chudinského fondu �koly.)

A tak v památný den 18. záøí roku 1902, po slavnostní m�i Veni sancte v blíz-
kém dominikánském kostele, mohl øeditel Èeské matièní reálky Franti�ek Polív-
ka pøevzít z rukou pøedsedy Matice �kolské a poslance JUDr. Jana �áèka budovu
�koly k novému u�itku a pøed poèetnými zástupy úèastníkù tohoto aktu vyslovit
nadìji, �e�

��ústav, z tak u�lechtilých pohnutek Maticí �kolskou zalo�ený a v takovém ideál-
ním nad�ení z darù a obìtí èeského lidu vydr�ovaný, bude dobøe prospívati�.

NA DLOUHÉ CESTÌ

A� po telegrafické odpovìdi na dotaz u Zemské �kolní rady v Brnì (15. záøí
1902), �e zále�itost olomoucké Èeské reálky je kladnì vyøízena, probìhly v násle-
dujících dvou dnech pøijímací zkou�ky a zápis prvních primánù. Ze 103 zájemcù
bylo jen 5 odmítnuto pro nepøesvìdèivé výsledky.

V peèlivì pøipraveném a zpoèátku docela vyhovujícím prostøedí matièní �koly
Na Bìlidlech (Sokolské ulici) tedy zaèalo psát dìjiny Èeské reálky prvních 98 �ákù
rozdìlených do dvou paralelních tøíd. Mìli pøed sebou lekce stanovené pro primy
reálek státními osnovami: pìt hodin týdnì èeského jazyka, po ètyøech hodinách
nìmèiny, matematiky a kreslení, tøi hodiny patøily pøírodopisu, po dvou týden-
ních hodinách vìnovali zemìpisu, zpìvu, tìlocviku a nábo�enství a jedna hodina
za týden zbyla na dìjepis1. Vyuèováním je provázeli èlenové prvého profesorské-
ho sboru, kterými byli � vedle øeditele a pøírodovìdce Fr. Polívky � prof. Hubert
Dole�il, výtvarný umìlec Karel Wellner a výpomocní uèitelé P. Jan Ondrou�ek
(nábo�enství), Antonín Nevole (tìlocvik) a Antonín Petzold (zpìv), v prùbìhu
prvého �kolního roku a o málo pozdìji je�tì pøistoupili dal�í (Ing. Fr. Rompart,
dr. Ferd. �pí�ek, Jan Slavík, K. Svoboda, J. Röhrich atd.).

Pøesvìdèení øeditele Polívky o dobré prosperitì ústavu zatím nemìlo kazu.
Zájem o studium byl znaèný; ka�dým rokem se otevíral dal�í roèník v�dy o dvou
paralelkách, a kdy� se na konci �kolního roku 1908/1909 dovr�il maturitami
prvních absolventù poèáteèní sedmiletý bìh, mìla �kola 495 �ákù ve 13 tøídách,
o 42% více ne� v té dobì ji� zabìhnuté a o jeden roèník vìt�í Slovanské gymnázi-
um. Ale to u� jsme pøíli� pøedbìhli událostem let pøedchozích.

Matice �kolská se postarala nejen o otevøení �koly. Peèlivì podporovala i její
rùst. Jen�e to stálo peníze. Hodnì penìz. V prvém �kolním roce pøi�lo z matièní
pokladny na vìcné i osobní náklady (platy profesorù aj.) 22 116 rak. korun, o rok
pozdìji si �kola �ádala 29 965 K a v dal�ím roce ji� 42 320 korun. Je sice pravda,
�e od roku 1903 dostávala dotaci z fondu Moravského zemského snìmu v Brnì
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po dvou tisících korunách roènì na tøídu (i poboèku), na druhé stranì v�ak Ma-
tice v letech 1904/1905 investovala ze svých prostøedkù bezmála 32 tisíc do pøí-
stavby tøípodla�ního køídla budovy, nebo� stejnì prudce rostly také nároky na
uèebny pro zvìt�ující se ústav. A penìz od �lechetných dárcù moc nepøibývalo.
Mnohé obce brzy pøe�lo � jak u� to v �ivotì bývá � jejich �ideální nad�ení�, slíbe-
né pøíspìvky se scházely stále hùø (v roce 1904 jen 4 123 K, roku 1905 3 430 K,
pak je�tì ménì). Jediné øe�ení ov�em bylo, aby se i o olomouckou Èeskou reálku
postaral rakouský stát tak, jak se staral o zdej�í støední �koly nìmecké.

Pozitivní výsledek letitých jednání v tomto smìru s vládními místy ve Vídni
v�ak nepøinesla zvlá�tní deputace Starostenského sboru olomouckého okresu ani
intervence Ústøední matice �kolské v Praze èi interpelace èeského poslaneckého
klubu v Øí�ské radì, tím ménì delegáti Matice �kolské z Olomouce i jiní, kteøí se
v té vìci postupnì anga�ovali. Pomohla v podstatì náhoda. Ve stejném èase (1906)
se postátnìní své reálky do�adovali také Nìmci v Prostìjovì. Ústav pro okres
s 1 838 nìmeckými obyvateli (vedle 69 534 = 97 % Èechù) nechtìla ryze èeská
prostìjovská radnice brát pøíli� vá�nì. Ve Vídni jej v�ak vá�nì brali. Na nejvy�-
�ích místech vzniklo � øeèeno právnickým jazykem � neuvìøitelné �junctim�:
Kdy� èeský Prostìjov podpoøí postátnìní tamní nìmecké reálky, bude i èeská
státní reálka v �nìmecké� Olomouci. Jinak nic.

Tak nezbylo èlenùm �reálkového výboru� Matice �kolské z Olomouce O��áda-
lovi, Geislerovi a dal�ím, ne� pøesvìdèit svého dávného spolu�áka ze Slovanské-
ho gymnázia, básníka, radního a pozdìji prostìjovského starostu MUDr. Ondøe-
je Pøikryla o tom, �e olomoucký problém je záva�nìj�í� Ale jen díky tomuto
pochopení se do státního rozpoètu na rok 1907 dostala polo�ka 76 000 korun na
Èeskou reálku v Olomouci a 1. února 1907 mohlo dojít k podpisu císaøského
rozhodnutí, �e tento ústav pøebírá (se zpìtnou platností od poèátku roku 1907)
do své péèe rakouský stát. Prostìjovské nìmecké �Oberrealschule� se ov�em té
cti dostalo také. (Jak byla taková �kola v hanáckém mìstì �potøebná�, ukazuje
skuteènost, �e v roce 1920 musela být ji� pro naprostý nedostatek �ákù zru�e-
na.)

NE� ZAÈALO SVÍTAT

Pøijetí olomoucké reálky do státní péèe nebylo nijak vlídné. Vídeòské minis-
terstvo vyuèování si kladlo dvì podmínky: 1. odevzdat státní správì ihned a bez
náhrady ve�kerý inventáø �koly (vnitøní zaøízení a uèební pomùcky), 2. slo�it
v hotovosti je�tì èástku 90.000 K jako pøíspìvek na stavbu nové �kolní budovy.
Marnì pøedstavitelé dosavadního provozovatele � Matice �kolské � dokazovali,
�e vlastním vydr�ováním �koly vèetnì bezplatného pronájmu své budovy ji� vlast-
nì státu vìnovali pøes ètvrt milionu korun. Po tuhém jednání se pouze podaøilo
vklad do plánované budovy sní�it na 20 tisíc. Vnitøní zaøízení uèeben a kabinetù
propadlo státu bez náhrady.

�kola v�ak budovu potøebovala velmi naléhavì, v tom bylo vedení Matice �kol-
ské se státními úøedníky zajedno. V dosavadní budovì bylo i po pøístavbì (1904/5)
místo jen pro deset tøíd, v èase zestátnìní jich v�ak �kola mìla o dvì víc. Ji� pøed-
tím se pilnì hledal prostor i pro umístìní v budoucnu pøedpokládaných 14 tøíd
a uèeben specializovaných (kabinetù, kreslíren, knihoven atd.). V nìmeckém mìs-
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Léto 1913
Tereziánská pra-
chárna se zaèíná
rozebírat

3. 9. 1913
Z prachárny u�
mnoho nezbývá

3. 11. 1913
Budování základù
Èeské reálky
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tì v�ak v�echny pokusy zklamaly. Nevy�la snaha získat volné místnosti po nì-
meckém gymnáziu, nezdaøila se výmìna Stejskalova domu za budovu vojenské-
ho stavebního úøadu se starou jízdárnou v dne�ní Sokolské ulici 17, neúspì�né
byly je�tì dal�í pokusy. Nakonec �kola musela vzít zavdìk nìkolika nouzovì adap-
tovanými tøídami v objektu opu�tìném v roce 1902 nìmeckým uèitelským ústa-
vem v Bernardinské ulici (v roce 1928 pak pøestavìném pro spolek �erotín). Tam
na�ly místo dvì tøídy, kreslírna, knihovny a v�echny sbírky uèebních pomùcek.
Na tìlocvik museli �áci chodit je�tì 250 krokù dál, do nìkdej�í sokolovny v domì
è. p. 586 (Sokolská 7). Pøevzetí ústavu do státní péèe v roce 1907 pøineslo pøede-
v�ím nadìji na zlep�ení tohoto neutì�eného stavu. Zatím v�ak, bohu�el, pouze
nadìji. Na jeho definitivní vyøe�ení musela Èeská reálka v Olomouci èekat je�tì
dal�í tøináct let�

Nepøíjemnosti spojené s organizováním rozvrhu hodin, s vìèným pøecháze-
ním, pøená�ením (i ztrátami) uèebních pomùcek a jiným ztí�ením pracovních
podmínek pedagogù i �ákù v�ak nijak neubraly na pøita�livosti ústavu a neublí-
�ily jeho rozmachu. Ka�dým rokem, jak ji� uvedeno, se otevíraly dvì nové tøídy
a ve dnech 16. a� 21. èervence roku 1909 dovr�ilo prvních 43 studentù své sed-
mileté studium maturitami. Za dozoru zemského �kolního inspektora dr. Jana
Mayera jich 15 obstálo s vyznamenáním, reprobován nebyl �ádný. V pøí�tích le-
tech se poèet absolventù pøíli� nemìnil. A� do svìtové války se v�dy pohyboval
kolem ètyøiceti. Velké výkyvy nebyly ani v celkovém poèetním stavu studentù,
v�dy blízkém èíslici 500. Dovr�ením prvého bìhu �koly (1908/09) se také ji�
trvale, co do poètu, stabilizoval pedagogický sbor na 30 uèitelù, z toho 22 a� 26
øádných státních profesorù. V èele jim byl stále øeditel Franti�ek Polívka.

Bohu�el se pramálo mìnily � a pokud ano, tak k hor�ímu � pracovní podmín-
ky �koly. Tady byl s pøibývajícími léty pokrok opravdu nepatrný. Ministerská
místa ve Vídni sice vyhlásila ji� na konci roku 1909 veøejnou soutì� na projekt
a realizaci �kolní budovy, pøíslu�né finanèní krytí se v�ak v rozpoètech odkládalo
z roku na rok. U �ádné z pìti rakouských vlád, které se mezi léty 1905 a� 1911
vystøídaly, mnoho pochopení pro èeskou �kolu nebylo. A kdy� u� se pak v roce
1912 mohlo zaèít, nebylo náhle v Olomouci pro novou budovu místo. Tu se zase
v neochotì pøedbíhali mìst�tí úøedníci. Zamítli prostor naproti vojenskému sou-
du (kde pozdìji stál Studentský domov), neobstál návrh na parcelu pøi hlavní
tøídì k nádra�í (kde je dnes socha TGM a za ní Pedagogická fakulta). Teprve plo-
cha u øíèního ramene Moravy, kde dosud stála masivní prachárna z terezián-
ských èasù � dostateènì odstrèená od ruchu �nìmeckého� mìsta � se zdála dosti
pøimìøená. Tak a� v posledních dnech dubna 1913 mohla být nejlevnìj�ímu ofe-
rentovi, staviteli Antonínu Müllerovi z Brna, budoucí stavba zadána.

Dílo podle nepodepsaného (pøitom velmi zdaøilého) projektu dodaného Zem-
ským místodr�itelstvím v Brnì pokraèovalo svi�nì, a tudí� nadìjnì. V létì roku
1914 v�ak vypukla válka. Zednící narukovali a stavba se zastavila. Pozdìji zabrz-
dilo opìt se zvolna rozbíhající pracovní rytmus epidemické onemocnìní nasaze-
ných vìzòù, ale pøes je�tì dal�í problémy mohla Zemská �kolní rada dne 14. úno-
ra 1915 vyzvat øeditele Polívku, aby se �kola ji� nastìhovala do nového. Ne�lo to.
Podle zdání odborníkù potøebovaly nedodìlky (a vlhké zdivo) poèkat je�tì ales-
poò do kvìtna� Odklad k nastìhování v�ak nepotøebovaly vojenské úøady, kte-
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ré mezitím i nedokonèenou budovu obsadily pro potøeby armády. Èeská reálka
tak mohla uèinit a� v roce 1920.

Svìtová válka (které se o dvacet let pozdìji zaèalo øíkat �první�, na rozli�ení
od té druhé) se v�ak do �kolní historie zapsala i jinak a je�tì krutìji. Ji� první
�kolní rok 1914/15 zaèal s mìsíèním zpo�dìním, kdy� �kolu na Bìlidlech (v So-
kolské ulici) zabralo 350 vojákù s polní kuchyní na dvoøe. Studentùm Slovanské-
ho gymnázia v Radeckého (Kosinovì) ulici se stalo toté�. Jen�e tam bylo vojsko
�nakvartýrováno� a� do února 1916 a gymnazisté se museli na 14 mìsícù pøesu-
nout do ji� tak pøeplnìné budovy reálky, kde se oba ústavy støídaly na smìny.

Kvalitì vyuèovacího procesu rozhodnì neprospìlo postupné povolání devíti
pedagogù k vojenské slu�bì, pøièem� se je�tì 14 jejich odvedených kolegù poda-
øilo vyreklamovat. Nehledì k tomu, �e vojenské povinnosti podlehli vlastnì v�ich-
ni dosavadní absolventi dosud mladé �koly a �e pro v�echny maturanty z dal�ích
váleèných let 1915 a� 1917 se prvním pokraèováním jejich kariéry stala slu�ba
v armádì, v závìru války museli narukovat i mladíci pøed maturitou � septimá-
ni, sextáni i mlad�í, pokud vìkem patøili do pøíslu�ného odvodního roèníku. Nì-
kterým bylo povoleno slo�it po roce slu�by �váleènou� (jakoby) maturitu, jiní
mohli dostudovat a� po válce. Tøináct bývalých spolu�ákù v�ak ji� po válce �ád-
nou volbu nemìlo. Ze zákopù váleèných front se nikdy nevrátili. Mezi mrtvými
studenty byl i mladý suplent dìjepisu a zemìpisu Antonín Hlinka, padlý ji� v srpnu
1914 na ji�ní frontì v Hercegovinì.

Bylo pováleènou chloubou Èeské reálky v Olomouci � i dùkazem jejího správ-
ného vlasteneckého pùsobení � �e bez výjimky v�ichni její nìkdej�í �áci, kteøí
padli do zajetí, se stali pøíslu�níky legií. �koda, �e letopisci reálky nepova�ovali
za dùle�ité zaznamenat v�echna jejich jména. Tak u� upadlo v zapomnìní také
jméno absolventa z roku 1914, nadporuèíka ruských legií Antonína Klime�e,
padlého v boji 9. 9. 1918 na Urale.

POD VLASTNÍM KROVEM

Nesmírná radost z konce války a ze vzniku samostatné Èeskoslovenské re-
publiky po 28. øíjnu 1918 byla na Èeské reálce v Olomouci násobena je�tì nadìjí,
�e se koneènì bude moci svobodnì rozvíjet v novém moderním prostøedí své
vlastní krásné budovy na nábøe�í nazvaném (v roce 1919) tøídou Jiøího z Podì-
brad. Ale i tentokrát si musel ústav na slavnou chvíli otevøení nové budovy chvíli
poèkat. Je�tì vlastnì nedokonèený objekt, zdevastovaný navíc tøíletou slu�bou
vojenskému lazaretu i jiným váleèným úèelùm, bylo potøeba napøed opravit
a vybavit potøebným zaøízením. V dobì pováleèné nouze o materiál, finance
i pracovní síly to nebylo snadné. Protáhlo se to na témìø dva roky a náklad na
dokonèení i obnovu v�eho znièeného pøesáhl 843 tisíce Kè (zatímco pøedchozí
výdaje na vlastní výstavbu obná�ely pouze 547 000 korun). Pùvodní zámìr zahá-
jit �kolní rok 1919/20 ji� v novém nevy�el.

Od 16. záøí 1919 v�ak v je�tì nedokonèené budovì zahájilo svou existenci novì
ustavené Dívèí reformní reálné gymnázium (v té dobì Dívèí lyceum), které z popudu
Matice �kolské uvedl do �ivota profesor dìjepisu a zemìpisu na Èeské reálce, èelní
funkcionáø Matice (za války také frontový voják rakouské armády) Jindøich Stein-
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mann (1877�1920). Dvì paralelní primy nového ústavu (73 dìvèat) obsadily dvì míst-
nosti ve 3. poschodí, kde pozdìji mìla reálka kabinet a posluchárnu fyziky. Pøes vá-
noèní svátky 1919 se v�ak lyceum opìt vystìhovalo � doèasnì do gymnázia v Kosinovì
ulici, aby pak na nìkolik let vystøídalo reálku v její staré budovì v ulici Sokolské7.

Ve sváteènì vy�òoøené nové budovì na tø. Jiøího z Podìbrad byl první �kolní
rok Státní èeskoslovenské reálky v Olomouci zahájen a� ve støedu 1. záøí 1920. �ko-
la do svého v poøadí ji� 19. roku vstoupila v neobyèejné síle 702 �ákù, kteøí obsa-
dili 17 tøíd8. Výuku obstarávalo 33 pedagogù. Øeditelem byl stále Franti�ek Polív-
ka, jeho funkci v�ak v zastoupení vykonával profesor matematiky a deskriptivní
geometrie Václav Komberec, kdy� øeditel Polívka po�ádal v roce 1920 o dvouletou
tvùrèí dovolenou, aby mohl dokonèit své vìdecké dílo. (Bohu�el se ji� do svého
úøadu nevrátil, 2. èervence 1923 ve vìku 63 let neèekanì zemøel.)

Èeská reálka byla v té dobì � ba u� pøedtím a je�tì pak dal�ích dvanáct let �
nejvìt�í støední �kolou v Olomouci. Je�tì ve dvacátých letech (napø. ve �k. roce
1923/24, ne� se nìmecká reálka slouèila s gymnáziem a byl zru�en nìmecký
uèitelský ústav), mìly jednotlivé støedo�kolské ústavy �ákù/stálých profesorù9:

Státní èeskoslovenská reálka ...............................  616 /25
Státní reálné gymnázium (Slovanské) ...................... 333 /16
nìmecká �Staatsoberrealschule� ............................... 319 /20
nìmecké �Staatsobergymnasium� ............................198 /18
Dívèí reálné gymnázium (je�tì neúplné) ................... 176 / 9

Vedle toho v Olomouci byla je�tì nìmecká �Handelsakademie� (308/14), Èes-
ká obchodní akademie (277/13 � v obou pøípadech vèetnì frekventantù abituri-
entských kurzù), èeský Uèitelský ústav (240/9), Soukromý �enský uèitelský ústav
v Øepèínì (143/8), nìmecký �Lehrbildungsanstalt� (89/7) a Zemská vy��í hospo-
dáøská �kola na Klá�terním Hradisku (72/12).

Z pøehledu lze vypoèítat, �e pøes 45 % v�ech èeských støedo�kolákù tenkrát
studovalo na reálce, bezmála dvakrát tolik co na gymnáziu (od roku 1919 ji�
�reálném�). Koneènì i mezi nìmeckými studenty tvoøili reálkáøi témìø tøetinu.
V èem spoèívala obliba právì tohoto typu støední �koly?

Odpovìdí ov�em bude hned nìkolik. Nepochybnì ji� první lákavou skuteè-
ností byla délka studia, na reálce stanovená na sedm let (oproti osmi letùm studií
gymnazijních). To bylo velmi praktické opatøení vyvolané tím, �e pøedpokládané
dal�í studium absolventù reálky na vysokých �kolách technického zamìøení bý-
valo o rok del�í ne� na univerzitních fakultách, kam zase zpravidla smìøovali
gymnazisté. Oceòovali to zejména také ti, kteøí po maturitì chtìli nastoupit do
praktického �ivota, bez následného vysoko�kolského vzdìlání. Reálka byla pro
tento zámìr rozhodnì �praktiètìj�í�. I kdy� se olomoucké Slovanské gymnázi-
um stalo v r. 1919 reálným gymnáziem (a pøiblí�ilo tak svùj výukový program
reálce � nahrazením klasické øeètiny francouz�tinou a v posledních dvou roèní-
cích zèásti dokonce deskriptivní geometrií po dvou hodinách týdnì), pøece jen
mezi obìma typy �kol rozdíl zùstal. Na reálce neznali latinu, které museli gym-
nazisté vìnovat témìø 17 % v�ech vyuèovacích hodin. Zato studenty reálky za-
mìstnávala ve více ne� �estinì (16 %) jejich studijního èasu deskriptivní geomet-
rie (na ni��ím stupni rýsování) spolu s kreslením � dne�ní terminologií výtvarnou
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výchovou. Rozdíly v pensu ostatních pøedmìtù ji� nebyly podstatné. Oba ústavy
tedy posílaly do �ivota mladé lidi v�estrannì kultivované, zbìhlé ve znalosti his-
torie, zemìpisu, ale i matematiky, základù v�ech pøírodních vìd a kromì doko-
nalé znalosti mateø�tiny také slu�nì jazykovì vybavené v nìmèinì a fran�tinì.
To, co mìli absolventi reálky navíc, bylo v praxi lépe a ihned k pou�ití (na rozdíl
napø. od latiny). Mnozí absolventi reálky vyu�ili také �u�etøený� rok studia
k absolvování jednoroèních abiturientských kurzù, které nabízely obchodní aka-
demie èi uèitelské ústavy, a tak v èase, kdy se jejich vrstevníci z reálného gymná-
zia teprve rozhodovali o zamìøení svého dal�ího studia na vysoké �kole, mohli se
mnozí abiturienti z reálky ji� spoleèensky uplatnit jako hotoví, do �ivota dobøe
pøipravení pracovníci.

K okolnostem zvy�ujícím popularitu studia na reálce v�ak rozhodnì nepatøila
men�í nároènost a ni��í po�adavky na vìdomosti �ákù. V Olomouci to v�dy zaru-
èoval kvalitní profesorský sbor, jeho� èleny byly i mnohé vynikající pedagogické
osobnosti s vìdeckými sklony. Ji� byla zmínka o uèitelské i odborné zdatnosti
samého øeditele Franti�ka Polívky. Vìdecké ambice v�ak byly spojeny i se jmé-
nem dlouholetého pedagoga (1918�1948) dr. Josefa Ma�ka v matematice, astro-
nomii (ale také tøeba v radiotechnice); pøírodovìdce Josefa Hrdlièky èinného zde
v letech 1906 a� 1949 (za okupace vìznìného známého veøejného èinitele); mate-
matika Roberta Strnada (1912�1926, pak dlouhá léta profesora na Slovanském
gymnáziu) a jiných, mezi nì� patøili i v�ichni pozdìj�í øeditelé Václav Komberec
(deskriptiva), Ing. Franti�ek Rompart (chemie), dr. Franti�ek Malinský, dr. Josef
Birgus a dr. Miloslav Zedek. V�dy� poslední tøi se po válce postupnì stali vysoko-
�kolskými pedagogy Univerzity Palackého. Ve sboru pedagogicky pùsobily i pøed-
ní osobnosti výtvarného svìta jako Karel Wellner, Edmund �i�ka, Bohumil Krs,
pozdìji Karel Sup, Alois Kuèera, F. J. Kraus, Emil Viklický; �kola mìla také zna-
menité filology, o nich� pojednává samostatná sta� v tomto sborníku (�pí�ek,
Papírník, dr. Barthell, Malota a dal�í); k nim patøil také èe�tináø Franti�ek Hader-
ka (pozdìj�í øeditel Slovanského gymnázia 1934-41). Bezmála 40 let byl stálicí
sboru nìmèináø �ebestián Lax; dlouhá léta (1923-1951) zde pùsobil dr. Jaroslav
Èièatka, hudební vìdec, který vedl studenty k lásce k múzickým umìním, stejnì
jako Jan Slavík, Franti�ek Waic, profesorky Franti�ka Francová, Hermína Kabe-
láèová a dal�í. Za necelé pùlstoletí se jich za katedrou vystøídalo pøes 270. Ka�dý
se nìèím zapsal do dìjin �koly a svým zpùsobem se podepsal pod její dobré jmé-
no. Dvìma z nich � Franti�ku Polívkovi a Karlu Wellnerovi � postavila vdìèná
Olomouc dokonce pomníky.

Pøiznejme je�tì, �e dobré výchovnì vzdìlávací poslání ústavu vydatnì podpo-
rovala nová, skvìle vyprojektovaná, a tudí� úèelnì vybavená �kolní budova10.
Vedle dobøe prosvìtlených a vzdu�ných tøíd mìla ve 3. poschodí rýsovnu a kabi-
net fyziky se stupòovitì uspoøádanou posluchárnou, o poschodí ní� ve stejné
dispozici podobnì zaøízenou uèebnu chemie, dále dvì kreslírny, �ákovskou
a uèitelskou knihovnu, v pøízemí uèebnu hudební výchovy s klavírem na kon-
certním pódiu atd. Samozøejmì nechybìla sborovna, øeditelna a dal�í místnosti
nutné k provozu �koly (vèetnì dvou �kolnických bytù). V roce 1923 byla pøista-
vìna prostorná tìlocvièna; �kolní dvùr byl ji� pøedtím upraven na letní høi�tì, od
11. dubna 1921 ozdobené ètyømi lipami toho dne slavnostnì zasazenými. Není
pochyb o tom, �e vedle pedagogického pùsobení zdatného profesorského sboru
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mìlo na absolventy olomoucké reálky silný vliv i estetické prostøedí, které je po
sedm rokù obklopovalo.

DOBØE VZE�LÁ SADBA

Na zmìøení míry úspìchu výchovného pùsobení a vzdìlávacího procesu �koly
nebyla vynalezena jiná metoda ne� zji�tìní, jak absolventi dokázali zu�itkovat
získané vìdomosti ve svém dal�ím �ivotì. V pøípadì Èeské reálky v Olomouci to
bohu�el bude zji��ování dosti obtí�né. Reálka si toti� na reflexi své historie pøíli�
nezakládala. Vzpomínkové sjezdy abiturientù (a s nimi spojené oslavné projevy,
èi dokonce jubilejní sborníky) se prakticky nekonaly. Památeèní publikace k 25.
výroèí �koly v roce 1927 (vlastnì jen trochu lépe vypravená bì�ná výroèní zprá-
va) obsahovala jen dílèí informace a k nápravì v rámci pøipravovaných oslav
pùlstoletého jubilea v roce 1952 ji� nedo�lo. �kola se ocitla v likvidaci (po spojení
se Slovanským gymnáziem) je�tì rok pøedtím. Likvidoval i pøípravný výbor pro
zamý�lené oslavy a dokumentace shroma�ïovaná pro jubilejní sborník se dávno
nìkde ztratila. Èas dal�ích pìti desetiletí pak udìlal své. Ode�li pamìtníci a s nimi
nav�dy i mnohá svìdectví o �ivotních úspì�ích nìkdej�ích �ákù ústavu. Ale pøes-
to, �e následující dùkazy nemohou být z uvedených pøíèin zdaleka úplné11, pøece
jen o v�estranné u�iteènosti nìkdej�í reálky jistì nelze pochybovat.

Vzhledem k základnímu zamìøení tohoto typu �koly na pøípravu budoucích
adeptù vysoko�kolského studia technického smìru se pochopitelnì nejvíc býva-
lých �ákù reálky posléze stalo in�enýry nejrùznìj�ích odvìtví � stavitelství, stro-
jírenství, elektrotechniky, chemie a dal�ích. Reálka jim v�ak dala dobrý základ
k poznání i dal�ích oborù lidského poznání, a tak nejeden z nich vynikl je�tì nad
své technické kvality tøeba v oblasti kultury, jako napø. absolvent hned prvého
maturitního roèníku z roku 1909, znamenitý stavební odborník (øeditel mìst-
ského stavebního úøadu) Ing. Josef K�ír, jinak historik, publicista a nepøekona-
telný znalec olomouckých stavebních památek; nebo chemik v cukrovarnickém
prùmyslu Ing. Franti�ek Èech (abs. 1916), celostátnì proslulý loutkáø, autor desí-
tek dodnes hraných loutkových her; také zemìdìlský odborník a zoolog meziná-
rodního významu doc. Ing. Karel Kostroò (abs. 1931), známý té� jako významný
èinitel skautského hnutí. Na reálce v Olomouci maturoval (1912) pedagog, orga-
nizátor zemìdìlského �kolství a jeden èas i ministr zemìdìlství dr. Ing. Eduard
Reich, øada absolventù pozdìji vynikla v roli úspì�ných podnikatelù: napø. v Olo-
mouci stavitelé Ing. Jan Hublík (1917) a Ing. Jaromír Chlup (1925), ve Velkém
Týnci Ing. Jaroslav Maèák (1923), v Lutínì Ing. Vladimír Sigmund (1924), v Lo�-
ticích Ing. Vincenc Wessels (1921), v Pavlovièkách Ing. Bohumír Mik�ovský (1937)
a jistì mnozí dal�í. Studium na reálce bylo pro øadu absolventù znamenitým
pøedstupnìm jejich uplatnìní vojenského, i kdy� mnohé na tuto dráhu nasmìro-
valy zejména obì svìtové války. Absolvent z roku 1913 Franti�ek Hrabèík z Ho-
dolan, pozdìj�í divizní generál ès. armády na�el vztah k vojenské slu�bì jako
dùstojník èeských legií v Rusku, stejnì jako major g�t. Franti�ek Pta�inský u na-
�ich legií ve Francii (abs. 1915), spisovatel, za okupace popravený nacisty. Aktiv-
ním dùstojníkem a vojenským pedagogem byl rovnì� známý vlastivìdný badatel
a publicista (také astronom) mjr. Ing. Karel Morav (abs. 1925) nebo spisovatel
dnes �ijící v Kanadì plk. Richard Hanzlík (1935) a je�tì jiní.
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O úèasti nìkterých absolventù reálky na frontách II. svìtové války je v tomto
sborníku samostatná sta�. I o tom, �e dva dal�í bývalí spolu�áci, frontoví bojov-
níci Miroslav �moldas (abs. 1936) a Josef Souèek (1937), dosáhli hodností gene-
rála èeskoslovenské armády.

V èasech mezi dvìma válkami nesmírnì upoutalo nìkteré mladé mu�e (na
reálce cílenì technicky smìrované) letectví. Ti pak cestu k vojenské slu�bì na�li
pøedev�ím skrze touhu létat. Jen�e létání bylo v tìch èasech stále je�tì disciplínou
málo poznanou a za nová poznání se musí èasto i draze platit. Daò nejvy��í mu-
sel zaplatit i por. Miloslav (Mí�a) Novotný, absolvent reálky r. 1925, jen� zahynul
v roce 1931; tragicky skonèil v roce 1936 jeho mlad�í spolu�ák Zdenìk Klimecký
(abs. 1935), tého� roku dal�í kamarád ze stejné maturitní tøídy Vladislav Nìme-
èek. Absolvent z roku 1936 npor. Jaroslav Partyk na�el smrt ve svém letounu
sestøeleném nad Nìmeckem v roce 1942. (V�echny pøe�il jediný spolu�ák-letec
z Klimeckého a Nìmeèkovy tøídy, váleèný pilot RAF plk. Meèislav Kozák.)

Na dal�ích stránkách této publikace najdeme pojednání o pøekvapivì velikém
poètu absolventù, kteøí se stali vynikajícími architekty. Ale nakonec i k tomuto
oboru lidské èinnosti mìla výuka na bývalé reálce velice blízko. Uèební program
dávno zaniklých reálek v�ak byl tak dùmyslnì sestaven, �e nakonec neudiví ani
to, �e mnozí abiturienti dokázali vyniknout i v oborech od techniky zdánlivì
vzdálených. Pøipomeòme si tøeba jména pozdìj�ích výtvarných umìlcù doc. Aljo
Berana (abs. 1924), Emila Viklického (1933); tvùrce animovaného filmu Stani-
slava Látala (1939); Milady �indlerové-Vokáèové (1941); z mlad�ích, kteøí �kolní-
ho genia loci pøesunuli z reálky je�tì do reálného (Polívkova) gymnázia: Milosla-
va Jemelky a Radoslava Kutry (1944), grafika Václava Menèíka (1946), sochaøe
prof. Zdeòka Pøikryla a malíøe Ivo Pøíleského (1947), keramika doc. Stanislava
Vymìtala (1948) a dal�ích, nìkterých èinných také pedagogicky. K nim jistì patøí
svìtovì proslulý scénograf, národní umìlec prof. Ladislav Vychodil (1939);
neménì vìhlasný scenárista, re�isér a objevitel kinoautomatu Radúz Èinèera
(1941) aj.

Do kulturního dìní nezøídka celonárodního zasáhli bratøi Romuald (abs. 1912)
a Miroslav (1913) Prombergrovi, oba nìkdej�í ru�tí legionáøi a pak �iøitelé dobré
knihy a jiných hodnot umìní; hudební pedagog a skladatel Jan Petzold (1930);
v�estranný kulturní èinitel Rudolf Pogoda (1941); na poli krásné literatury vy-
nikla uèitelka Olga Ko�utová-Klapálková (1921); básník (pozdìji i ménì úspì�ný
politický èinitel) Ladislav Bernatský; spisovatel a pedagog PhDr. Jaroslav Zatlou-
kal (oba absolventi z roku 1923); dal�í pedagog � geograf RNDr. Jarolím Schäffer
(1925); do tøetice uèitel PaedDr. Franti�ek Navara (1930) a dal�í.

Veliké mno�ství absolventù olomoucké reálky (jak u� naznaèeno) se upsalo
poslání pedagogickému. Kdy� zùstaneme jen u tìch, kteøí �íøili vìdecké poznání
z vysoko�kolských kateder, nemù�e pøehlédnout pøedev�ím jména technikù: prof.
plk. Ing. Franti�ka Dostála (abs. 1928) na nìkdej�í Vojenské technické akademii
v Brnì; na brnìnské technice doc. Ing. Václava Komberce (1929); tamté� prof.
Ing. Miloslava Druckmüllera (1938); v Liberci doc. Ing. Svatopluka Nìmeèka
(1929); v Ostravì prof. Ing. Franti�ka Patrmana (1926) atd. Na Univerzitì Palac-
kého v Olomouci dosáhl gradu profesora matematik RNDr. Miroslav Laitoch
(1940), ale o v�estrannosti prùpravy na reálce svìdèí i to, �e øada absolventù se
pozdìji osvìdèila i v oboru medicíny na Lékaøské fakultì UP, jako napø. prof.
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MUDr. Vladimír Pelikán (abs. 1934), doc. MUDr. Jiøí �moldas (1941) nebo prof.
MUDr. Jiøí Malinský (1948) a dal�í. Mohli bychom jmenovat i øadu právníkù
(mezi nimi tøeba JUDr. Otakara Smrèku, absolventa reálky z roku 1914, za oku-
pace popraveného starostu Sokolské �upy olomoucké � Smrèkovy), ale i odbor-
níky dal�ích oborù, k jejich� �ivotním úspìchùm ku prospìchu celé spoleènosti
dala v prùbìhu pìti desetiletí vynikající základ Èeská reálka v Olomouci.

ZÁVÌREÈNÉ DÌJSTVÍ ÈESKÉ REÁLKY

Na samém poèátku tøicátých let se dosud suverénnì nejvìt�í Èeská reálka
v Olomouci srovnala co do poètu �ákù s reálným gymnáziem v Kosinovì ulici. Ze
zcela mimoøádného poètu studentù z let 1920 a� 1921, blí�ícího se dokonce osmi
stùm (kdy� mnozí dokonèovali studium naru�ené v�elijak válkou a vojenskou
slu�bou), se stavy �ákù ustálily v hodnotách od ètyø do pìti set. Je zajímavé, �e
tuto klesající tendenci nezaznamenaly poèty ka�doroèních absolventù. Lze si to
vysvìtlit tím, �e valná èást �actva se døíve spokojila s absolvováním pouze ni��í-
ho stupnì, který vlastnì nahrazoval neexistující èeské �koly mì��anské. Av�ak
po vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky vznikly rychle tyto dosud zcela
chybìjící �koly nejen v Olomouci, ale i sedm mì��anek na pøedmìstích a v nej-
bli��ím okolí12 (Hejèín, Pavlovièky, Námì�� n. H., Velký Týnec, Dub n. M., Hnì-
votín, Nemilany � vedle ji� døíve fungujících Hodolan, �tìpánova, Velké Bystøice
aj.); ve tøicátých letech pøibyly dal�í (Holice, Dolany-Véska). Na reálku pak vìt�i-
nou ji� odcházeli adepti cílevìdomìj�í, kteøí to zpravidla �dotáhli� a� k maturitì.

Po neèekané smrti zakladatele a prvního øeditele Franti�ka Polívky �kolu vedl
jeho zástupce Václav Komberec (1875�1929), od roku 1906 zdej�í profesor mate-
matiky a deskriptivní geometrie, který byl roku 1923 jmenován øeditelem ústa-
vu, jím� zùstal a� do své smrti 19. února 1929. Zatímním správcem byl v bøeznu
toho roku ustanoven Ing. Franti�ek Rompart (1877�1941), ji� od roku 1903 pro-
fesor chemie s aprobací také na fyziku a tìlesnou výchovu, významný sokolský
funkcionáø a veøejný èinitel, úèastník státního pøevratu v Olomouci 1918 a pak
dlouholetý èlen zastupitelstva a Rady mìsta, jeden èas i 2. námìstek starosty.
K 1. 1. 1930 se pak stal tøetím øeditelem �koly. Svou misi v èele ústavu ukonèil
�kolním rokem 1937/38 a ode�el do výslu�by. Ve správì �koly pak nastal èas
rùzných improvizací, pøedev�ím v�ak pøi�la temná doba konce republiky, nacis-
tické okupace a II. svìtové války.

�kolní rok 1938/39 reálka zahájila je�tì za Èeskoslovenské republiky, skonèi-
la jej v�ak ji� v Protektorátu Èechy a Morava �pod ochranou� Velkonìmecké øí�e.
Zaèal se vlastnì a� v pùlce listopadu 1938, kdy� pøedtím byla �kolní budova nì-
kolik týdnù k dispozici zmobilizované èeskoslovenské armádì. Po 15. bøeznu
1939 se do celého pøízemí �koly nastìhovali vojáci nìmeckého wehrmachtu (a u�
se odtud nehnuli a� do 25. dubna 1945). Na zaèátku �kolního roku 1940/41 se
do zbytku budovy k 14 tøídám reálky s 526 �áky muselo vtìsnat je�tì 414 dìvèat
ve 13 tøídách Dívèího reálného gymnázia, které pøi�lo (ve prospìch obnoveného
nìmeckého Uèitelského ústavu) o své krásné sídlo u Terezské brány v dne�ní
tøídì Svobody. Ale za necelých deset týdnù prostorovì velmi svízelného sou�ití
pøi�la ke dni 11. listopadu 1940 o svùj neménì závidìníhodný domov i Èeská
reálka. Nìmecké vojsko zabralo celou budovu na �Ludendorffstrasse� � jak se
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nyní jmenovala tø. Jiøího z Podìbrad � a obì �koly vyhnalo. Studentky DRG se
odstìhovaly do mì��anské �koly v Nových Hodolanech a Èeská reálka mohla
prozatím pokraèovat ve své existenci v budovì dívèí obecné a mì��anské �koly
spravované øádem sv. Vor�ily u mìstské tr�nice. Pøi støídání na smìny
s �domácími� 330 �ákynìmi zde musela pøetrpìt celkem tøi �kolní roky.

Ve vyhnanství u vor�ilek od 18. listopadu 1940 do prázdnin roku 1943 (ten-
krát konèil �kolní rok podle nìmeckého vzoru a� 15. èervence) pro�ila reálka
nesmírnì dramatické údobí svých dìjin. Ve velice nevdìèném vedení �koly se v té
dobì vystøídali v roli zatímních správcù prof. Konstantin Petøík, Ing. Jaroslav
Urbánek, dr. Jaroslav Èièatka a �ebestián Lax, od roku 1941 pak a� do osvoboze-
ní profesor matematiky Karel Kymla. Z profesorského sboru v�ak ji� nesdíleli
osud �koly v tomto období profesoøi Franti�ek Malinský a Josef Hrdlièka, kteøí
byli zatèeni gestapem jako rukojmí ji� 1. záøí 1939 a z nacistických �aláøù a kon-
centraèních táborù se vrátili (nikoliv v�ak do �koly) po dvou letech. Na celou
dobu zbylých pìti let okupace zmizel v dubnu 1940 profesor matematiky Milo-
slav Zedek. S úzkostí sledovali èlenové sboru osud dvou svých ji� penzionova-
ných kolegù, pøedev�ím pøedváleèného øeditele ústavu Ing. Franti�ka Romparta,
starostu Olomoucké sokolské �upy, zatèeného 8. øíjna 1941. Vìzení v koncent-
raèním táboøe Mauthausen pøe�il jen do 27. prosince tého� roku, kdy skonal
muèednickou smrtí. Druhým z muèedníkù se stal profesor (z let 1907�1937) Jan
Slavík, který vìnoval znaèný obnos na podporu rodin re�imem pronásledova-
ných vlastencù. Za to byl po svém zatèení v bøeznu 1944 odsouzen k smrti
a 25. øíjna stejného roku 1944 ve Vratislavi ve vìku 67 let popraven.

Jistì si mnozí star�í uèitelé vzpomnìli také na øadu svých bývalých �ákù, kteøí
se za okupace dostali do smrtícího soukolí nacistické persekuce. Napøíklad na
sourozence Miladu a Jaroslava Petøkovy z maturitního roèníku 1929 umuèené
spolu s rodièi v roce 1943 v Osvìtimi v odvetu za hrdinský èin jejich popravené-
ho bratra ThDr. Vladimíra Petøka, jen� poskytl úkryt mstitelùm na vrahu Heyd-
richovi. Rukou kata zahynul v roce 1943 na popravi�ti ji� vzpomenutý mjr. Fráòa
Pta�inský; v roce 1943 byl popraven Ing. Jaroslav Ko�ut (oba absolventi z r. 1915);
v tém�e roce 12. bøezna také u� zmínìný JUDr. Otakar Smrèka (abs. 1914). Je�tì
pìt nocí pøed osvobozením byl 2. kvìtna 1945 spolu se ètrnácti odbojnými ka-
marády z Ko�u�an zavra�dìn Jaroslav Pavlita (abs. 1942); v poslední den války
pøi�el za bombardování v Lubìnicích o �ivot nevinný primánek Milo� Sleha.13

I kdy� odhlédneme od tìchto tragických událostí, které probìhly pøece jen
mimo �kolu, nenajdeme mnoho svìtlých stránek chmurného protektorátního
èasu ani v bì�ném �ivotì ústavu. Jeho výchovnì vzdìlávací poslání se realizovalo
velmi obtí�nì. K problémùm podnájmu v pøeplnìné budovì, k vyuèování bez
pomùcek, a a� na výjimky také bez uèebnic, a k mnoha jiným nepøíjemnostem
váleèné doby pøidaly nacistické a protektorátní úøady je�tì málo zakrývanou snahu
znièit èeské støední �kolství vùbec. Byly tu hrubé zásahy do obsahu vyuèování �
zru�ením nìkterých pøedmìtù zejména ve prospìch nìmèiny � a je�tì drsnìj�í
sní�ení poètu �ákù (i pedagogù). Od konce �kolního roku 1941/42 byli �áci po
ukonèené kvartì v�dy rozdìleni do dvou skupin (zpravidla podle výsledkù v nìm-
èinì): vìt�í èást �ákù dostala na vysvìdèení razítko s dvojjazyèným sdìlením, �e
tento dokument ��neopravòuje k postupu do vy��í tøídy.� Jen men�í zbytek se
mohl po prázdninách sejít v kvintì.
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V té�e dobì �kolu zastihl výnos Ministerstva �kolství a národní osvìty
è. 89.445-1 z 6. 8. 1941, kterým byl na celém území tzv. Protektorátu zaveden
jednotný typ støední �koly � osmileté reálné gymnázium. Od �kolního roku
1942/43 se i olomoucká reálka (Realschule in Olmütz) zmìnila na reálné gymná-
zium (Realgymnasium). V roce 1942 se je�tì odbyly poslední maturity 57 septi-
mánù, o rok pozdìji se poprvé od roku 1909 �ádné zkou�ky dospìlosti nekonaly.
Reálka jako typ støedo�kolského studia pøestala existovat. Vlastnì ji� nav�dy.

V èase absence maturit (1943) se �kola � nyní tedy Reálné gymnázium v Olo-
mouci � mohla vrátit do své budovy v �Ludendorffstrasse�. Pøenesla si sem v�ak
v�echny vzpomenuté i dal�í potí�e své pøedchozí existence u vor�ilek, vèetnì den-
ního �zápasu� o dostatek prostoru, proto�e do budovy se nastìhovala také èást
chlapecké mì��anky z Nových Hodolan a v pøízemí stále vládli Nìmci.

Je krutou skuteèností, �e nyní ji� bývalá reálka snad nepotøebovala tolik pro-
storu co døív. V listopadu roku 1940 se toti� odtud muselo vystìhoval 526 �ákù
(14 tøíd), vrátilo se jich sem v�ak pouze 365, i kdy� byla �kola o jednu (osmou)
tøídu vìt�í. Tu témìø tøetinovou celkovou ztrátu �actva obstaraly zmínìné èistky
mezi kvartou a kvintou a také drasticky sní�ené poèty novì pøijímaných primá-
nù.

K historicky prvním maturitám na Reálném gymnáziu na konci �kolního roku
1943/44 se pøipravovalo ve dvou oktávách 42 studentù a 13 studentek. Byla to
v�ak ji� velmi �levná� maturita. Naprosté vìt�inì abiturientù � schopných fyzic-
ké práce ve prospìch �vítìzství Øí�e� � ji prakticky nahradilo dvojjazyèné razítko
s textem: ��ák se uznává dospìlým podle výnosu ministerstva �kolství ze dne 11. úno-
ra 1943, è. 915-II, vzhledem k prokázanému osvìdèení v pracovním nasazení�. O v�e
ostatní se hned druhý den po �maturitì� postaral smutnì proslulý Arbeitsamt �
Pracovní úøad, který absolventy i absolventky zamìstnal a� do konce války
v prùmyslu i jiných slu�bách pro totální válku.

�kola je�tì jak�tak� fungovala jen do konce roku 1944. Pak u� to byla a� do
poloviny dubna 1945 pouze improvizace s obèasným scházením �ákù k zadávání
domácích úkolù (v budovì gymnázia v Kosinovì ulici, v Neøedínì, èi dokonce ve
skleníku Smetanových sadù � budovu reálky toti� opìt ovládli vojáci wehrmach-
tu).

DOVÌTEK: POLÍVKOVO (STÁTNÍ REÁLNÉ) GYMNÁZIUM

Po pomìrnì krátké pøestávce nezbytné k základním opravám váleèných po-
�kození budovy14 zaèalo 18. èervna 1945 opìt øádné vyuèování. Øídilo se v�ak
(upravenými) osnovami platnými pro reálná gymnázia. S reálkami se ani v ovzdu�í
nové svobody u� nepoèítalo. Správy ústavu se ujal osvobozený politický vìzeò
PhDr. Franti�ek Malinský, který �kolu se 418 �áky osmi kmenových roèníkù pøi-
vedl je�tì do �kolního roku 1945/46. Zùstal formálnì øeditelem a� do roku 1948,
i kdy� byl v roce 1946 povolán na Filozofickou fakultu obnovené Palackého uni-
verzity, kde se habilitoval jako docent èeskoslovenských dìjin. Administrativní
zále�itosti øe�ili v jeho zastoupení prof. Franti�ka Francová, pozdìji Vladimír Srov-
nal.

Do dal�ího �kolního roku 1946/47 vstoupil ústav (tenkrát ji� s 574 �áky) pod
názvem Polívkovo státní reálné gymnázium. Jméno Franti�ka Polívky si �kola dala
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do �títu nejen k uctìní památky svého zakladatele a prvního øeditele, ale také
k odli�ení od nyní naprosto rovnocenného reálného gymnázia sídlícího témìø
v sousedství v Kosinovì ulici, které se pøibli�nì ve stejném èase (1947) vrátilo
k historickému názvu Slovanské gymnázium.

V závìru dal�ího �kolního roku 1947/48 se Polívkovo státní reálné gymnázi-
um, ji� øízené novým øeditelem PhDr. Josefem Birgusem, doèkalo problematic-
kého zákona è. 95/48 Sb. ze dne 21. dubna 1948, struènì zvaného Zákon o jed-
notné �kole, který mimo jiné upravoval dosavadní osmiletá reálná gymnázia na
ústavy jen o ètyøech (vy��ích) postupných roènících. V dùsledku toho ji� nebyli
pro �kolní rok 1948/49 pøijati �ádní noví �áci; loò�tí primáni a sekundáni se
místo postupu do sekundy a tercie museli vrátit na mì��anky, kterým se podle
nového zákona nyní øíkalo Støední �kola. Z nìkdej�ího ni��ího gymnázia zùstaly
� výjimeènì, jen pro následující �kolní rok � ètvrté tøídy. Dodejme je�tì, �e i �áci,
kteøí mìli regulérnì postoupit z dosavadních kvart do kvinty (tedy do prvního
roèníku nového gymnázia) byli nále�itì �proseti�, podobnì jako nedlouho pøed-
tím za Protektorátu. Samozøejmì, �e u� nebyla hlavním kritériem známka z nìm-
èiny, na druhé stranì se je�tì na�tìstí neuplatòovaly pozdìj�í �tøídnì-politické
a kádrové� postupy. Ale v dùsledku toho v�eho se ústav � nyní jen Polívkovo gym-
názium (bez pøívlastkù reálné a státní) � zmen�il o ètvrtinu, z 632 studentù na
461. Rozumí se, �e nále�itì men�í byl i profesorský sbor. Slu�bu �kole ukonèilo
23 pedagogù, a i kdy� po prázdninách 1948 nastoupilo 9 nových sil, bylo ve sbo-
rovnì ústavu oproti døívìj�ku 14 volných míst. Volnìj�í kapacity v uèebnách vy-
u�ila od �kolního roku 1949/50 Støední prùmyslová �kola strojnická zøízená toho
roku pøi n. p. TOS Olomouc, v prvním roce své existence v pøízemí budovy do-
konce pod administrativním vedením øeditele gymnázia dr. Birguse15.

Od �kolního roku 1950/51 byl øeditelem Polívkova gymnázia ustanoven pro-
fesor matematiky a deskriptivní geometrie PaedDr. Miloslav Zedek, zatímco dr.
Birgus posílil na katedøe germanistiky Filozofickou fakultu UP. Byl to v�ak ji�
poslední rok samostatné existence �koly, která v sobì stále nesla tradici Èeské
reálky. V èervnu 1951 zde je�tì maturovalo 62 abiturientù, kteøí tak dovr�ili je-
jich celkový poèet na 1 956 (1 479 na reálce, zbylých 477 na reálném gymnáziu).
Pak se ji� dìjiny �koly zaèaly psát do nové knihy, která nesla (by� u� jen krátce)
nadpis: SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM.

V roce, v nìm� se mìlo pøipravovanými oslavami naplnit první pùlstoletí Èes-
ké reálky v Olomouci, ji� neexistovalo ani její nástupnické Polívkovo gymnázi-
um. Od �k. roku 1951/52 se slouèilo s tradièním Slovanským gymnáziem, které
ji� dva roky pøedtím do sebe pojalo i nìkdej�í Dívèí reálné gymnázium (je�tì rok
pøedtím spojené s nìkdej�ím Øádovým dívèím reálným gymnáziem kongregace
sester dominikánek v Olomouci-Øepèínì). Takto posílené Slovanské gymnázium
si o prázdninách roku 1951 pøineslo svou úctyhodnou tradici nejstar�í èeské støed-
ní �koly na Moravì do budovy ve tø. Jiøího z Podìbrad, zasvìcené døíve Èeské
reálce. Øeditelem nového velkého ústavu � toho èasu ji� jediné v�eobecnì vzdìlá-
vací støední �koly v Olomouci � zùstal dr. Miloslav Zedek, ve slu�bì zde zùstalo
19 pedagogù Polívkova gymnázia (oproti �esti ze Slovanského gymnázia) a duch
sjednocené �koly je�tì v lecèems více pøipomínal dávnou reálku16 ne� tradièní
klasické gymnázium. Na posuzování vzájemných vlivù v�ak ji� nezbylo mnoho
èasu. V roce 1953 bylo i sjednocené Slovanské gymnázium nahrazeno prapodiv-
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ným útvarem zvaným 1. jedenáctiletá støední �kola. Ale to u� je pøece jen trochu
jiná historie17.

Na dávnou Èeskou reálku zrozenou pøed sto lety ji� mnoho hmatatelných
památek nezùstalo. Snad jen bronzová pamìtní deska (s ponìkud nepøesným
vroèením) odhalená roku 1997 na �kolní budovì ve tø. Jiøího z Podìbrad a ulièní
oznaèení �U reálky�, které se dostalo v roce 1931 skromné komunikaci probíha-
jící kolem �koly. Ubývá bohu�el i pamìtníkù. V�dy� i tìm nejmlad�ím, kteøí je�tì
za�ili �skuteènou� sedmiletou reálku, dnes táhne na osmdesátku. Zùstala pouze
stále �ivá otázka: kdy vlastnì reálka skonèila? Jako zvlá�tní vzdìlávací instituce
se speciálním sedmiletým uèebním cyklem nepochybnì �kolním rokem
1941/1942. Její funkce ve víceletém v�eobecnì vzdìlávacím utváøení mladých
lidí ve vìku 10 a� 18 let byla pøeru�ena v roce 1948, jako �právnická osoba�
skonèila urèitì v roce 1951. Ale skonèila kdy vùbec? Správná odpovìï asi bude,
�e vlastnì ne. Slavná tradice výchovy a výuky budoucích vysoko�kolákù na zá-
kladì stále nových poznatkù vìdy, tradice vzdìlaných a pro vìc v�estranné vý-
chovy zapálených pedagogù, kulturní ovzdu�í stále je�tì hezké (a zdokonalova-
né) budovy, ale i dychtivost studentù a studentek po nových poznáních tady pøece
je�tì �ije. Je moc dobøe, �e dne�ní �kola � Slovanské gymnázium � posiluje své
kladné stránky i poznáním vlastní minulosti. V�dy� také v tom je dùkaz vlastnì
nikdy nepøeru�ené kontinuity i se starou dobrou Èeskou reálkou zalo�enou
v Olomouci roku 1902.

PhDr. Milan Tichák
�ák Polívkova gymnnázia 1946�1951

absolvent Slovanského gymnázia 1952
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PROSLOV

PROF. RNDR. MIROSLAVA LAITOCHA, CSC.
pøi odhalení pamìtní desky na budovì Èeské reálky
v Olomouci, nynìj�ího Slovanského gymnázia, dne 4. 10. 1997

Vá�ení absolventi Slovanského gymnázia (SG) a Èeské reálky (ÈR), vá�ení hos-
té, dámy a pánové.

Scházíme se dnes, 4. øíjna 1997, v rámci oslav 130. výroèí zalo�ení SG Olo-
mouc a 95. výroèí zalo�ení ÈR Olomouc, která v letech 1942 a� 1952 pokraèova-
la jako RG a Polívkovo RG Olomouc.

Pøipomeòme, �e za éry rakouské monarchie bylo SG první èeskou støední �ko-
lou v Olomouci. K nìmu, po velkém dlouhotrvajícím úsilí èeských vlastencù,
pøibyla druhá èeská støední �kola, ÈR.

Zatímco tradice SG je �ivá, co� dokumentují pravidelné sjezdy absolventù �ko-
ly konané po pìti letech, je to letos poprvé, kdy se scházejí v�ichni absolventi
bývalé ÈR a následných RG, aby pøipomnìli existenci tìchto �kol, které význam-
nì pøispívaly ke vzdìlanosti èeské mláde�e tohoto regionu.

O zalo�ení ÈR Olomouc se dovídáme ve výroèní zprávì ÈR za �kolní rok
1926/27 v èláncích profesorù Franti�ka Haderky a Václava Komberce, napsa-
ných k 25. výroèí zalo�ení ÈR.
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V èlánku Franti�ka Haderky �Poèátky èeské reálky v Olomouci (do postátnìní
v roce 1907)� se doèítáme, �e �jest spravedlivo, abychom v tomto jubilejním roku
vzpomnìli v�ech tìch, kdo se o druhou èeskou støední �kolu v Olomouci zaslou-
�ili.� Chceme i my dnes vzpomenout snahy a úsilí èeských vlastencù, kteøí v roce
1899 na schùzi zástupcù v�ech èeských spolkù se usnesli po�ádat olomouckou
Matici �kolskou, aby se podujala úkolu zalo�it ÈR v Olomouci. Chceme vzpome-
nout vytrvalé práce, snahy a úsilí pøedsedy Matice �kolské, advokáta a poslance
JUDr. Jana �áèka a jednatele JUDr. Jana O��ádala realizovat zøízení reálky. Po
petièních akcích za zøízení ÈR zasílaných Øí�ské radì ve Vídni a po jednání depu-
tace slo�ené ze zástupcù Matice Dr. Antonína Geislera, Dr. Jana O��ádala a Dr.
Franti�ka Pøecechtìla a starostù z Køelova, Horky, Pøíkaz a Velké Bystøice u øí�-
ského ministra �kolství a za pøispìní pra�ské Matice �kolské byla dne 18. 9. 1902
otevøena péèí olomoucké Matice �kolské matièní (soukromá) Èeská reálka. �kola
byla umístìna v Sokolské tøídì. K postátnìní �koly do�lo 1. ledna 1907.

Ve druhém èlánku Václava Komberce �25 let Èeské reálky v Olomouci� jsou
uvedeny informace o �kole, které plnì zaujmou ètenáøe i dnes.

Za prvního øeditele Èeské reálky byl povolán profesor olomouckého gymná-
zia Franti�ek Polívka. Byl znám jako autor uèebnic Rostlinopis a �ivoèichopis
pro ni��í tøídy �kol støedních, Klíèe k urèování rostlin, ètyøsvazkové Názorné
kvìty zemí Koruny èeské. Øeditelem byl a� do své smrti 2. 7. 1923.

V�em, kteøí se zaslou�ili o vznik Èeské reálky a o její øádný chod, patøí dnes
nejen ná� dík, ale i obdiv a úcta k jejich práci a �ivotu, který zasvìtili èinnosti pro
obecné blaho.

Podnìt k umístìní pamìtní desky na �kolní budovu bývalé reálky dal øediteli
Slovanského gymnázia asi pøed tøemi lety Ing. Vladimír Skála (mat. roè. 1935).
Pan øeditel RNDr. Vladimír Zicháèek s návrhem souhlasil a navrhovatele oriento-
val na dva zástupce ÈR v minulém pøípravném výboru pro oslavy 125. výroèí
zalo�ení SG, kterými byli Ing. arch. Zdenìk Hynek a já (mat. roè. 1940).
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Dnes mù�eme konstatovat:
� V uplynulých tøech letech se podaøilo ustavit sbor zástupcù tøíd maturitních

roèníkù 1926 a� 1952, z nich� vìt�ina se úèastnila pravidelných mìsíèních
schùzek. Na nich byl po mnohých jednáních schválen text pro pamìtní desku
a termín jejího odhalení.

� Vlastivìdná spoleènost muzejní v Olomouci nám umo�nila zøídit subsekci
Reálka pøi sekci SG a byla nám nápomocna pøi øe�ení nìkterých problémù.

� Za autora návrhu pamìtní desky byl schválen Ing. arch. Zdenìk Hynek.
� Problémem bylo zpoèátku zajistit výrobu pamìtní desky. Podaøilo se to po

del�í dobì Ing. Vladimíru Skálovi, kterému pøislíbil pomoc technický øeditel
ISH, p. Ing. Stanislav Zdaøil se souhlasem generálního øeditele p. Ing. Josefa
Trnky. Tìm patøí podìkování za sponzorování i realizaci pamìtní desky.

Je�tì jednou upøímný dík v�em, kteøí k realizaci na�eho zámìru pøispìli.
Pro námi plánovanou akci odhalení pamìtní desky se nám dostalo od øeditele

SG pana RNDr. Vladimíra Zicháèka a pøedsedy pro oslavy zmínìných výroèí pana
MUDr. Oldøicha Jury�ka velkorysé nabídky:
� Oslavit 95. výroèí ÈR spolu se 130. výroèím zalo�ení SG.
� Otisknout v pøipravovaném almanachu seznam absolventù ÈR a RG do roku

1952 a vzpomínky na �kolní léta nìkterých z nich.

Ne�lo v�ak jen o nabídku, ale i o velké gesto, nebo� pamìtní medaile navr�ená
prof. dr. Zdeòkem Pøikrylem (mat. roè. 1947) je vìnována obìma výroèím.

Pamìtní deska, odhalovaná v takové pøíznivé atmosféøe pro spolupráci absol-
ventù a pøedstavitelù dvou prvních èeských støedních �kol v Olomouci, by nemì-
la vyjadøovat jenom vdìk a lásku absolventù �kole a jejímu profesorskému sbo-
ru, ale mìla by vyvolávat zájem a zvìdavost od obou na�ich pøedchùdcù, kteøí
stáli u vzniku �koly, zvídavost o uèitelích i absolventech, kteøí procházeli osudo-
vými etapami �ivota èeského národa ve støedoevropském prostoru, a o jejich
snahách, tu�bách, o jejich osudech poznamenaných dobou, politickými, hospo-
dáøskými a kulturními promìnami spoleènosti za dobu jednoho století.

Prosím, vzpomeòte na v�echny studenty, absolventy a uèitele, kteøí se dne�ní-
ho setkání nedo�ili. Vzdejme poctu dvìma profesorùm reálky Ing. Franti�ku
Rompartovi a Janu Slavíkovi, kteøí byli za nacistické okupace popraveni.

Do dal�ích let pøejeme �kole, která se hlásí k tradici prvních dvou èeských
støedních �kol v Olomouci, dne�nímu Slovanskému gymnáziu, jejímu øediteli
a profesorskému sboru dobrou pohodu a plný zdar v práci s mladou generací
tohoto regionu, v práci, která zase jako vèera, dnes a zítra bude vycházet ze stále
nových potøeb na�í obèanské spoleènosti.

Prosím nejstar�ího pøítomného absolventa Èeské reálky Jana Zlámala (mat.
roè. 1927) a pana øeditele Slovanského gymnázia RNDr. Vladimíra Zicháèka, aby
provedli slavností odhalení desky.

Text na desce: Historická budova Èeské reálky. Èeská reálka zalo�ená r. 1902 úsilím
èeských vlastencù sídlila v této budovì, pro ni postavené, od roku 1919 do roku 1952.
Zhotovení desky sponzorovala ISH, a.s., Olomouc.

Miroslav Laitoch (mat. roè. 1940)
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MÙJ POZDRAV SJEZDU ABITURIENTÙ

REÁLKY V OLOMOUCI (PO 35 LETECH)
z léèebny TBC a respiraèních nemocí � pokoj 421
neboli �Krásná bílá klec�, Proseènice nad Sázavou

Jak zaèít? Nu, mnì zpravidla nedìlá tì�kosti problém o èem a jak psát � vzpo-
mínám úvodem na�i zlatou �studentskou mámu� � Hermínku aneb na�i tøídní
profesorku paní Hermínu Kabeláèovou z Tábora. To jsme je�tì byli primánci,
kdy� poprvé vstoupila do na�í první bé tøídy, my udivení strnule stáli v lavicích �
to na pozdrav, kdy� po chvílích jejího upøeného pohledu se nám pøedstavila: �Já
jsem va�e tøídní� (jak jistì vzpomínáte, vyslovování hlásky �eø� a na�e èasté uliè-
nictví jí dlouho dìlaly nemalé potí�e). Mìli jsme ji v�ichni moc rádi pro rovnou
bezelstnou povahu a nevyèerpatelnou schopnost odpou�tìt, ale i schopnost pe-
dagogickou � schopnost nauèit a také nauèené pamatovat, ale promiòte, �e odbí-
hám � vyslovenì mnemotechnickou schopností nauèit vynikal ná� �polní mar-
�ál� (bùh odpus� mou prostoøekost) pan profesor matematiky Stanislav Li�ka,
kdy� jsem slíznul od nìj do levé tváøe ráznou facku neboli jak pravil � sekans,
nebo� zrovna jsem zaplál touhou po krásné cikánce Magdì � já � co teprve sex-
tán. Pánbù Vám to zapla� � drahý pane profesore � nebejt tý facky, tak jsem do
dne�ka nevìdìl, �e secans alfa rovná se jedna lomeno cosecans alfa (mimocho-
dem na�e jediné dítì � dceru�ka Jaroslava � je té� profesorkou matematiky a nadto
je�tì vìdeckou aspirantkou matematického ústavu Ès. akademie vìd � tedy po
tátovi urèitì není).

Vrátíme se je�tì k paní Hermínce, �koda, �e u� bloudí po Nirvaanu � mohla si
dne�ní moje básnièky srovnat s ver�ovaným obsahem mìsíèní (poslední) kom-
pozice neboli �kóny�, kterou jsem psal na volné téma tehdy oblíbeného Jarosla-
va �áka ��tudáci a kantoøi�. Jak si mo�ná pamatujete z maturitního veèírku �
po deklamaci této �kóny� jsem byl poctìn právem sólo volenky, a tak tehdy mnì
poprvé tanèícímu �medvìdu�-no-a-mé-vyvolené-hvìzdì tohoto veèera � maturant-
ce Jiøince hráli a hezky èesky od podlahy. Jiøinko, pamatuje�, jak jsi pøi tom tanci
klièkovala pøed mými zadními tlapami � jako je�tìrka, a vùbec v klièkování jsi
byla nedosti�ná � jako napøíklad v jedné hodinì pøírodopisu ve zdánlivì ztracené
situaci u tabule, kdy� Ti bledì�edì modrooký pan profesor Zimprich pokládá
záludnou otázku:

� copak je to �
� jestli víte
� oplození
� terèkovité � � ?

prosím �
diskoidální !!!

� vá�nì ?
� chytrost
� maximální
� a � co je to
� diskoidální ?

prosím �
terèkovité

Pan profesor zùstal po této �alamoun-
ské moudrosti zcela neschopen slova �
no � tak napsal jednièku � nic jiného
mu nezbývalo � proto�e na �enskou
diplomacii by� i køehké dívèiny nestaèí
ani statná urostlá mu�ná kvalifikace
promovaného pedagoga�

Pozn.: Ono je lep�í si s �enskými radìji nic
nezaèínat�
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Jenom�e, on pan profesor biologie byl taky osobnost nadmíru rafinovaná �
vzpomeòme pøednì toho faktu, �e ka�dému pøedem øekl, z které pasá�e se jeden
ka�dý z nás má pøipravit na pøí�tí hodinu. A také to pøi zkou�ení dodr�el. Pak
�ikovnì jednotlivé ty pasá�e prohazoval, my jsme po celý rok vìdìli, z èeho bude-
me vyvoláni a pøedem se pøipravili (tak jsme vlastnì bezdìènì a hravì zvládli
celou roèní uèební látku). Jenom �áci bláhoví, lajdáci a non plus ultra blbeèkové
se nic anebo ne v�echno nauèili. Metoda skvostná � �e?

�ádný pozdrav, �ádná zrada, pravé kamarádství a otevøená hra mezi uèitelem
a �ákem, èemu� napøíklad nerozumìla chladná a nudná profesorka èe�tiny Tráz-
níková se svou spoustou genitivù a spøe�ek a konjugací a podobnì. Naproti tomu
jsem profesora Otty Horáèka teorii i praxi jazyka francouzského i s tìmi akcen-
ty (graveaigi et accent circonfflex) rozumìl døív ne� Trázníkovic èe�tinì.

Nu � a co jsem nepochopil ani za tìch pìt let vyuèování fran�tinì i pøes jem-
nou a ohleduplnou pedagogickou metodu mladého, vysokého a �armantního Otty
Horáèka (který�to pùvab nále�itì obdivovala jeho ctitelka �ákynì Vìra Semerá-
dová s krásnýma mandlovýma oèima), to jsem vychutnával v tichém a jemném
hlase své �druhé uèitelky fran�tiny� Jacqueline Turpinové z Marseille, jinak by-
tem v Paøí�i, v ulici Bílé královny, se kterou jsem se poznal a tøi roky èasto kon-
verzoval v Rakousku ve �týrském Hradci a o ní� jsem vloni, rovnì� zde v Proseè-
nici, napsal povídku �Jala�. Tady se ta povídka moc líbila, aèkoliv byla smutná,
jako Jalin skon � (elle était décedeé � trappée par la fiévre de pneunomie) umøela
ve svém paøí�ském bytì v rù�ové postýlce na zápal plic kombinovaný s TBC (to
víte, Flamingùv penicilin se narodil nìkdy v roce 1928, ale do výroby pøi�el ve
svìtì a� kolem roku 1945 a u nás v Èeskoslovensku tu�ím v roce 1947 v Rozto-
kách u Prahy). Ale vra�me se z Rakouska pøes Paøí� zpìt do na�í èarokrásné Olo-
mouce, do mìsta kostelù a ka�en, z nich� nejkrásnìj�í je ka�na Herkulova, do
mìsta kasáren a do silné konkurence pra�ského Mánesem zdobeného staromìst-
ského orloje, orloje olomouckého, rovnì� díla mistra Hanu�e. Na ten orloj se
obèas zajede podívat na�e sestøièka Anièka Pøibylová (zrovna mìla dnes noèní
slu�bu), která bydlí v Týnci nad Sázavou � pøekrásném to mìsteèku s velkou
historií a kouzelnými sgrafity na budovì po�ty � takzvaný Mickùv dùm. Sestra
Anièka má za man�ela Ostraváka � tedy Moravana (já mám ale v Týnci u Pøibylù
rozlitej ocet za jednu básnièku o tom, jak se Anièka ráda smìje, ale to mám roz-
litý asi v�ude, ponìvad� jsou to tady na sesternì takový hezký a milý osobièky,
�e nemohu mlèet)! Jó � a v tom Týnci je Jawa � výborný exportní dodavatel a
výrobce povìstných motocyklù �kývaèek� pérákù a opìt zcela nového typu, jdou-
cího prudce na odbyt. Ale teï u� doopravdy do Olomouce a zastavme se na chvíli
v suterénu posluchárny Filozofické fakulty staroslavné a té� zásluhou na�eho
bývalého uèitele prof. ThDr. R. Cola obnovené Univerzity Palackého.

Zamìøíme svùj objektiv na katolického knìze � uèitele nábo�enství a vycho-
vatele studentské mláde�e na korse pøed pùvabnou orlojovou fasádou olomouc-
ké radnice s krámky v podloubí, doktora teologie prof. Rudolfa Cola. Pøevzal
vyuèování katechismu a liturgií a� v septimì � tedy sedmé a poslední tøídì na�e-
ho studia na reálce � po vylo�enì klerikálním páteru Holubníèkovi, který se jed-
nou sní�il a� k systému rákosky na ohnutý zadek bezbo�ných � nás � nezodpo-
vìdných mladièkých pohanù a svatokráde�níkù. Byl asi toti� doktor Col �oviálnì
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interesován o na�ich studentských láskách ze zmínìného ji� povìstného korsa,
kde dennì promenoval s hlavou mírnì shýblou, aè tehdy dosti mlád, zpod brýlí
bez obrouèky dobøe v�ak postøehl ka�dé citové hnutí i to, �e na mne �bere� �Sa-
xík� aneb Lidunka Valentová, jinak studentka lycea pøekrásnì gotického ústavu
hrabìte Pöttinga, která ne�etøila záplavou nì�ných rù�ových psaníèek plných
èisté lásky, a v dobì války do toho ji� zmínìného �týrského Hradce i povzbuzení,
která v�ak pøi ka�dém rozlouèení po tajných schùzkách øíkávala: dnes ne � a�
jindy, Jarku, aèkoliv ne�lo nikdy o víc ne� o polibek do nì�ných rtù. To byla
skuteèná platonická láska a tu si zde � v Proseènici � skrytì i neskrytì a dooprav-
dy zásadnì opakuji. Napsal jsem zde u� èetnou øadu básní èisté erotiky (i trochu
filosofické � aè diletantsky), s jakou tvoøil své nì�né dívèí a dámské akty fran-
couzský Mistr �tìtce monsieur Auguste Renoir (je pravda � nedostává se mnì
darù lásky � aè jiný jí má plnou dlaò a já ani ne tolik � co by se ve�lo do zrnka
písku � jak napsala Emma Destinová nedlouho pøed svou smrtí).

Obdivuji doktora Cola pro jeho zcela nezaujatý smysl pro objektivní a hluboce
promy�lenou pravdu Mistra Jana Husa pro to, jak ji nám dokázal nevatikánsky,
nedogmaticky hodnotit poctivì � i jako katolický knìz.  A pak pro jeho vìtu na
rozlouèenou pøed maturitou � a ta zní: ��ivot je jako auto jedoucí po kostrbaté
silnici. Sna�te se udr�et volant v�dy pevnì v ruce � studenti.�

V odstavci pøede�lém se vede øeè o hodnocení pravdy Mistra (kazatele z Kaple
betlémské � za kterou umírá na kostnické hranici 6. èervence 1415 místo konci-
lu, který tam vlastnì mìl shoøet sám vèetnì pape�ù tehdej�ího Øíma jeho dvojen-
ce � antipape�e z Avignonu).

Za pravdu Husovu bere do rukou palcát i sudlice stateèný Jan �i�ka z Trocno-
va, jeho� obøad vidím stvoøený �tìtcem a tuhou dnes ji� zemøelého profesora
kreslení Franti�ka Smolky.

Kdy� jsem se z dopisu spolu�áka (profesora tìlovìdy Ladislava Vaòka) dovì-
dìl, �e u� nejste mezi �ivými, bylo mnì hoøko a smutno � pane profesore!

Co my jsme se spolu navztekali � mnì vìènì padaly knoflíky vodových barvi-
èek z plechové skøíòkové palety � a já je sbíral zpod lavièky, kdy� jste tou paletou
bouchnul o zem � vìènì mnì chybìla rudka i tu�ka, jablka i ojínìné �vestky,
které jsem nestaèil uchránit pøed svým mlsným jazykem, aèkoliv mìly slou�it
jako pøedloha. Povídám si � má je se�rat zavíjeè jableèný � tak je rad�i se�eru
sám. I broskve mnì chybìly � ty pøece, bylo to panem mlynáøem naøízeno, jsem
nosil pro Martinu.

Pamatuji se na zlato�lutý strom poblí� �na�í boudy�. Já tehdy mìl jen �lutou
barvièku � a podzimní pohádka hraje pøece v�emi barvami.

Tak jako i dnes � mùj podzim �ivota.
Vá� obraz visí na zdi v tøetím patøe reálky mo�ná dodnes. Aspoò by si to pa-

mátka na Vás zaslou�ila. Byl jste uèitel umìlec i vlastenec.
Kdy� jste 15. bøezna 1939 vstoupil vzru�en s bílými rozevlátými vlasy na stu-

pínek pøed tabuli � my mlèky dlouho stáli � zvolal jste náhle zadrhnutým hla-
sem:

�Studenti � právì dnes na�e vlast ztratila svobodu!!�
Rychle jste se otoèil do kabinetu a my víme, �e jste dlouho plakal.

Jaroslav Rybka
(mat. roè. 1940)
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PAN PROFESOR SMOLKA

Vzpomínám, jak pan profesor Smolka chodíval do zamìstnání do na�í reál-
ky; jinak ne� vá�ení páni profesoøi. On ráno tu èást cesty do reálky pøes par-
kovou úpravu �Envelopy� bìhával pìkným sportovním tempem.

My �koláci jsme mu vùbec nevadili, aèkoliv jsme chodili po soubì�ném náspu
státní silnice s alejí vysokých starých stromù. S na�imi tì�kými aktovkami
jsme na bìhání nemìli chuti. Ale pan profesor ji� pøed �edesáti lety provádìl
to, co se dnes hlásá � udr�oval tìlesnou kondici. Byl �tíhlý, chodil pru�nì, byl
�fit�.

Dobøe si pamatuji na jeho poslední setkání s námi abiturienty, kdy nám
sdìloval, �e mo�ná se s námi za dal�ích pìt let nesetká, ale my to nesmíme
brát tragicky, nebo� takový je u� �ivotní bìh, v kterém nám pøeje mnoho úspì-
chu a zdraví. Tehdy se vlastnì s úsmìvem a skromnou vyrovnaností s námi
louèil a my jsme to ani jako louèení nezaznamenali.

Nikdo z nás tehdy nevìdìl, co ná� pan profesor dìlal za 1. svìtové války. A�
jednou jsem náhodnì dostal vypùjèit tenký spisek Fr. Prudila o legionáøské
odyseji. Ve svém deníku Fr. Prudil pí�e o pohnutých chvílích na�ich legionáøù,
kteøí odmítali po osvobození na�í republiky bojovat za cizí zájmy proti rus-
kým lidem a hájit zájmy francouzských boháèù. Bylo to kolem Aksakova, kon-
cem roku osmnáctého, kdy velitel �ádal legionáøe, aby uznali situaci a pomoh-
li brá�kùm �vyèistit� okolí Belebeje. Ti se v�ak k tomu postavili pasivnì
a rozkazy odmítali poslechnout. V kritický okam�ik v�ak vystoupil prostý vo-
ják Smolka, v civilu profesor kreslení. V�ichni si ho u útvaru hluboce vá�ili,
nebo� ho znali jako èestného mu�e, který v�dy co øekl, to splnil, a mìli ho
rádi. Tehdy pronesl: �Bratøi, poslechnìte toho bratra plukovníka, slibuje vám,
�e za tøi dny nás stáhne zpìt nebo vymìní. Já mu vìøím, v jeho èestném slo-
vì�� To kdy� bratøi od nìj sly�eli, ihned se hnali do vagonù ovì�eni ruèními
granáty, patronami a u� se �hasilo� na západ do Belebeje. Za Rakouska, pøed
zajetím, byl tento skromný mu� pan profesor Smolka nadporuèíkem, pøi vstu-
pu do legií mu tuto �ar�i chtìli ponechat, av�ak on ji nepøijal a stal se øadovým
vojákem.

Tolik pí�e Fr. Prudil ve vzpomínkách na legionáøskou odyseu.
Takového jsme ho neznali. Nikdy nedával okázale najevo, �e je zaslou�ilý

legionáø. My studenti jsme ho v�dy vidìli jako skromného, vlídného pana pro-
fesora kreslení. Takový byl v celém svém �ivotì a tím byl charakterovì �tro-
chu� vý� ne� mnozí jiní dùle�ití. To jsme si v�ak uvìdomili a� o hodnì pozdìji,
témìø po padesáti letech.

Vladimír Dvoøák
(mat. roè. 1940)

Olomouc 8. 12. 1998
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VYZNÁNÍ RODNÉMU KRAJI

Nová budova bývalé reálky (okresního gymnázia) na tø. Jiøího z Podìbrad
nahradila ve �kolním roce 1920/21 starou reálku na Sokolské ulici, ze které
byli do ní pøevedeni sekundáni a� septimáni. Zøízením vlastní primy zahájila
tedy nová reálka èinnost v plném rozsahu.

Tito její první primáni se se�li 19. záøí ji� jubilejnì po 60 letech od svých
maturit v roce 1927. Skuteènost, �e to bylo ji� 15. setkání, dostateènì prokazu-
je, �e mezi námi Moravany (a Hanáky zejména) urèitý pocit sounále�itosti
stále trvá, aèkoliv vyznání k rodnému kraji se dnes u� pøíli� nenosí. Charakter
èlovìka se formuje asi do 18 let, tedy zhruba ve �kolních lavicích, proto star�í
èlovìk vzpomíná nejen na tato léta, strávená ve �kole, ale i na kraj, kde se
narodil a kde zapustil koøeny, kdy� dospíval.

Opìtovanými návraty ve výroèí maturit do rodného kraje si uvìdomuje-
me, jak je nám tento kraj stále bli��í. Pøiznáváme si, �e hlavní zásluhu na tom,
�e nás po maturitách okolní svìt pøijal, uznal a respektoval, mají na�e koøeny
v rodném kraji, v domovì na�ich hou�evnatých a pracovitých rodièù a vrstev-
níkù, v na�í reálce a neúnavné péèi profesorù o na�i výchovu a vzdìlání.

Náplnì na�ich setkání (posledních 10 let ka�doroèních) dávno nenesou pe-
èe� pouhých sentimentálních vzpomínek na chlapecké recese, ale usilovnì hle-
dají cestu, po ní� by se ná� �ivot ve stáøí pohyboval v souladu s bouølivým
rozvojem na�í socialistické epochy. Pøekraèují ji� rámec Hubaèových �Nezra-
lých malin� i Pluhaøovy televizní �Srdcové sedmy�. Prokazují potøebu nového
pohledu a názoru na stáøí, které se ji� také jako první vla�tovky objevují ve
formì �univerzit tøetího vìku� a nové vìdní disciplíny gerontologie, a dostá-
vají se do povìdomí na�í veøejnosti.

V tomto duchu srdeènì a navíc slavnostnì probìhlo i leto�ní jubilejní setká-
ní po 60 letech od na�ich maturit. Z pùvodních 51 spolu�ákù (26/A, 25/B) �ije
dnes sice jen 14, ale snad právì proto se ná� pocit sounále�itosti upevòuje rok
od roku. A� poslední spolu�ák odevzdá ná� bohatý dokumentaèní a obrazový
materiál do archivu mìsta Olomouce, bude to dùkaz o postojích, názorech
i chování jedné z generací, která pro�ila v�echny ty závratné zmìny na�eho
�ivota od poèátku první republiky a� do souèasných dnù.

Tak také se úèastníci jubilejního setkání po 60 letech od maturit na olo-
moucké reálce v roce 1927 roze�li plni optimismu a chuti do �ivota s radostí
nad rozvojem rodného kraje, starobylé i moderní Olomouce a krásným vzhle-
dem právì rekonstruované �své� reálky.

Jaroslav Hradil
Jan Zlámal

(mat. roè. 1927)
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SCHÙZKA DOPISEM VII. A Z 1938
Zpráva, �e na�e �I. schùzka dopisem VII. A Èeské reálky v Olomouci� uskuteè-

nìná v roce 1944 se na�la v pozùstalosti pana profesora Malinského, mne vrátila
do na�í bývalé tøídy. Byla to malá místnost v pøízemí, hned vedle knihovny. Tam
jsme poslední tøi roky �dozrávali� k na�í maturitì v roce 1938. Ta její stísnìnost
snad pùsobila i na to, �e ná� kolektiv byl tak stmelený. Tøída mìla dvì okna,
která hledìla do ulice na ka�tany u Moravy, která protékala pod døevìným mùst-
kem do Výpadu. Na stupínek nebylo místo. Lavice první øady se dotýkala kated-
ry. Tøi øady po ètyøech lavicích vyplòovaly skoro beze zbytku celý prostor. V pro-
støední øadì v prvé lavici sedìla na�e dìvèata, Zdenka a Helenka. Moje stálé místo
bylo u okna v pøedposlední lavici s Lipaj�em. Za námi, u zadní zdi, byl je�tì Pikla
a Fricek. V�ichni tøi u� nejsou mezi námi.

Mé my�lenky mne zanesly do plné tøídy. Nikdo nescházel� Na�e maturitní
zkou�ky byly v té pohnuté dobì roku 1938 posunuty na kvìten. V na�em �sva-
tém týdnu� vojenské transporty rachotily chránit na�e opevnìné pohranièí�
Zbyteènì, marnì� Na ne pøíli� vydaøeném maturitním veèírku v Sokolovnì,
s dokonèením u Hradilù, jsme se rozlouèili s na�imi profesory i s druhou septi-
mou (maturitní veèírek byl spoleèný pro obì septimy)� A pak jsme se roze�li do
tì�ké doby. Na vojnu nás nechtìli, vysoké �koly uzavøeli. Pøi�el protektorát
a nucené nasazení do Reichu nebo do Rakouska. Vzpomínka na na�i septimu
v malé tøídì zùstala velmi �ivá. Cítili jsme, �e patøíme k sobì. Na na�e nynìj�í
kmetská setkání pøicházíme spí�e proto, abychom si pøipomenuli �ach, to jsme
pøece byli tak mladí!� a kontrolujeme podle tøídní knihy, kdo pøi�el, kdo nepøi�el
a kdo u� nemù�e pøijít, proto�e ode�el nav�dy. Tehdy v�ak jsme byli je�tì ta �ivá
parta, která se sedm let scházívala v reálce a poslední tøi léta dozrávala v té malé
tøídì v pøízemí, s okny na ulici�

Po pìti letech po maturitì (tj. v r. 1943) jsme proto �ivì cítili, �e by bylo vhod-
né se opìt sejít. Ale jak to uskuteènit? Shroma�ïování bylo zakázáno a nebezpeè-
né. Cyklostylové blány pøísnì evidované. A tak jsem to na sebe vzal a dìlal na�i
�Schùzku dopisem�. Celkem jednoduchý plán. Ka�dý napí�e o sobì, co pro�il od
na�eho rozchodu v reálce. Bylo ale dost pøeká�ek. Nebyly v�echny adresy a co
hlavní, do psaní se ka�dému moc nechtìlo, zvlá�� kdy� to vypadá jako jakási zpo-
vìï. Proto �Schùzka dopisem� se objevila a� v r. 1944. Bylo osm výtiskù. To
proto, �e jsem v�echno dvakrát opisoval na stroji se 3 kopiemi. Kolik z tìch osmi
výtiskù je je�tì na svìtì? Já mám jeden a druhý, který se na�el v pozùstalosti
pana profesora Malinského, byl výtisk, který obdr�el ná� tøídní profesor Ing.
Jaroslav Urbánek. Tìch dal�ích �est kolovalo v ètyøèlenných skupinách. Jsou je�-
tì na svìtì? No, staèil jen ten jeden výtisk, který zaèal svou pou� u na�eho sta-
rostlivého tøídního, aby mne na chvíli vrátil do té na�í malé tøídy plné mládí.

A teï ukázka, jak �Schùzka dopisem� vypadala� Nemám od ostatních povo-
lení, abych zveøejnil i jejich dopisy. Tak jen to, co jsem tam napsal já a úvodem
ná� drahý tøídní � Pilot.

Ludvík Zaoral
(mat. roè. 1938, VII. A)
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I. SCHÙZKA DOPISEM VII. A ÈESKÉ REÁLKY V OLOMOUCI

OD MATURIT Y V ROCE 1938
Pøede mnou le�í na�e tableau, z kterého na mne hledí tváøe na�ich pánù profe-

sorù a nás, kteøí jsme tehdy v kvìtnu 1938 �slavnì dozráli� pro svìt a pro spoleè-
nost. Jak to ji� v�dy bývá, rozprchli jsme se, abychom ka�dý na svou pìst dobý-
vali, uskuteèòovali své plány, podle kterých jsme chtìli postaviti svìt �dle obrazu
srdce svého�. Dostali jsme v�ichni ran dost, snad víc, ne� to bývá zvykem. Ale
proto nemusíme nad tím zoufat a vì�et hlavy. Právì proto máme být pevnìj�í
a hrdìj�í.

Nyní se zase na chvilku vra�me do tìch �kolských lavic, do té na�í malé tøídy
bez stupínka, v které se tísnilo 12 lavic a v nich 24 mladých lidí. Nezdá se mi ani,
�e je to 6 let. Lipoò, Cinek, I�tì, Prdlas, Ko�uch, Kakin, Pikla, Fricek, Kuba, Fran-
ta, Kája a jak je�tì, tak jsme se tehdy jmenovali.

To bylo tehdy� Vzpomínáme a vracíme se pomalu do tìch let, která byla pøece
jen krásná a jistì Vám nepøipadne zvlá�tním, kdy� k Vám nyní promluví, jako
tehdy pøi odchodu, ná� bývalý pan profesor tøídní, kterému znova musím dìko-
vat, �e s radostí utrhl také trochu toho èasu pro nás.

A po nìm øekne ka�dý nìco o sobì. Vzpomeòte si, v jakém poøádku jsme byli
zapsáni v èerných notesech pánù kantorù, které, kdy� se objevily, poka�dé v nás
vzbuzovaly urèité chvìní: Odkud to zaène?

Zaène to od zaèátku. Ale zkou�ení to není.
Ludva

Prof. Ing. Jaroslav URBÁNEK
Olomouc, Nádra�ní 10

Milí pøátelé!
Byl jsem vyzván, abych si s Vámi v této formì dopisní pohovoøil. Je tomu ji�

témìø 6 let, kdy jsme opustili støedo�kolské �kamny a probìhli tím filtraèním
zaøízením, které se oficielnì oznaèuje názvem zkou�ka dospìlosti. V tìchto uply-
nulých �esti letech, bohatých na události, dospìli jste ov�em mnohem rychleji
ne� v dobách normálních. Vliv na to mìla jednak ètvrtá dimense � èas � a prudké
tempo doby, byli jste do �ivota a pracovního organismu zaøazeni mnohem døíve
ne� roèníky jiné. Byli jste posledním roèníkem, který maturoval sice v dobì mí-
rové, av�ak na úpatí mohutných událostí dìjinných, kdy, posuzováno pod zor-
ným úhlem historie, opou�tìla na�e zemìkoule etapu míru a pøecházela do rudì
ozáøené øí�e Marta, do oblasti svìtového váleèného dìní.

Jsou mezi Vámi ji� ti, kteøí zamìnili stav svobodný za stav man�elský, mnozí
z Vás pro�li tvrdým �ivotem a jeho úskalími. U nìkterých z Vás bohu�el nebyly
realizovány aspirace a pøedpoklady studovati na vysoké �kole a tím dosáhnouti
vy��ího vzdìlání, pøípadnì lep�ího zaji�tìní �ivotních podmínek, a vìnovati se
zájmovému oboru, jeho� pøedstavu jste si vytvoøili ji� na �kole støední.

Vá� pomìr ke støedo�kolskému studiu byl rùzný: u nìkoho byl formulován
kladnìji, u jiného ménì kladnì. Bývá to tak ostatnì v ka�dé tøídì. Taková �kolská
jednotka � tøída � je vlastnì spoleènost v malém mìøítku. I zde se ji� projevují
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rùzné samostatné názory a zájmy, zvlá�tì ve tøídách vy��ích. Pro�ívají se tam
okam�iky pøíjemné i ménì pøíjemné. Èím více se èasovì vzdalujeme od urèitých
událostí a zá�itkù, tím více se zpravidla z tìch nepøíjemných stírá pocit nelibosti.
A tìm, kteøí pro�li vá�nými a strastnými okam�iky �ivota, zdají se zajisté ty stin-
né �kolské momenty a klasifikaèní utkání s pány profesory drobnou episodou.

I �kola a �ivot v ní je kaleidoskopem rùzných tragikomických událostí. Zdá se
mi, �e tìch pøíjemných událostí je na ústavì více. Vzpomínám jmenovitì na ty
radostné chvilky pro�ité v dru�né pospolitosti na výroèních výletech. Rád jsem
s Vámi na nì jezdil. A� u� to byly Jeseníky, Beskydy, Orlické hory, Krkono�e nebo
Slovensko, kde jsme sfárali do dolù na zlato v Kremnici, vystoupili na Ïumbier,
pro�li Demänovskými jeskynìmi a nav�tívili Banskou Bystrici a Oravu. Byly to
milé okam�iky a zùstala z nich hrst vdìèných vzpomínek.

Od té doby se mnoho zmìnilo i na ústavì. Na podzim jsme byli pøestìhováni
do malé klá�terní �koly u Vor�ilek, odtud� jsme se vrátili po 2 1/2 roce opìt do
na�í upravené budovy. I prof. sbor se podstatnì zmìnil. Proøídlé øady Va�ich uèi-
telù doplnila generace mlad�í.

Va�e velké maturitní tableau mám ve své chemické pracovnì a èasto mùj po-
hled k nìmu zalétne. Pøeji Vám, milí pøátelé, aby ka�dý z Vás se do�il splnìní
svých tu�eb a ideálù a abyste byli ��astni.

Vá� bývalý tøídní
prof. Ing. Jaroslav Urbánek

Ludva Zaoral
Holice u Olomouce, U potoka 21

Holice v bøeznu 1944
Milí spolu�áci,
abeceda má také konec a na tom konci je �Z� a na to písmeno zaèíná moje

jméno. �koda, �e nemám takové nìjaké jméno, které by zaèínalo písmenem, kte-
ré není v abecedì, proto�e, aèkoliv jsem po druhých mámil jejich zpovìdi, sám to
ze sebe jaksi nemohu vysypat. Ale nic naplat, u� mi nic nepomù�e.

Jestli si pamatujete, dokonèoval jsem jako poslední �zrání� na�í tøídy sám,
vlastnì ne sám, ale s jednou externistkou, øádovou sestrou, která byla na�prtaná
chemií a� hrùza. A pak jsem zmizel. Studium na vysoké �kole mì sice lákalo, ale
kdy� jsem dával dùvody �pro� na jednu a dùvody �proti� na druhou stranu, tak
se ponìkud váha vychýlila ve prospìch �proti�. A proto�e jsem tou�il vý�, tak
kdy� na vojnu, tak k letcùm. Po dlouhém èekání, v kterém jsem se vydatnì trápil
za své svìøence v kondicích, jsem 1. bøezna 1939 nastoupil. Letci to nebyli, ale
tì�cí dìlostøelci. Trochu jsme po �cvièáku� potáhali dìlo, pohráli si s pu�kou (já
se svou �blondýnou� ), tì�ili jsme se na první ránu ve jménu sv. Barbory, která se
na nás dívala ka�dý den pøi obìdì ze stìny. A po 21 dnech jsme byli doma. Do
kondic, aspoò v takovém rozsahu jako pøed tou mou velkou vojnou, se mi ne-
chtìlo. A tak se mi podaøilo dostat se asi 14 dní po slo�ení vojenského stejnokroje
do velkoobchodu s koloniálním zbo�ím, J. Komárek a spol., nyní Kotas a Machy-
èek. Praktikant, volontér se mi øíkalo. Pøièichl jsem k obchodu. Stál jsem dokon-
ce i za pultem. Odnesl jsem a pøinesl jsem fùru penìz témìø ze v�ech bank
v Olomouci. Mìl jsem se pøe�kolit na abit. kurs pøi Obchodní akademii v Olo-
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mouci. Dostal jsem nový nátìr. Aby ten nátìr trochu oprýskal, tak jsem nese-
hnal �ádné místo (to bylo v r. 1940). Nadìji jsem mìl nejednu, ale scházelo mi
doporuèení, protekce nebo nìco podobného.

A tak jsem se dostal k tvoøivé práci jako nádeník, nebo správnìji øeèeno po-
mocný dìlník. U zedníkù jsem zaèal. Dìlal a nosil jsem rùzné malty, jako napø.
�onklgajst�, vozil beton, kladl schody a takové podobné práce. �tudáka jsem
v partì nemìl, ale pøece jen jsem si s ostatními docela dobøe rozumìl. Mnoho
øeèí jsem nenadìlal, to víte, ale staèil jsem, zrovna tak jako pozdìji pøi kopání
kanalizace a na potoku, kde mne jednou koleèka s betonem shodila s fo�ny.

Také jsem trochu agrárnièil, zvlá�tì ve �nì. Ov�em ne na vlastním, ale na ci-
zím. Dìlal jsem v�echno mo�né. I s konìm jsem jezdil, který mì pøíli� neposlou-
chal, proto�e cítil, �e ten u tìch opratí tomu nerozumí, �e ani jaksepatøí ne�vihne
bièem, ani nezakøièí, a� to trhne ve slabinách. Ale do v�eho by èlovìk pøi�el. Loni
na �ních to u� bylo lep�í. U� nevím, jak se ten kùò jmenoval, jestli Furin, ale ten
byl takový potrhlý. Kdy� se zastavil, tak se mu nechtìlo dál, a kdy� se dal do
táhnutí, tak nedovedl jíti pomalu. Kdy� jsem ho vyru�oval z jeho neèinnosti, tak
se na mne poka�dé podíval tìma svýma oèima. No chudák. Letos u� nepotáhne.
Zlomil oje a probodl si jím bøicho. Ale u toho jsem nebyl� Kam ode�la jeho koò-
ská du�e, to nevím, ale jeho tìlo pøe�lo v tìla lidská, proto�e byl snìden. Koòský
øezník ho tam na poli porazil a pak na polovièní lístky jako normální koòské
maso prodával.

Tìlesnou práci jsem ukonèil v cukrovaru na kampani v r. 1940. Tehdy jsem
napou�tìl øezaèky. Stál jsem jako u kormidla a støídavì jsem plnil tøi øezaèky,
dával pozor, abych pøíli� nesrá�el no�e, aby se mi nezasypala automatická váha
atd. Jednotvárná práce, hodnì rámusu. To pak kdy� se èlovìk vracel ve tmì domù,
jako by v té tmì plaval.

Koncem roku 1940 jsem zakotvil v Zálo�ni rolnické v Holici jako jediný úøed-
ník zálo�ny. To mne dosud (celkem tøikrát) uchránilo od úøadu práce, který na
mne také nezapomnìl. Ji� po tøi kampanì mne zálo�na uvolnila pro zdej�í cukro-
var, kde jsem byl zamìstnán v technické kanceláøi. Na starosti mám hlavnì pøí-
davkové lístky. Kampaò trvá asi 5�6 týdnù. Je zapotøebí velkého vypìtí sil. Ono
takové zaøazení 700 dìlníkù najednou, to pøece jen nemù�e být nìjaká hraèka.
Vyjednávání s úøadem práce, vyreklamování, pøihla�ování k nemocenskému
poji�tìní a k pøídavkovým lístkùm. A teï ten chce to, ten zase nìco jiného.
A k tomu je�tì výplatní listiny. A za dveømi kanceláøe huèí stroje, syèí pára atd.

Ale to by myslím staèilo. To jsem se sna�il ukázat, jakým zpùsobem jsem zís-
kával peníze, �vstupenku do �ivota�, jak øíkal �Buòka�. Nelituji nièeho, co je za
mnou, nestydím se za to a ani si nestì�uji. Vydr�el jsem konkurovat i svou tìles-
nou silou, tøeba�e jsem nìkdy cítil tìlo dost. Jako tøeba tehdy pøi kladení hrubé-
ho �tìrku nebo jednou ve �nì u mlátièky, kdy� jsem vozil plné pytle pøes ohavnì
dlá�dìný dvùr na trakaøi bez popruhù. Tehdy jsem mìl ruce jak opice a� k zemi
a potil jsem se skoro smrtelným potem. Ale èlovìk se z toho vyspí a na druhý den
to mù�e jít znovu.

A teï snad nìco, èím jsem se zabýval jinak, ne� z èeho jsem mìl vydøít zlato,
peníze: Jak si vzpomínáte, zajímal jsem se tak trochu o výchovu mláde�e. Ale
kdy� byly v�echny spolky rozpu�tìny, dali jsme u nás v Holici dohromady jazz.
Hrál jsem v nìm na Es-sax a B-klarinet. Jazz mi sice nepøirostl k srdci, ale byla to
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pìkná zábava. Ale bohu�el, foukl do toho úøad práce a rozletìli jsme se na v�ech-
ny mo�né strany.

Ale i nyní mám zájmù dost. Ètu, trochu se vzdìlávám, chodím do na�eho No-
vého divadla, na koncerty a na výstavy. Del�í dobu u� prodávám v holickém kinì
ka�dou støedu a ètvrtek veèer lístky. Èas mi poøád schází�.

Na listu danì ze mzdy mám stále je�tì I. tøídu. Jsem toti� poøád svobodný.
Jednak dosud nièím nejsem a zakládat rodinu v nynìj�ích pomìrech je dosti pro-
blematické, aèkoliv�

Ale u� toho nechám, proto�e kdy� si vzpomenu, �e to budu je�tì dvakrát s tøemi
prùklepy psát, tak bych nejradìji svùj dopis vynechal.

A nakonec Vám v�em pøeji do budoucna v�echno nejlep�í, hlavnì ale zdraví
a abychom se v�ichni do�ili klidnìj�ích dob, kdy budeme moci jistì snáze splniti
své plány a pøedpoklady.

Vá� Ludva

A nakonec mi je�tì dovolte nìkolik slov.
Dovedu si pøedstavit, �e jste si mnozí mysleli, �e ze v�eho se�lo, zvlá�tì ti, kteøí

poslali svùj pøíspìvek u� v únoru jako Feit 10/2, Hojný 11/2, P. Pavlík 12/2,
Øiho�ek 14/2 atd.

No nese�lo. Dìkuji Vám, �e jste se v�ichni, kdo jen trochu mohl, zúèastnili
na�í �schùzky dopisem�. Dva nám sice nic nenapsali. Nemohli. Ale i tito Vás
v�echny srdeènì zdraví. Je to Eda Kohout, který je na ruské frontì a Ruda Kubí-
èek, který je v Bernau am Chiemsee v Bavorsku pod závìrem a který se vrátí letos
v srpnu. Dále dìkuji tìm, kteøí pøi�li s návrhy k provedení a za zaslání adres,
hlavnì Kakinovi, který vlastnì první zaèal shánìt adresy na�í tøídy. Já jsem se
pozdìji jen pøidal, proto�e jsem cítil, �e nebylo správné, �e jsem tehdy nebyl na
na�em maturitním veèírku. Kdyby mìl být znovu, tak bych jistì nescházel, aèko-
liv nyní, zrovna tak jako tehdy, nesouhlasím s tím, �e �oslavit� znamená �pít�,
jak si to v té dobì nìkteøí slibovali.

A je�tì nìco mì, kdy� se mluví o maturitním veèírku, napadlo. Mìli jsme jej
dohromady se septimou B. Ov�em A-ci s tím nesouhlasili a B-ci mo�ná také ne.
Myslím ale, �e ty dvì tøídy hodnì spolu souvisí. Jednak si vymìòovaly osazen-
stvo (v�dy� já jsem pøi�el také z B a musím pøiznat, �e jsem s ní hodnì srostl)
a výlety p. prof. Urbánka, pøi nich� bylo v�dy nádhernì spojeno u�iteèné s krás-
ným, byly také spoleèné. Rád bych proto vìdìl, jak na tuto vìc hledíte. A� budete
psát svùj posudek o celé té na�í �schùzce dopisem�, o který prosím i pány profe-
sory, kteøí snad také dostanou tento se�it do rukou, abyste nezapomnìli øíci své
stanovisko i k spoleèné reprise maturitního veèírku obou septim A i B.

Nyní se ov�em musíme sna�it v�ichni, abychom o sobì vìdìli. Pikla to vyslovil
za mne: Kdo mìní adresu, tak ji závaznì oznámí Kakinovi nebo mnì. My dva si
adresy vymìníme.

S návrhem Macháèovým o vzájemných náv�tìvách celkem souhlasím. Budu
sám rád, kdy� nìkoho v Holici uvidím. Najde mne obyèejnì v zálo�nì na návsi
u kostela nebo doma (za to, �e je táta �evcem, se nestydím). Ale myslím, �e
v ka�dém pøípadì bude dobré nejdøíve se dohodnout dopisem. A pak, já mám do
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Olomouce blí� a tam se poka�dé najde nìjaké to místeèko, kde by se se�li nejen
dva, ale v�ichni z Olomouce.

A jak hledíte na tu schùzku, kterou navrhuje Fricek Èechù? Víte co, to radìji
napi�te pøímo jemu, který dá celou vìc dohromady. Je to jistì pìkný nápad a rád
se také zúèastním, ale myslím, �e má víc pøeká�ek ne� tenhle �papír�, na kterém
jsme se pøece jen celkem v�ichni se�li, i kdy� jsme si v�echno neøekli. Ale to si
je�tì jednou dopovíme, a� se sejdeme. Ono ústnì to dá pøece jen ménì práce ne�
dopisem.

A jsem snad u konce.
Tì�ilo by mne, kdyby tento se�it byl znovunavázáním a obnovením starých

stykù ze �koly, které by se o�ivily vzájemným dopisováním apod.
A nakonec pøeji v�em to hlavní: zdraví. Ko�uchovi dr�te palce, a� mu operace

dobøe dopadne a ostatní se také èiòte, a� nikdo z nás neschází na té budoucí
schùzce na�ich malièkostí ve skuteèné kráse. Je samozøejmé, �e úspìch v �ivotì
a v podnikání a v�echno podobné Vám také pøeji, ale zdraví je, myslím, nyní na
prvním místì.

Srdeènì Vás zdraví
Ludva

P.S.
A pøece je�tì nìco. Jeden z nás se stal øím.-katolickým knìzem. Je to Pavlík.

Jsem pøesvìdèen, �e ho jistì velmi potì�í, obrátíte-li se na nìho, kdy� budete
potøebovati nìjakou slu�bu, kterou Vám jako knìz mù�e a jistì rád vykoná, a� u�
je to svatba, nebo køest. Doposud takovou slu�bu mohl prokázat jen I�tìmu (Bed-
naøíkovi). Tak nezapomeòte. Adresu jeho pøece u� znáte!

Holice, 4.dubna 1944

Vá�ený pane profesore,
Dovoluji si Vám pøedlo�it koneènì tu na�i �schùzku dopisem�. Má mnoho

chyb, o tom vím, ale snad pøece nás v�echny trochu pøiblí�í. Znovu Vám dìkuji,
�e jste se také zúèastnil svým dopisem. Nevím, jak se ta celá vìc bude líbit, dou-
fám ale, �e v ní není nic závadného. Rád bych sly�el od Vás i od pánù profesorù,
kteøí s námi byli u maturity, posudek, kritiku, co by tam je�tì mìlo být a co tam
nemìlo být, co je dobré a co je �patné atd. Prosím Vás, buïte proto tak laskavý
a dejte tento trochu del�í dopis po Va�em pøeètení i ostatním pánùm profeso-
rùm, kteøí také spolupùsobili na na�em �dozrání�. A ten slovní výprask, neboli
kritiku, by mi mohli poslat buï dopisem, nebo pøímo ústnì (já bych se u� dosta-
vil), nebo Vám a Vy byste mi u� v�echno tlumoèil, a� se zase na chvilku objevím
v reálce. Viïte, já se neobtì�uji!

Ale u� jsem u konce. Jak jsme se u� dohodli, tento se�it zùstane u Vás. �koda
jen, �e nemohu ka�dému z pánù profesorù poslat samostatný výtisk. No, nic
naplat.

Je�tì jednou Vám za Va�i ochotu a rady mnohokrát dìkuji a pøeji Vám pøíjem-
né pro�ití svátkù velikonoèních.

Vá� Ludvík Zaoral
(mat. roè. 1938)



50

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

JAK JSME SE SCHÁZELI

Ve �kolním roce 1939/40 nás bylo v septimì A olomoucké Èeské reálky na
tøídì Jiøího z Podìbrad sedmadvacet, z toho jen tøi dívky, Marie, Drahomíra
a Jaromíra. V èervnu roku 1940 jsme maturovali, byla válka, vysoké �koly byly
zavøeny, a tak jsme se rozprchli po nástavbových �kolách, abiturientských, a nì-
kteøí pøímo do praxe.

K na�emu prvnímu vìt�ímu setkání do�lo a� po 25 letech od slo�ení zkou�ky
dospìlosti, v dubnu 1965. Obdr�eli jsme ti�tìnou pozvánku se jmény na�ich pánù
profesorù a �ákù na�í tøídy VII. A, na pøední stranì s vyobrazením �na�í� �koly.
V urèený termín jsme se se�li pøed reálkou, s trochou rozpakù se vítali, nebo� èas
je neúprosný, zestárli jsme a sotva se poznávali. Pány profesory vítá hlavní orga-
nizátor Václav � jistì mu sehnání v�ech adres dalo pìknou práci. Ten vysoký
�tíhlý pán je pøece Zdenìk, primus na�í tøídy, vystudoval architekturu, vedle nìho
elegán Maxmilián, rovnì� architekt. S ním pøijeli dal�í ètyøi pra��tí usídlenci,
in�enýøi. Tenhle usmìvavý pán je Mirek, vysoko�kolský profesor. Jaromír, jedi-
ný ze tøídy, vystudoval medicínu, ten vedle by mohl být Vláïa, nazývaný �K�aft�,
kdysi s èupøinou blond vlasù, dlouhovlasý Olda je akad. malíøem, u� za studií
jsme obdivovali jeho výkresy. Kdysi subtilní student Tonda je blahobytnì vyhlí-
�ející mu� v trenèkotu, ze Slovenska pøijel Kvìto�, Mirek to mìl blí�, bydlí
v Pøerovì. A mezi nimi jediná dùvìrnì známá tváø mé studentské lásky Karla,
kterému osud nebyl pøíli� naklonìn a který je teï v roce 1965 u� 18 let mým
man�elem.

Omluven je Láïa, vdává dceru, a jiný Zdenìk, který je slu�ebnì v zahranièí.
Nìkdo v�ak chybí a neomluvil se � dal�í Zdenìk, který nás fotil na na�e originál-
ní tablo. Zemøel na rakovinu. Jeho pøedèasná smrt nás rozesmutní.

S povolením vcházíme do budovy �koly, zamíøíme do na�í tøídy v 3. poschodí
a rozpaèitì usedáme na stará místa, po pamìti se sna�íme zachovat starý zaseda-
cí poøádek. Za katedru usedá ná� tøídní profesor Stanislav Li�ka se svým nezbyt-
ným notýskem, oficiálnì nás vítá a zapisuje prezentaci.

Po procházce Výpadem jedeme do Horního �lebu, kde je v rekreaèním støedis-
ku pøipravena slavnostní tabule, v jejím� èele usedá 6 pánù profesorù. Následují
nevyhnutelné zpovìdi o rodinì, zamìstnání, o tom, co se s èlovìkem za tìch
25 let dìlo. Zavzpomínali jsme na spoleènì strávená studentská léta, na veselé
pøíhody a alotria, pojedli, popili a slíbili si, �e za 5 let se opìt sejdeme. S tímto
uji�tìním jsme se vrátili k realitì v�edního dne, s vìdomím, �e je za námi je�tì
jistý kolektiv, který k na�emu �ivotu také patøí.

A tak za 5 let se opìt v èervnu 1970 vítáme u reálky ji� s proøídlými øadami
pánù profesorù. Na�e setkání po 5 letech se stávají pravidlem, od roku 1985
spoleènì s tøídou VII. B a od roku 1994 se scházíme ji� ka�dým rokem. Na�e øady
øídnou. V øíjnu 1997 jsme se zúèastnili slavnostního 130. výroèí zalo�ení Slovan-
ského gymnázia a 95. výroèí zalo�ení Èeské státní reálky s odhalením pamìtní
desky na budovì �koly. Omluveno bylo tentokrát 9 spolu�ákù z tøídy VII. A a 16
z tøídy VII. B, kteøí nás pøede�li na vìènost.

V roce 2000 jsme si pøipomnìli neuvìøitelných 60 let od chvíle, kdy jsme pøed-
stoupili pøed maturitní komisi, abychom se podrobili zkou�ce dospìlosti.

Jaromíra Køièková-Loutocká
(mat. roè. 1940)
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NA�E REÁLKA

A VZNIK ÈESKÉHO KRESLENÉHO FILMU

Souèást základního hlavního jádra poèátku èeského kresleného filmu v Praze
vytvoøili za války studenti z olomoucké reálky.

V Praze se chystal zalo�it èeský kreslený film � bez jakýchkoli zku�eností �
obdivovatel hudby a výtvarného umìní noblesní Raku�an pan Richard Dielenz.
Na konci roku 1941 se na jeho inze-
rát pøihlásila Milada �indlerová (ny-
nìj�í akademická malíøka), která ma-
turovala na Èeské reálce v VII. B
r. 1941. Po ní byl pøijat do AFITu (Ate-
liéry filmových trikù) její spolu�ák
Bohumil �ejda. Bìhem roku 1942 na-
stoupili do rodícího se kresleného fil-
mu Jiøí �ebestík, Roman �aman
a Stanislav Látal. V�ichni maturova-
li v Olomouci v r. 1939. V r. 1943
jsem pøi�la i já, kdy� jako studentka
UMPRUM jsem byla nucenì pøe�ko-
lena na technickou kreslíøku pro nì-
meckou Luftwaffe. Pan Dielenz mne
dokázal zachránit od totálního nasa-
zení. On zamìstnával jen Èechy a jed-
noho Rusa � pana Kolomatského,
který se stal po válce patriarchou
církve pravoslavné u nás. (V Olomou-
ci postavil za války pravoslavný kos-
tel.) Pozdìji byl je�tì pøijat dal�í stu-
dent z olomoucké reálky � spolu�ák
J. �ebestíka a S. Látala � Bohumil
�i�ka, který se stal nepøekonaným
malíøem v�ech druhù pozadí kresle-
ných filmù. Byli jsme výrazná skupi-
na uprostøed ostatních kreslíøù. Obzvlá�tì vynikl Stanislav Látal, který byl nej-
schopnìj�ím animátorem jak v kresleném, tak v loutkovém filmu.

Bez znalosti odborné specifiky kresleného filmu jsme se v�ichni pustili do prá-
ce a vytvoøili osobitý èeský kreslený film, ani� jsme kopírovali ji� zabìhaný ame-
rický Disneyho film. Snad si svùj charakter zachová ná� èeský animovaný film
do dal�ího tisíciletí.

Sousední septima B olomoucké reálky dala èeskoslovenské kinematografii dr.
Radúze Èinèeru (KINOAUTOMAT) a svìtové sinologii doc. dr. Augustina Paláta
(mat. roè. 1941).

Zdena Skøípková � roz. Brzokoupilová
(mat. roè. 1941, VII. A)

Stanislav Látal
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�IVOTNÍ OSUDY SPOLU�ÁKA A. POKORNÉHO
mat. roè. 1940 Ès. st. reálky v Olomouci,
�ijícího v NSR, Viernheimu

Èerpáno z jeho osobní úèasti na sjezdech abiturientù v r. 1965, 1975, 1990 a nìkolika
osobních dopisù po této dobì.

Arno�t Pokorný mìl maminku nìmecké národnosti a pùl roku po maturitì
musel narukovat do nìmecké armády. V r. 1941 byl nasazen do bojù na fran-
couzské frontì, kde po 5 týdnech upadl do zajetí a byl poslán do zajateckého
tábora v Kanadì.

Po válce se se�el se svou rodinou v NSR. Pozdìji pracoval úspì�nì 13 let
v nákupním støedisku. To jsou informace, které nám sdìlil na uvedených sjez-
dech abiturientù reálky.

V r. 1992 se podrobil tì�ké operaci srdce v Londýnì. Omluvil se proto z úèasti
na dal�ích sjezdech pro svùj zdravotní stav. Po ka�dém sjezdu jsem mu napsal
informace o prùbìhu, novinkách a kdo na�e øady na tomto svìtì úmrtím opustil.
Tak tomu bylo také v èervnu 1999. Z na�í tøídy �ije u� jen 8 spolu�ákù, 3 v Èe-
chách, 3 na Olomoucku a 2 v zahranièí (NSR, Slovensko). V srpnu 1999 jsem
dostal dopis, ze kterého cituji:

�Cítím se docela dobøe, dostal jsem nové
léky. Stále jsem aktivní malováním do ole-
je, dìlám kresby tu�í, které se tu dennì
v novinách tisknou. Ilustroval jsem 3 kni-
hy. Pro nový kostel v okolí jsem øezal ze
døeva 15 tabulek køí�ové cesty. Pro zdej�í
poutníky jsem udìlal pomník.

Mìsto postavilo kulturní dùm pro star-
�í obèany, kde hraji na koncertech a k tan-
ci. Ve sklepì máme dílnu, kde vedu skupi-
nu (12 lidí) v døevoøezbì. Podaøilo se mi
pøedstavit skupinu a na�i práci v televizi.

V televizi bývají èasto snímky z ÈR (Olo-
mouc, Haná, Kromìøí�). Jindy sly�íme
díla Smetany, Dvoøáka, Mysliveèka aj. To
je pro mne spojení s bývalým domovem.�

Máme velikou radost a potì�ení z �i-
votního osudu spolu�áka pøi schùzkách
olomouckých spolu�ákù tøídy A i B,
a hlavnì pøi sjezdech, které teï poøádá-
me ka�dý rok. Sjezd v r. 2000 byl vý-
roèní, po 60 letech.

Ladislav Vanìk
(mat. roè. 1940, B)Z tvorby Arno�ta Pokorného
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VZPOMÍNKA NA PANA PROFESORA

EDMUNDA �I�KU

Pan uèitel �i�ka byl významným èlenem uèitelského sboru Èeské státní reál-
ky v Olomouci. Na jeho hodiny kreslení jsem se v�dycky tì�íval a rád na nì vzpo-
mínám dodnes. Osobnost pana profesora byla zárukou klidné a pøitom dìlné
hodiny kreslení. Trvalo v�ak velmi dlouho, ne�
jsme zaèali chápat jeho uzavøenost, málomluvnost
a nìkdy a� plachost, a na druhé stranì prudké re-
akce na výstøelky v chování nìkterých �ákù. V já-
døe to byl èlovìk citlivý a �lechetný. V�dycky usi-
loval o to, aby jeho výklad byl srozumitelný
a názorný. Bìhem hodiny procházel mezi námi
a sledoval, jak postupujeme ve svých výtvorech.
Upozoròoval na chyby v na�ich projevech, opra-
voval je, pøièem� v�dy respektoval individualitu
studenta.

Èasto rád pou�íval pøímìru. Zjistil-li napøíklad
nepomìr v zobrazení, poznamenal: �Jeden bodrý
venkovan se na výstavì zastavil pøed obrazem,
a kdy� se ho ptali, co se mu nezdá, odpovìdìl tref-
nì, �e zobrazený pták je moc veliký a vìtévka moc
malá.� To v�e tlumoèil v pøiléhavém jazyce hanác-
kém. A student zaèal uva�ovat, není � li v jeho
práci také nìjaká nepøimìøenost. Obdobná rèení
rok od roku opakoval, tak�e jsme je znali u� pøe-
dem od star�ích studentù a tì�ili jsme se, a� je
usly�íme v originále.

Vzpomínám si na jednu pøíhodu typickou pro
pana profesora. Znám ji z vyprávìní svého otce, obèasného spoleèníka pana pro-
fesora, tehdy je�tì studenta vídeòské malíøské akademie. Na jedné z odpoled-
ních vycházek letní pøírodou potkali opravdu hezkou dívku. Ta v�ak zùstala bez
pov�imnutí. Po nìkolika okam�icích se pan student zastavil a jeho pøimhouøené
oko spoèinulo na krásnì vybarvené jalovici, která se nedaleko pásla. Pak zaznìla
obdivná poznámka, jak je ta kravièka fe�ná. Pochopitelnì vèetnì svì�ího pøírod-
ního prostøedí.

Z èeho� nevyplývá, �e by mladý umìlec pohrdal dívèími pùvaby. Dùkaz o tom
podává portrét Fanky Glaudrové. Obraz se dìdí v na�í rodinì z pokolení na poko-
lení. Také proto, �e zobrazená dívka byla dcerou fotografa, po nìm� mùj otec
pøevzal atelier. Obraz je olejomalba, zachycující soustøedìný pohled na èinnost
citlivì zobrazených rukou. Tento portrét je evidován v Muzeu umìní v Olomouci.

A je�tì jednu krásnou vzpomínku mám na pana profesora. Bylo to v dobì
prázdnin, nìkdy ve ètyøicátých letech, kdy mùj bývalý profesor kreslení pøijal
mé pozvání a ubytoval se na nìkolik dní v mé mládenecké svìtnièce u pana Bla-
hy v Námì�ti na Hané. Byly to opravdu ��astné dny na�eho spoleèného putování

Edmund �i�ka: �Fanka Glaudrová�,
olej (repro Leo Schwarz)
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námì��skou pøírodou. Zpravidla jsme si pøivstali, pøedev�ím kvùli nízkému slun-
ci. Krajina se v tìchto hodinách jeví plasticky a v záøivých barvách. Po vyhlédnutí
krajinného výseku následovala chvilka hledání vhodného místa, hned na to se-
daèka, papír, tempery a nastalo ticho potøebné pro soustøedìnou práci. Zaèínal
náèrtem celkové kompozice a èím více se blí�il konec práce, tím více se vìnoval
detailu. K hotovému obrazu se autor nikdy nevracel. Jednu z námì��ských krajin
mi vìnoval pan profesor na památku. V�dycky mi pøipomíná nejen zá�itky ze
spoleèných dnù, ale i dobu studií na reálce. Malíø Edmund �i�ka je známý studi-
emi krojù z Hané, nejèastìji krajinami z Èeskomoravské vysoèiny, kde støedem
jeho pozornosti byla stromoøadí s dozrávajícími jeøabinami.

Osobnost profesora �i�ky byla magnetem, který pøitahoval nadané mladé lidi.
Dovedla rozvíjet jejich talent a tím je pøipravit na dal�í studium na vysokých

�kolách výtvarného smìru. �e jeho pùsobení bylo
úspì�né, dosvìdèuje øada jmen významných osob-
ností na�í kultury, které byly jeho �áky.

Bylo by �ádoucí, aby umìlecká pozùstalost pana
profesora, chovaná v olomouckém muzeu a èás-
teènì v Muzeu umìní v Olomouci, byla dùkladnì
prostudována a zpracována.

Leo Schwarz
(mat. roè. 1933)

EDMUND �I�KA � AKADEMICKÝ MALÍØ

S 20. 11. 1880 Olomouc-Nový Svìt
� 23. 11. 1967 Olomouc

Bydli�tì: Olomouc, Nové Sady, Husitská è. 16
Nábo�enství: katolické
Vzdìlání:

Mì��anská �kola
1898/9 � c.k. grafický ústav ve Vídni

� c.k. Akademie výtvarných umìlcù
1899�1903
v�eobecná malíøská �kola

(2x cena za nejlep�í práci)
1903�1907
specializovaná �kola pro historickou malbu

Zamìstnání:
od roku 1907 asistentem kreslení pøi c.k. nìm. st. reálce v Olomouci
v r. 1916 � absolvuje (14.�20. 6.) klauzurní zkou�ky � �kandidát je zpùsobilým
vyuèovati jazykem èeským mìøickému rýsování v oddìlení ni��ím a kreslení od
ruky u obou oddìlení �kol støedních�
1922�27 � mìstský ústav uèitelský (vyuèování kreslení, vybudování loutkového
divadla)
1927�39 � profesor Èeské státní reálky v Olomouci
malíø � motivy krajináøské, portréty, zvíøata apod.
tempera, køída, akvarel � kolektivní regionální výstavy

Akad. malíø prof. Edmund �i�ka
v dobì pùsobení na Èsl. státní reálce
v Olomouci (foto Leo Schwarz)
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MATURITNÍ ROÈNÍK �1935� SE PØEDSTAVUJE

V tom roce 1928, kdy jsme na reálce zaèínali, bylo nás v obou tøídách cel-
kem 59 pøevá�nì jedenáctiletých a trochu ustra�ených �koláèkù, kteøí taktak
otevøeli tì�ká vrata �kolní budovy a uctivì zdravili �kolníka p. Vágnera v do-
mnìní, �e je to pan øeditel. K tìm prvotním 59 pøistoupilo bìhem sedmi násle-
dujících let asi 20 dal�ích a tak pøispìli k poètu 36 absolventù, kteøí v roce
1935 úspì�nì odmaturovali. K nim je�tì pøipoèteme 6 dal�ích, kteøí s námi
v roce 1928 zaèínali, ale z rùzných dùvodù studium ukonèili a� v roce 1936.
Budeme sledovat osudy 42 absolventù, 37 mu�ù a 5 �en.

Na vysoké �koly bylo pøijato a úspì�nì je dokonèilo celkem 11 absolventù,
pro vojenskou dráhu se rozhodlo 5 mu�ù, spolu�aèky zvolily vìt�inou uèitel-
ství, ostatní absolventi se uplatnili v prùmyslu, ve veøejné správì a podobnì.
Nìkteøí mu�i rovnì� zvolili uèitelskou dráhu.

Po nacistické okupaci v roce 1939 se zapojili aktivnì do zahranièního odbo-
je Meèislav Kozák a Jaroslav Partyk. Oba byli letci RAF v Anglii. M. Kozák se
vrátil, Jaroslav Patryk zahynul v boji a je pochován na jednom z vojenských
høbtivù v SRN. Miroslav �moldas opustil ilegálnì ÈSR a pøes Polsko se dostal
do SSSR, kde po pøepadení nìmeckými fa�isty vstoupil do tvoøící se èeskoslo-
venské vojenské jednotky v Buzuluku pod vedením Ludvíka Svobody. Do ÈSR
se vrátil po skonèení války v hodnosti podplukovníka, postupnì dosáhl hod-
nosti generálplukovníka. Své zá�itky z války i po ní zapsal ji� jako dùchodce
v knihách �Pøed námi Praha� a �Nikoli, pane generále�. Do domácího odboje
se zapojili Bedøich Jermáø a Richard Hanzlík. Tito jmenovaní splnili pøísahu
vìrnosti ÈSR.

V souvislosti s událostmi 17. listopadu 1939 (demonstrace vysoko�kolákù
pøi zakázaných oslavách 28. øíjna 1939, po kterých byly èeské vysoké �koly
uzavøeny, 9 údajných organizátorù demonstrací zastøeleno a asi 1200 studen-
tù odvleèeno do koncentraèního tábora Sachsenhausen) byli mezi odvleèený-
mi i 2 z na�ich absolventù, a to Ev�en Mûller a Vladimír Skála. Oba se z KT
vrátili stejnì jako ostatní odvleèení studenti mimo 18, kteøí tam zahynuli.
V Osvìtimi zahynul z rasových dùvodù spolu�ák Jan Polák.

Brzy po maturitì pøi�li o �ivot jako piloti Zdenìk Klimecký pøi vojenském
výcviku a Ladislav Nìmeèek pøi sportovním letu na olympiádu v Berlínì 1936.

Na maturitním veèírku v roce 1935 jsme si slíbili, �e se budeme scházet
pravidelnì ka�dých 5 let. Vzhledem k nacistické okupaci a následující 2. svìto-
vé válce setkali jsme se poprvé po 10 letech, a to 16. èervna 1945 v Besedì
Národního domu a druhý den pøed budovou reálky. Dostavilo se nás celkem
19, z toho 7 profesorù � dr. Malínský, dr. Èièatka, dr. Ma�ek, prof. Hrdlièka,
prof. Kvapil, prof. Smolka a Ing. Urbánek. Dvì spolu�aèky pøi�ly i s dìtmi,
Ant. Drlík s man�elkou a synem. Na druhém setkání v roce 1950 bylo nás 18
i s dr. Malínským. A� do roku 1980 konala se na�e setkání pravidelnì ka�dých
5 let. Mezitím zemøeli 2 spolu�áci, a to v r. 1961 M. Rypka a v r. 1964 prof.
St. Skácel. Z na�ich vyuèujících bývali na�imi hosty na setkáních nejèastìji dr.
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Malínský, prof. Borovièka a Mir. Coufal. V roce 1983 se konal mimoøádný
sjezd, a to i s absolventy maturitního roèníku 1936, z nich� nìkteøí se pak
pravidelnì zúèastòovali na�ich dal�ích setkání. Vyvrcholením na�ich sjezdù
byl 10. v roce 1985 po 50 letech, konaný v hotelu Sigma a slavnostní tím, �e
jsme na nìj pozvali Stupkovo smyècové kvarteto s primáriem doktorem �ùr-
kem, které pøedneslo Fibichùv kvartet G dur. Pøítomno bylo 20 spolu�ákù a prof.
M. Coufal. Profesor Borovièka se pro nevolnost omluvil � vyslaná delegace mu
pøedala kytici. V roce 1987 byl dal�í mimoøádný sjezd � sjezd sedmdesátníkù
(jsme pøevá�nì roèník narození 1917). Na nìm bylo rozhodnuto o dal�ím se-
tkání ji� za 2 roky a v roce 1989 dal�í setkávání ka�dým rokem. To ji� nás
zbyla necelá polovina. V roce 1990 byl s námi naposledy prof. M. Coufal, který
brzy nato zemøel.

Od roku 1985 udr�ovali jsme pravidelný písemný styk s Richardem Hanzlí-
kem, o nìm� ji� byla zmínka jako o úèastníku domácího odboje. Byl vojákem
z povolání, ilegálnì zapojen ve skupinì CLAY EVA a pro podezøení, které mu
v�ak nebylo dokázáno, byl z armády vyøazen a nucen pracovat jen manuálnì.
Na�ich setkání se zúèastnil v letech 1950 a 1960. V roce 1965 se pøihlásil na
turistický zájezd do Dánska, z kterého se v�ak do ÈSR nevrátil a po získání
statutu politického uprchlíka se pøestìhoval do Kanady, kde �il a� do své smrti
v kvìtnu 2000. Podobnì jako M. �moldas byl literárnì èinný, napsal Povídky
a povìsti z Olomoucka a s M. Hanákem knihu o olomouckém vìzni Laffayeto-
vi. Od roku 1989 byla na�e setkání obohacována malým kulturním progra-
mem. V roce 1989 jsme si prohlédli novì zrestaurovaný Pøemyslovský palác,
o rok pozdìji jsme nav�tívili chrám sv. Moøice, ve kterém se nacházejí vzácné
Englerovy varhany, na které nám zahrál a podal k nim odborný výklad varha-
ník prof. Schindler. V dal�ím roce následovala prohlídka arcibiskupského pa-
láce, o rok pozdìji se konala náv�tìva Klá�tera Hradisko s prohlídkou knihov-
ny. V roce 1993 byli jsme na radnici pøijati referentkou paní Horòákovou, která
nás provedla reprezentaèními místnostmi radnice. Po prohlídce vystoupilo na
vyhlídkový ochoz radnièní vì�e 8 �statných�. V roce 1995, 60 let od maturity,
se konalo se svolením øeditele Slovanského gymnázia, které �zdìdilo� historic-
kou budovu na�í reálky, dal�í, ji� 18. setkání. Øeditel dr. Zicháèek nás pozdra-
vil a seznámil nás s pøipravovanými oslavami 130. výroèí zalo�ení Slovanské-
ho gymnázia a 95. výroèí zalo�ení reálky. V dal�ích letech jsme ji� pro ná�
vy��í vìk a z toho vyplývající pohodlnost od minikulturní náplnì upustili. A tak
se setkáváme v pøedmìstské restauraci Jalta na Nové Ulici na spoleèném obì-
dì a po nìm besedujeme v klubovnì dùchodcù v té�e budovì pøi �álku kávy
nebo pøi sklence vína a� do odjezdù vlakù èi autobusù mimoolomouckých úèast-
níkù. Dosud poslední dvacáté tøetí setkání po 65 letech probìhlo v èervnu 2000
za úèasti 6 spolu�ákù a 3 �hostù� z maturitního roèníku 1936. Dohodli jsme
se, �e se takto budeme setkávat, dokud z nás budou �ivi alespoò tøi. Pochopi-
telnì se chceme doèkat roku 2002, kdy bude závìreèné setkání v�ech �ijících
absolventù v rámci oslav stého výroèí zalo�ení �na�eho� ústavu.

Ing. Vladimír Skála
(mat. roè. 1935)
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OHLÉDNUTÍ SE ZA IVO PØÍLESKÝM

Je to bohu�el tak, �e Ivo Pøíleský ji� není mezi námi a �e je tomu ji� nìkolik
let, co nás opustil. Zùstávají vzpomínky u pøátel a u tìch, kdo ho znali, pøede-
v�ím v�ak zùstává jeho dílo,
nemalé jak co do rozsahu,
tak, a to pøedev�ím, co do zá-
va�nosti a významu.

Ivo Pøíleský se narodil
29. února 1928. Snad ji� to
zvlá�tní datum, opakující se
jen ka�dý ètvrtý rok, ho
pøedurèilo k tomu, �e byl vý-
jimeènou osobností. Støedo-
�kolská studia zaèal na olo-
moucké reálce, maturoval na
Polívkovì státním reálném
gymnáziu. Byla to stále tatá�
�kola, která za okupace pro-
�la organizaèní zmìnou stu-
dijní náplnì, av�ak s po-
mìrnì stálým, vynikajícím
profesorským sborem. U� na
støední �kole projevoval vý-
razný umìlecký talent, který
velmi brzy poznali a podpo-
rovali profesoøi Franti�ek
Smolka a Alois Kuèera, oba
známí akademiètí malíø i,
kteøí se tøídì postupnì vìno-
vali ve výtvarné výchovì.
Pozdìji studoval u význam-
ných výtvarníkù, z nich� nej-
èastìji vzpomínal na Cyrila
Boudu, Lidického a Salcma-
na.

Ji� od �kolních let byl velice pilný ve snaze zvládnout co nejlépe techniku
kresby, kreslil v�e mo�né se v�emi podrobnostmi detailù. Jsou dochovány jeho
skicáøe z dob studií i vojny, ve kterých je vidìt jeho poctivé úsilí. Kreslil v�e, co
vidìl kolem sebe, od vojenské boty a� po portréty kamarádù. Jsou to kresby
neobyèejnì peèlivé, v�echny pozdìj�í zmìny a deformace tvarù a linií jsou umìl-
covým zámìrem, vycházejícím z bravurní znalosti kresby.

Brzy se rozhodl pro dráhu svobodného umìlce. Zaèátky nemìl lehké, pøivy-
dìlával si návrhy knoflíkù a prodejem keramických bro�í, které tvoøil spoleè-
nì se svou man�elkou Jiøinou. I tuto práci dìlal svìdomitì a uplatòoval pøi ní

Ivo Pøíleský
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své umìlecké schopnosti. Pøitom získal zku�enosti z technologií nìkterých øe-
meslných oborù, co� mu pozdìji pøi�lo vhod, kdy� vypracovával návrhy pro
výzdobu velkých budov, provádìnou v materiálech pro malíøe ne zcela bì�-
ných, jako beton, sklo, mosaz.

Vykonal nìkolik studijních cest do zahranièí (Egypt, Jugoslávie, Francie,
mnohem pozdìji pak �výcarsko), odkud pøivezl série pastelù, podle kterých
vytvoøil i øadu litografií. Maloval krajiny i portréty, nacházel barevné vztahy,
techniku i vhodný formát. Pro�il období hledání, ve kterém zkou�el rùzné tech-
niky od kresby pøes grafiku suché jehly a� po akvarel a olejomalbu. Brzy si
vypracoval svùj vlastní, osobitý styl, který se stal pøes stálé hledání typickým
pro jeho tvorbu. Projevoval se pastózní malbou � silnými nánosy barev, naná-
�ených èasto �pachtlí. Byla to technika velice slo�itá a nároèná. Obraz zaèínal
barevným podkladem, peèlivì provedeným, i kdy� pozdìji z nìho mnoho na
obraze vidìt nebylo. Tato technika vy�adovala pøesnou pøedstavu o budoucím
zámìru, obraz procházel i fází, kdy byl obraz vodorovnì, aby mohly prùsvitné
lazury zatékat do struktury malby a podtrhnout tak plasticitu obrazu. Oleje
vznikaly pomalu, øadu týdnù, ale obsahem byly stále záva�nìj�í. Velmi brzy
vytvoøil sérii Don Quijotských motivù, které u� byly zaèátkem jeho filozofic-
kého pojetí obrazù.

Ivo Pøíleský nikdy nepodléhal impresivnímu pojetí motivu. �lo mu v�dy
o podstatu motivu, o my�lenku, ne o zachycení dojmu, více ne� hry svìtel
a stínù si v�ímal tvarù. Krajiny nemají stíny, nelze poznat denní dobu. Jeho
barvy nepopisovaly objekt, bývaly støízlivé, lomené, bylo období, kdy témìø
nepou�íval zelenou. Ve snaze vystihnout jen to podstatné smìøoval k absolut-
nímu kontrastu èerné a bílé. V jeho pojetí v�ak i tento kontrast je lomen tím,
�e jde vlastnì o svìtle�edou a tmavo�edou. Teprve potom, co dospìl k tomuto
vyjádøení, vrací se k barevnosti zalo�ené v�ak na vztahu dvou základních ba-
rev obrazu, èasto ne pøíli� rozdílných, nìkdy jde dokonce jen o vztah teplého
a studeného odstínu té�e barvy. Barva se mu stává ryze výtvarným prostøed-
kem.

I kdy� se mohly jeho obrazy nìkdy zdát nerealistické a� abstraktní, v�dy
vycházely z konkrétních tvarù motivu. Malíø si v�ak vybral nìkdy jen zdánlivì
netypický detail, který pou�il jako motiv. Napøíklad z rùzných prvkù gotic-
kých kostelù, tak, jak na nìj zapùsobily ve Francii, vytvoøil nádhernou kom-
pozici gotického umìní, která není obrazem �ádného konkrétního chrámu.

Po dobì hledání se celkem brzy vìnoval výhradnì olejùm a pastelùm. Dosti
dlouho v�ak rozli�oval motivy vhodné pro pastel od motivù pro oleje. Pastel se
mu zdál materiálem slab�ím pro záva�né motivy, které potøeboval vyjádøit ole-
jem. Tak pastely byly vìt�inou krajinami, oleje se stávaly stále více filozofic-
kým sdìlením. Teprve mnohem pozdìji zkusil, k vlastnímu pøekvapení s úspì-
chem, vyjádøit stejný motiv i my�lenku v pastelu i v oleji a docílil srovnatelnì
pùsobivého obrazu. Je �koda, �e pro technické potí�e nemohl pokraèovat ve
vytváøení litografií podle svých pastelù, jak to dìlal v dobì série obrazù z Fran-
cie a Egypta. Litografie sice nemá sílu originálního pastelu, ale mohla pronik-
nout k �ir�í veøejnosti. Bohu�el v Olomouci tato mo�nost pro nìj skonèila
a pozdìji se ji� o litografii nepokou�el.
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Skuteèným motivem obrazu nebyl jen namalovaný pøedmìt nebo postava,
ale sdìlení, ke kterému byl motiv pou�it. Umìlec vnímal dìní kolem sebe, pù-
sobily na nìj lidské osudy, které jej nutily, aby na nì reagoval. Tak katastrofa
protr�ené hráze a znièení vesnièky Longarone dala vzniknout nìkolika obra-
zùm vyjadøujícím utrpení, vzdor a marný boj proti osudu. K vyjádøení marné-
ho boje namaloval dvì vzájemnì se objímající postavy, bílou a èernou. Èerná
vyjadøovala zlo. V pozdìj�ích variantách èerná postava stále více ztrácela tvar,
a� posléze prostupuje vodorovnými pruhy bílou postavu. Nabízí se pøímìr
s organizmem, který bojuje s rakovinou. Ne náhodou je ve støedu postavy rudá
skvrna, symbolizující nepochybnì u nás tehdy vládnoucí ideologii. My�lenka
je dovr�ena v kompozici triptychu je�tì pietou a vzdorující postavou. Rok 1968
jej motivoval k nìkolika variantám Ukøi�ovaného. Pozdìji se objevují obrazy
jezdce bojujícího s drakem, tedy motiv svatého Jiøí.

Tak jako støízlivým, ale velmi pùsobivým pou�itím barev, dospìl malíø
i k vyjádøení my�lenky postavou. Nemaluje v�ak postavu celou, pou�ívá torzo
lidské postavy, pouze takové, jaké bylo potøebné k zobrazení gesta, které vlast-
nì zprostøedkovalo sdìlení hlavní my�lenky. U tìchto obrazù se projevuje vliv
sochaøské prùpravy, postavy jsou realizovány témìø jako sochy, jsou i tak kom-
ponovány, gesto postrádá potøeby zdùraznìní obleèení èi barvy.

Postavy jsou umístìny v neutrálním barevném prostøedí, které jen podtr-
huje jejich plastiènost, doplòuje náladu i dramatiènost celého obrazu a nechá-
vá vystoupit postavu mimo prostor, bez zdùraznìní jakéhokoliv popøedí, po-
zadí nebo krajiny.

Tak jako díky své filozofii dovedl v �ivotì rozli�it podstatné od ménì pod-
statného, tak i pøi zpracování motivu dokázal vybírat jakoby teleobjektivem to
nejdùle�itìj�í; èasto �lo o pøekvapivý detail, který kupodivu plnì vystihl motiv.
Nejen u figurálních obrazù, ale i u krajináøských motivù pou�il tvaru toho
detailu, který posadil do prostoru obrazu a do jeho barevného prostøedí, které
rovnì� nemìlo krajináøské popøedí nebo pozadí, ale pouze barevnì doplòova-
lo a podtrhovalo barevné zpracování hlavního tvaru. Vznikala tak monumen-
tální díla, která potøebovala stále vìt�í a vìt�í formát. V�dy se vìnoval motivu
cele a studoval jej do v�ech podrobností. Jeho pohled byl stále lid�tìj�í a osob-
nìj�í. Napøíklad v dobì, kdy pracoval pro vìt�í zakázky a mìl najít vhodný
motiv k výzdobì po�ty, zpracoval tento úkol dvakrát. Poprvé jej zaujala my�-
lenka rychlého spojení a vyjádøil techniku tìchto spojù zobrazením kontaktù,
pøi druhém zpracování po nìkolika letech ji� ukazuje spí�e výsledek mo�nosti
spojení na dálku � doruèení dobrých a �patných zpráv, vyjádøených bílými
a èernými perutìmi, slétajících se k centrálnímu motivu pøátelství, vyjádøené-
mu trojicí postav. V tomto obraze pou�il i volacích znakù, ke kterým nastudo-
val kaligrafii i skuteèné volací znaky èíslic a písmen.

Tak jako mnoho jiných malíøù i on vypracoval nìkolik obrazových cyklù.
Velmi brzy vznikl ji� zmínìný cyklus Don Quijotský, soubor obrazù motivova-
ných �výcarskou krajinou, z posledních let to byl jistì významný cyklus Beetho-
venovský a sám uvádìl a� do konce �ivota otevøený a neukonèený cyklus Vlast.
K nìmu patøily motivy z krajù, které miloval, jako �eleznobrodsko a Olomouc.
Ale i pøírodní motivy, velmi záva�né svým obsahem. I kdy� �lo o skuteèné
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tvary z krajiny nebo pøírody, slou�ily mu k vyjádøení my�lenky. Tak napøíklad
jeho obrazy �Koøenù� jsou dramatickým obrazem boje �ivých koøenù s ne�i-
vou skálou. Divák vidí pùsobivý obraz a mù�e jen tu�it, �e v úporném boji
patrnì zvítìzí trpìlivá a hou�evnatá síla koøenù nad ne�ivou skálou. V tomto
cyklu v posledních letech se zaèala mísit figurální témata s krajináøskými
i jinými, kdy� se do nìj zaøadily obrazy Golgoty nebo Madona, projektující se
do gotického okna chrámu svatého Moøice, odkud je i obraz barokních var-
han. Cyklus není dokonèen, jistì v�ak vrcholí monumentálními obrazy koru-
novaèních klenotù, které sice nejsou posledními z cyklu, ale které maloval
v dobì, kdy chtìl pøipomenout na�i státnost, v dobì po roce 1968 a v dobì
dìlení Èeskoslovenska.

Netvoøil lehce, obrazy nevznikaly rychle ani náhodnì. V�dy dìlal v�e peèli-
vì a sna�il se o dokonalost. Peèlivì a s øemeslnou dokonalostí dìlal i to, co bylo
jeho zábavou, a� u� to byly modely lodí, letadel, krajina k vláèkùm, �ertovný
dárek pøátelùm nebo zápis do skautské kroniky.

Ivo Pøíleský byl pilný a tvoøivý malíø, za svùj �ivot namaloval tìch obrazù
hodnì, mnoho z nich by se dalo zaøadit do cyklù i jiných, ne� je zde uvedeno.
Urèitì k nim patøí gotické motivy z Francie, motivy vzpínajících se koòù, ze-
jména pak rùzná mementa, kterými chtìl upozoròovat na problémy a záva�né
situace doby, kterou intenzivnì pro�íval. Jako filozof je nedokázal øe�it, ale
upozoròoval na nì. Patøí k nim obrazy stoického filozofa, bárky, která doslou-
�ila, rybáøe. Z Repinova obrazu Burlaci na Volze vytáhl pouze jednu postavu,
která jakoby sama táhne tí�i lidského osudu. Snad je�tì pùsobivìj�í je parafrá-
ze Brueghelových slepcù. V pojetí Pøíleského je to øada postav se slepeckými
holemi, z nich� pøední je padající. Malíø vìt�inou neskicoval, pokud nepova�o-
val my�lenku za plnì vyjádøenou, maloval dal�í varianty tého� motivu. Zde je
pøekvapivì v poslední variantì vynechána ta zdánlivì nejdùle�itìj�í postava,
ona padající do jámy, a zbylé, tápající, jsou tím, �e výsledek tápání je ponechán
na divákovi, je�tì pùsobivìj�í a my�lenkovì silnìj�í.

Od mládí si vá�il pøátelství, které povy�oval na jednu z nejvìt�ích hodnot,
které uznával. Pro�el skautskou výchovou a skautem zùstal do konce svého
�ivota, ctil skautské ideály èestnosti, poctivosti a pravdy. Nebylo mu lhostejné,
co se kolem nìj dìlo, a to, jak reagoval, nebylo v�dy vhodné tìm, co byli u moci.
Proto se na dlouhý èas stal ne�ádoucím, bez mo�nosti vystavovat. Umìlecky
tím neutrpìl, mo�ná �e bylo dokonce ku prospìchu, �e mìl zastavenu cestu
k velkým, èasovì nároèným zakázkám pro velké stavby a budovy, tak�e moh-
lo vzniknout víc obrazù. Umìlecky v té dobì vyzrál do dokonalosti posledních
obrazù, které jsou shrnutím jeho mistrovské techniky, nové barevnosti i zá-
va�nosti motivù. Namaloval krásné pohledy nebo pøedmìty, krása vznikala a�
na plátnì èistì výtvarným pojetím a zpracováním.

Navíc také ka�dým obrazem chtìl nìco povìdìt, nìco vyjádøit. Jeho bohatá
�ivotní zku�enost, charakter i filozofie ho k tomu opravòovaly. Ponìvad� se
zamý�líme nad ji� bohu�el uzavøeným dílem, dovolím si tuto sta� zakonèit
my�lenkou, která byla øeèena v souvislosti s jeho dílem u� døív. Nejde jen
o umìlecky neobyèejnì poctivé, øemeslnì dokonalé a krásné, ale pøedev�ím
o moudré obrazy.

Libor Kvapil
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JAK SE �ILO NA NA�Í �KOLE
za nacistické okupace a po jejím pádu

Omlouvám se pøedem ètenáøùm následujících øádkù za odvahu, s ní� je nabízím
k publikování. Nejsem ani literát, ani historik, jsem jen veden snahou zachovat do
budoucna hrst vzpomínek, vydolovaných z chátrající pamìti své a nìkterých svých
spolu�ákù, a doplnit tak jiné, zodpovìdnìj�í práce, které se vìnují olomoucké reál-
ce a pozdìj�ímu reálnému gymnáziu v tí�ivé dobì nacistické okupace a v ru�ných
létech bezprostøednì po osvobození.

Do primy jsme nastoupili v záøí 1939. Zaèínaly s námi dvì dívky, ty si v�ak brzy
vy�ádaly pøestup do paralelní tøídy, tak�e jsme zùstali jako èistì chlapecká tøída a�
do maturity. Seznamovali jsme se s døíve nám neznámými profesory a spolu�áky,
s jiným zpùsobem práce ne� v obecné �kole, rozkoukávali se v nových pøedmìtech.
V�e bylo nové a obtí�e doby jsme v této situaci nechápali ve svém vìku v celé �íøi.
Velmi brzy jsme v�ak pocítili, �e jde do tuhého. V bøeznu 1942 byl ve Vratislavi za
svou odbojovou èinnost nacisty popraven otec na�eho spolu�áka, zaslou�ilý sokol-
ský pracovník JUDr. Otakar Smrèka, pøibli�nì v té�e dobì podlehl útrapám koncen-
tráku otec spolu�áka Josefa Schmieda. Oba ho�i byli výborní studenti a dobøí pøáte-
lé nejen v dobì studií. Po krátké dobì pøi�el do na�í tøídy z Prahy Václav Vích poté,
co oba jeho rodièe se stali obìtmi nacistické zvùle a péèe o nìj se ujali pøíbuzní
v Olomouci. Po maturitì vystudoval medicínu, pracoval mimo jiné jako primáø dìt-
ského oddìlení a vìnoval se na vysoké úrovni vìdecké a odborné publikaèní èinnos-
ti. Postupnì jsme se pak dozvídali o dal�ích rodinách pedagogù a pøátel posti�ených
nelidským re�imem.

V souvislosti s tìmito krutými událostmi vyplynul pro nás jeden velmi dùle�itý
fakt. Z postojù, chování a debat vyplynulo, �e mezi námi ve tøídì není �ádný kolabo-
rant èi udavaè, �e jsme nemuseli tajit své názory. Tak jsme se tøeba navzájem infor-
movali o zprávách z Kromìøí�e. Vysvìtlení pro mlad�í � øíkalo se tak tehdy zprávám
z Londýna, Ameriky, Moskvy, proto�e na v�ech radiopøijímaèích povinnì visela ce-
dulka s informací, �e za poslech v�ech stanic kromì øí�ských je trest smrti. Na�i
pedagogové ve vìt�inì na�li zpùsob, jak projevit své názory. Nìkteøí byli otevøení,
nìkteøí opatrnìj�í, urèitì mezi na�imi uèiteli nebyl �ádný kolaborant, co� se v dal-
�ích létech jednoznaènì potvrdilo.

V roce 1942 jsme pro�ili organizaèní zmìnu. Øí�ským naøízením byly zru�eny
reálky. Star�í roèníky je�tì dokonèily �kolu podle pùvodního zamìøení, ná� roèník
byl prvý, který pokraèoval u� podle osnov platných pro reálná gymnázia. Pùvodní
profesoøi, zamìøení spí�e technicky, vyuèovali na stejné úrovni dál, pøibyly nìkteré
pøedmìty humanitního zamìøení vèetnì latiny, støedo�kolské studium se nám tak
prodlou�ilo o jeden rok. Nìkolik spolu�ákù, které odradila délka studia nebo jiné
dùvody, pøestoupilo na jiné �koly, pøedev�ím prùmyslovky. Vìt�ina zùstala vìrná
svému pùvodnímu zamìøení a po maturitì pokraèovala na nìkteré technické vyso-
ké �kole, nìkolik z nás si mohlo bez problémù vybrat jiný vysoko�kolský obor, tak-
�e následky zmìny zamìøení �koly pro nás nebyly na�tìstí nijak zvlá�� záva�né.

Prùbìh výuky naru�ila je�tì jedna zmìna. Nìmecká armáda zabrala budovu reál-
ky a pro �kolu se na�el doèasný azyl v objektu klá�tera sester vor�ilek v Kateøinské
ulici. Pøi stìhování kabinetù a uèebních pomùcek jsme v�ichni pomáhali. Prostøedí
bylo stísnìné, uèilo se na smìny støídavì dopoledne a odpoledne. Na�tìstí to bylo
pøechodné umístìní, u� si nevzpomínám, jak dlouho trvalo, ale je�tì za okupace
jsme se vrátili do pùvodní budovy.
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Rád bych teï vìnoval aspoò struènou vzpomínku nìkterým na�im pedagogùm.
Snad nejvíc, po celou dobu na�eho studia, se nám vìnovala paní profesorka Franti�-
ka Francová, mìla nás z èe�tiny. Byla nároèná v gramatice, ve slohu, vy�adovala
aktivní pøístup ke studiu literatury. Hodnì nás toho nauèila. Je�tì víc si vá�íme
a oceòujeme, jak nám i mimo rámec studijního programu pøedávala své �iroké zna-
losti v�ech oblastí humanitních vìd, jak nám pomáhala rozvíjet estetické vnímání
a vytváøet morální postoje, jak nás uèila chápat nejvy��í hodnoty národní a v�elidské.

Nìmèina byla v dobì okupace na rozvrhu dennì, nìkteré dny i více hodin. Pøi
�kolometském pøístupu by to musela být krutá otrava. Mìli jsme �tìstí, �e nás v tomto
pøedmìtu mìla na starost paní profesorka Bo�ena Králíková. Díky své mimoøádné
inteligenci, velkým, hlubokým kunsthistorickým znalostem, bohatým zá�itkùm
z cest po Evropì, o nich� nám ráda vyprávìla, a v neposlední øadì díky svému �en-
skému �armu, který jsme u ní jako puber�áci obzvlá�� oceòovali, dokázala promìnit
dlouhé hodiny v pøíjemnì pro�itý èas a pøitom jsme se je�tì nauèili nìmèinì. Jejím
oblíbeným domácím úkolem pro nás na hodiny konverzace byla pøíprava mluvních
cvièení na volné téma, kterým se øíkalo �plauderei�, èesky povídání, tlachání. Mìla
vytøíbený smysl pro humor, ráda se bavila, dovedla ocenit vtipný výbìr tématu a svì�í,
originální zpracování. Smùlu mìl ka�dý, komu se to nepodaøilo, jeho� �vanìní bylo
fádní a nudné. Není divu, �e jsme se maximálnì sna�ili, abychom kápli �Bo�ence�
do noty a dosáhli jejího uznání.

Z latiny nás mìl pan profesor Rostislav Bartocha. Vzdìlaný pedagog se �irokými
kulturními zájmy, peèlivý, kultivovaného vzhledu a vystupování. Ironií osudu mu-
sel jako tøídní také sledovat, jak jsme plnili povinný sbìr. Vedl si pøesnou evidenci,
tak�e nás mohl po mnoha létech pøi pomaturitních srazech pobavit nejen známka-
mi za slovíèka, pøeklady a kompozice, ale i tím, kolik jsme odevzdali starého papíru,
hader èi kostí. Fyziku a chemii máme spojenu s panem profesorem Ing. Jaroslavem
Urbánkem. Na první pohled trochu roztr�itý. Technik, výborný uèitel, ale také
amatérský muzikant, miloval komorní hudbu, organizoval studentskou úèast na
divadelních pøedstaveních pro studenty, nad�ený pro v�echno krásné a dobré. Bo-
hu�el pøedèasnì zemøel na náhlou srdeèní pøíhodu. Ve výtvarné výchovì nás vedli
postupnì páni profesoøi Franti�ek Smolka a Alois Kuèera. Oba byli aktivními vý-
tvarníky, ve svém pojetí umìní se dost li�ili. I tak, nebo snad právì proto, jsme od
nich mnoho získali. Mo�ná i jejich pøíklad ovlivnil pozdìj�í rozhodnutí dvou na�ich
spolu�ákù vìnovat se v dal�ím �ivotì plnì výtvarnému umìní. Jsou to svérázný
olomoucký akademický malíø Ivo Pøíleský a známý sochaø, medailér a vysoko�kol-
ský pedagog Zdenìk Pøikryl.

Zmínil jsem se jen o uèitelích, kteøí se nám vìnovali za okupace del�í dobu. Sym-
bolicky se omlouvám v�em, které jsem nevzpomnìl. Obecnì jen tolik, �e jsme mìli
�tìstí setkat se vesmìs se svéráznými osobnostmi.

Jak u� to bývá, i v kruté dobì dochází obèas k veselej�ím pøíhodám a zá�itkùm.
Pøeladím na chvilku do lehèí tóniny a pøipomenu namátkovì nìkteré z nich. Na
chodbì, poblí� WC, se objevil na stìnì výrazný nápis �Heydrich je vùl�, zøejmì
výtvor nìjakého nezodpovìdného studenta, kterému nedo�lo, jaké následky by mohla
tato nesmyslná provokace mít. Nápis vzbudil v�eobecnou pozornost; i kdyby se
pøemaloval, mohlo by se stát ledacos, dostal se u� do povìdomí mnoha lidí. Ke v�e-
obecnému pøekvapení se tam druhého dne skvìl velmi umnì malièko pøiopravený
nápis �Frydrich je vùl�, který tam byl ponechán del�í dobu. A� po létech jsme se
dozvìdìli, �e kdy� páni profesoøi pøemý�leli, co udìlat s nápisem, øe�ení vymyslel
a navrhl èlen pedagogického sboru sám pan profesor Frydrich.

Jak bì�el èas, vyhla�ovala se rùzná nesmyslná naøízení a doporuèení, tak tøeba
�e pøi teplém poèasí se má chodit do �koly bosky, aby se u�etøila obuv. To jsme
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nìkolikrát dodr�eli, spí� jako recesi ne� projev káznì. Nebo vy�lo naøízení, �e vyu-
èovací hodiny se mají zahajovat �árijským pozdravem�, pedagog by se mìl postavit
èelem ke tøídì a vztyèit pravici, studenti ve stoje rovnì�. V takovéto formì se to
neuskuteènilo nikdy, po krátkou dobu se pozdrav dodr�oval formálnì, vypadalo to,
jako kdyby v�ichni odhánìli nìjaký dotìrný hmyz, velmi brzy to zhaslo úplnì. Pøed-
tím nás jednou pøekvapil, ne� jsme pochopili, �e jde o vtip, pan profesor Dostál,
zvaný Joe, mu� vysoké, statné postavy, který jinak a� pøíli� otevøenì dával najevo
své antifa�istické názory. Vstoupil do tøídy, s kamennou tváøí vztyèil pravici�, pak
postoupil nìkolik krokù k oknu, otevøel jeho horní køídlo a do hlubokého ticha
zahømìl: �Kluci, máte tu smrad, tu se musí vyvìtrat�.

Nìkolikrát, v�dy brzy po Vánocích, byly vyhla�ovány uhelné prázdniny. Toto vol-
no jsme samozøejmì vítali. Pro úkoly jsme si chodili vìt�inou jedenkrát týdnì, schá-
zeli jsme se ve vymrzlých tøídách ve �kole, ale i jinde, tøeba v palmovém skleníku
v parku, co� umo�nil otec na�eho spolu�áka, øeditel mìstských sadù pan Veselý.
Výuku naru�ovaly i jiné okolnosti. Na podzim 1944 bylo dlouho pøekrásné poèasí,
po rozplynutí ranních mlh se vìt�inou vyjasnilo, byla bezmraèná modrá obloha a
dobrá viditelnost. Toho vyu�ívalo spojenecké letectvo k pravidelným, témìø ka�do-
denním útokùm na strategické cíle. Vìt�inou v prùbìhu druhé vyuèovací hodiny
byl vyhlá�en poplach. Studenti, kteøí bydleli nedaleko �koly, mohli domù, ostatní se
pøesunuli do suterénu �koly, kde byl improvizovaný kryt. Pochopitelnì, kdy� pù-
vodní strach trochu opadl, jsme se naèerno èasto vyplí�ili z krytu na sluníèko
a pozorovali, jak se vysoko na obloze tøpytí a temnì duní spojenecké svazy bombar-
dovacích letadel. Na�tìstí v Olomouci k bombardování nedo�lo. Poplachy konèívaly
kolem poledne, pak u� se uèilo jen málokdy.

V posledním váleèném �kolním roce jsme chodili do sexty a byli jsme nejstar�ím
roèníkem ve �kole, který se je�tì, by� omezenì, uèil. Septimáni byli v rámci �totální-
ho nasazení� zapojeni do nejrùznìj�ích prací a slu�eb v civilní obranì a ve váleèném
hospodáøství. Tehdy byly také jako dùsledek nìjakého nesmyslného naøízení zave-
deny ve �kole noèní hlídky. Støídali jsme se po tøech a odpoledne i v noci �hlídali
�kolu�. Jaké byly na�e oficiální povinnosti, to u� nevím. Vzpomínáme v�ak, jak
jsme vymý�leli a provozovali nejrùznìj�í klukoviny, jako tøeba popíjení, kouøení
a karban, prolézali jsme celou budovu od sklepù a� po vyhlídkovou vì�, nejvíc nás
lákaly odborné kabinety a tìlocvièna. Jednou jsme se vozili výtahem na palivo, kde
byla doprava osob pøísnì zakázána. Nachytal nás pøitom �kolník pan Drozd, který
v budovì bydlel. Na�tìstí jsme se s ním domluvili, �e nás neprozradí, domluvu zpe-
èetila spoleènì vyprázdnìná láhev domácí slivovice.

Po Novém roce 1945 u� vyhasínala výuka i v na�em roèníku. Prodlu�ovaly se
uhelné prázdniny a pak, jak se blí�ila fronta, jsme byli �nasazeni� na práce spojené
s pøípravou obrany mìsta. Kopali jsme tøeba pod Køelovem ve zmrzlé pùdì v ledo-
vém vìtru protitankový pøíkop. Dozírající poddùstojník na nás øval do ochraptìní
své pobídky k intenzivnìj�í práci ��los, los, weiter schaufeln!�� a pro zvý�ení dù-
razu sahal rukou po pouzdru slu�ební pistole. Fasovaly se pracovní boty-døeváky,
cigarety a rum. V ulicích mìsta se budovaly barikády z klád, dla�ebních kostek,
kamení a hlíny. Materiál dová�eli nakomandovaní rolníci z okolních vesnic svými
vozy a koòmi. Vzpomínám si na stavbu barikády v dne�ní Palackého tøídì poblí�
Pöttingea. Se�la se tam zajímavá spoleènost, políra nám dìlal star�í poddùstojník,
dobromyslný tatík odnìkud z Rakouska, který netajil své antifa�istické názory a jak
se u� netrpìlivì tì�í na konec války a na návrat domù. Jeden z rolníkù nás nìkoli-
krát v�echny podìlil kouskem domácí slaniny, o jaké se nám, hladovým mì��ákùm,
ani nesnilo. Pár chvilek relativní pohody v kruté dobì.
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S konèící zimou dostaly události rychlý spád. Jak se blí�ila bojová linie, narùstalo
napjaté oèekávání osvobození, ale i obavy, jaký bude pøechod fronty. Hodnì fanati-
kù, v�eho schopných, bylo je�tì u moci. Vlastní vzpomínky na konec války v Olo-
mouci nemám, pro�il jsem jej s rodièi v zapadlé vesnici na Litovelsku. Vzpomínáme
na zbytky zdecimované armády, které v panice prchaly západním smìrem, na plné
pøíkopy odhozených zbraní a munice, na rozhlasové zprávy o Pra�ském povstání,
na krutý, zcela zbyteèný zásah v Javoøíèku, vzdáleném pár kilometrù, a na pøíchod
Rudé armády. Nad�ení z porá�ky nenávidìného re�imu bylo spontánní, v�eobecné.
Vítání rudoarmìjcù bylo srdeèné a upøímné, na návsi se pøi harmonice zpívalo
a tanèilo, v radostné náladì snad nikdo netu�il, co bude dál.

Ve �kole se zaèalo vyuèovat nìkdy koncem kvìtna, na datum u� si nevzpomí-
nám. Brzy se obnovila èinnost Sokola, Junáka a dal�ích institucí, zru�ených za oku-
pace. Sledovali jsme intenzivnì v�echny zprávy, jak se rozvíjí svobodný �ivot v ce-
lém státì. Nìkolik z nás, spolu�ákù ze tøídy, èlenù 1. olomouckého skautského oddílu
�Vlèákù�, pro�ilo èást prvních pováleèných prázdnin na �òových pracích v drsných
podmínkách v pohranièí. Táboøili jsme v lese u Tatenic na Zábøe�sku, pod stany bez
podsad, s minimálním vybavením. S mimoøádným nad�ením jsme tehdy zvládali
døinu a jiné zátì�e. Domù jsem se vrátil o pár kilo lehèí.

Poslední dva roky støedo�kolského studia, septimu a oktávu, jsme pro�ívali napl-
no, ve snaze dohnat v�e, oè nás pøipravila váleèná léta. Brzy do�lo k názorové dife-
renciaci spolu�ákù podle jejich sympatií k jednotlivým politickým stranám, nejsil-
nìj�í a vzájemnì zhruba vyrovnané byly frakce fandící komunistùm a lidovcùm.
Dlouhé debaty èasto vyústily do ostrých sporù, výjimkou nebyla nìkdy ani manuál-
ní argumentace. Za pøedchozí roky vypìstovaná pospolitost tøídy se tím trochu na-
ru�ila, ale pøece jen v podstatì vydr�ela. V názorovém tøídìní nám pomáhali na�i
vynikající pedagogové a dostatek literatury. Ve �kole byla tøeba zøízena èítárna, kde
byl k dispozici denní tisk a nìkterá známá periodika. Velké oblibì se tì�ily Tigrido-
vy OBZORY a Peroutkùv DNE�EK.

V této souvislosti bych je�tì aspoò letmo vzpomenul nìkteré na�e pedagogy, je-
jich� pùsobení se vá�e k pováleèné fázi na�ich studií. V matematice se nás ujal pan
profesor Miloslav Zedek, vìznìný za války v koncentráku. Byl soustavný, klidný,
pøitom nároèný, vedl nás k exaktní práci, velice jsme si jej vá�ili. Pozdìji øadu let
pùsobil jako dìkan Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého. Bezesporu nejvý-
raznìj�í osobností profesorského sboru byl tehdy pan profesor Josef Hrdlièka. Rov-
nì� protrpìl dlouhou dobu v koncentraèním táboøe, na �kolu se vrátil u� v dùcho-
dovém vìku. Byl to obdivuhodnì vitální, pohyblivý mu� men�í, spí� útlé postavy,
s typickou bradkou. Udivoval dokonalou znalostí názorù filozofù v�ech dob a svìta-
dílù. Výstøelky doby komentoval a kritizoval pomocí citátù klasikù. Èasto s obdi-
vem vzpomínal na svého vysoko�kolského uèitele profesora T. G. Masaryka, který
jistì v podstatné míøe ovlivnil jeho názory i gesta. V biologii zdùrazòoval dokonalou
souhru v�ech dìjù v �ivých organismech a ideální harmonii celé pøírody. U� tehdy
odsuzoval necitlivé zásahy souèasné civilizace do pøírodních dìjù, tím pøedbìhl o pár
desítek let dne�ní ekology. Nezapomeneme ani na pana profesora Vladimíra Srov-
nala. Vzdìlaný historik, tolerantní pedagog s velkým pochopením pro mláde�. Po-
stupnì se mezi námi vytvoøil bezprostøední pøátelský vztah, který vydr�el dlouhá
léta, a� do jeho úmrtí. Témìø pravidelnì jsme jej nav�tìvovali v soukromí a ka�dé
setkání s ním a s jeho paní, která nás rovnì� v�echny znala, bylo v�dy velmi pøíjem-
né. Omlouvám se je�tì jednou v�em uèitelùm, na které se v této vzpomínce nedo-
stalo. Nemohu v�ak nevzpomenout je�tì aspoò svéráznou osobnost øímskokatolic-
kého katechety ThDr. Karla Bure�e. Pøesto�e hodiny nábo�enství nebyly ve vy��ích
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tøídách povinné, nav�tìvovala je vìt�ina z nás vèetnì ateistù, nevím, zda z recese,
nebo pro zajímavý zpùsob a náplò výuky. Vznikl mezi námi podobný vstøícný vztah
jako s profesorem Srovnalem, obèas jsme jej nìkteøí nav�tìvovali i po maturitì,
rozhovor s ním byl v�dy pøínosný, také nás v�dy pohostil vynikajícím vínem. Jeho
názory vzdìlaného knìze pochopitelnì kontrastovaly s názory volnomy�lenkáøe
profesora Hrdlièky, filozofický pøístup obou v�ak vedl ve svých závìrech ke shodné
etické motivaci. Obou jsme si velice vá�ili, oba nám dali do dal�ího �ivota velice
mnoho, i kdy� ka�dý trochu jinak.

Teprve v septimì jsme se doèkali �taneèních�, které se za války nekonaly. Pro�í-
vali jsme je velice intenzivnì, nav�tìvovali i nedìlní �opakovací�, se souhlasem ve-
dení �koly jsme zorganizovali nìkolik samostatných taneèních zábav. Hlavním ini-
ciátorem byl spoleèenský a sportovní arbitr tøídy Milan Novák. V oktávì jsme si
taneèní v�ichni je�tì jednou zopakovali; vìnoval se nám tehdy mladý mistr tance
pan Jaromír Kadlec, který pak v Olomouci pùsobil je�tì desítky let.

Mnoho z nás tehdy podlehlo nebezpeènému zájmu o zbranì a výbu�niny. Po
pøechodu fronty bylo tìchto vìcí v�ude dost a nebyl problém je obstarat. Na odleh-
lých místech jsme naostro støíleli a odpalovali nálo�e. Na�tìstí nedo�lo k �ádnému
úrazu. Rozvíjely se i jiné, u� individuálnì vyhranìné osobní záliby. Ve tøídì bylo
nìkolik vyznavaèù motorismu. Nebylo tehdy a� tak obtí�né získat levnì nìjaké tro-
fejní odstavené vozidlo, ani s dokumentací nebyly tehdy neøe�itelné problémy. Tak
tøeba Vláïa Vlèek dojí�dìl z Dolan v Oplu-Kadetu, kterému chybìlo snad v�e kromì
motoru a kol. Nemìl startér, doma parkoval na kopci a rozjí�dìl se samospádem,
pøed �kolou jsme jej roztláèeli. Ruda Seidl mìl tì�ký motocykl NSU, Jirka Kunc
jezdil v modrém �bavoráku�. Zdenìk Ohnut u� tehdy byl zku�eným radioamaté-
rem. Dokázal tøeba upravit vyøazenou vojenskou vysílaèku tak, �e naèerno vysílal
své relace, které se daly chytat na bì�ných pøijímaèích. O velmi cenný dokument se
postaral Jindra Kylián, který pomocí tehdy oblíbené devítimilimetrové kamery Pa-
thé nafilmoval pøed maturitou krátký film ze �ivota na�í tøídy s názvem �VIII. B, ze
v�ech nejhor�í�. Dnes, po více ne� pùlstoletí, si vá�íme hlavnì zábìrù na�ich profe-
sorù, kteøí u� dávno nejsou mezi námi. Jednu z kopií tohoto filmu v komentované
formì na videokazetì jsme vìnovali do archivu Slovanského gymnázia, které se
hlásí k tradicím reálky a Polívkova státního reálného gymnázia. Vìøíme, �e po do-
mluvì s øeditelstvím by byla pro pøíznivce �hledání ztraceného èasu� k dispozici.

A tak jsme dospìli k maturitì. Písemky probìhly bez komplikací. Maturitní ko-
mise za pøedsednictví pana øeditele dr. Jaroslava Hanáèka, tu�ím ze �ternberka,
byla pøimìøenì nároèná, pøitom vstøícná, tak�e i ústní zkou�ky probíhaly v pohodì,
bez nìjakých nemilých pøekvapení. Odmaturovali v�ichni kromì Lubo�e Adámka,
který byl u� tehdy vá�nì nemocen, maturitu v�ak je�tì úspì�nì slo�il po prázdni-
nách v individuálním termínu. Bezprostøednì po maturitì nade�el dlouho oèekáva-
ný a peèlivì pøipravovaný maturitní veèírek, na nìm� nás podpoøilo nìkolik profe-
sorù a pozvané pøítelkynì. Na závìr studií jsme je�tì absolvovali nìkolikadenní,
velmi pøíjemný pobyt v Praze jako úèastníci pøedsletových studentských her, cvièili
jsme na Strahovì, ale hlavnì jsme se potulovali po památkách a pozoruhodnostech,
nevyjímaje veèerní Petøín a malostranské hospùdky. To u� byla definitivní teèka za
na�ím støedo�kolským studiem.

Pak u� jsme se rozbìhli do �ivota za svými ideály, dobøe pøipraveni vynikajícími
pedagogy ve �kole, kde jsme pro�ili svá období zrání v ru�ných letech okupace a po
osvobození. Hodnì odvál èas, zùstávají vzpomínky a pøátelství.

� MUDr. Zdenìk Zapletal, CSc.
(mat. roè. 1947)
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MOJE PLATONICKÁ LÁSKA
Záznam vzpomínek èasovì nezkoordinovaných,
ale zato velmi silnì pro�itých

Mìl jsem pøítele Svobodu, který svou nastøádanou energii vybíjel vstupem do
vrat �koly. Vychovávaly ho tøi tety, které se u nìj ve dne v noci støídaly, tak�e byl
tichý mladý pán. Zato za �kolními vraty byl ïábel. Je�tì �tìstí, �e schodi�tì bylo
�ulové, madla pevná, døevìná, vyztu�ená kovem a objekt �koly postavený ze sil-
ných zdí.

A spolu jsme milovali jednu dívku.

Byla jemná, malá a velmi hezká. Pøítel Svoboda se vyjádøil, �e má hezká prsa.
Jak to mohl vìdìt to mi nikdy neprozradil. Aby si ho v�imla a obdivnì na nìj
zírala, bìhal a skákal kolem, vedle, za i pøed ní takovou rychlostí, �e poutal po-
zornost v�ech ostatních dìvèat � kromì ní.

Jeliko� jsem nechtìl zùstat pozadu, bìhal jsem a skákal také. Zpocení a vyèer-
paní usedali jsme po pøestávce do lavic, ka�dý s pøesvìdèením, �e si ho v�imla.

Rychlost bìhù a délka skokù se stupòovala a pøítel Svoboda nabit energií hra-
vì zvládal zatáèky a vrá�ení do milovaného objektu. Dìlal jsem to samé. Jednou
jsem nezvládl zatáèku, milovaný objekt jsem minul a vletìl do náruèe pana øedi-
tele. Øekl �Lato� a chytil mne za límec a vlekl k pohovoru do øeditelny. Zaslepen
�árlivostí, �e pøítel Svoboda mezitím upoutá pozornost na�í lásky, nevnímal jsem,
co mi pan øídící øíká, pouze si pamatuji, �e mì nìkolikrát nazval �LATOU�
a blbcem, i kdy� jsem se jmenoval Typovský pøíjmením a po otci Karel. Bìhali
jsme, skákali, av�ak bezvýslednì.

Proto mi pøítel Svoboda oznámil, �e bude psát báseò. Tvrdil, �e milostná bá-
seò �enu rozlo�í a zabere, a proto jsem se do toho dal také. Dalo mi to stra�nì
moc práce, nebo� jsem míval z èeského jazyka ètyøku z milosti.

Ale co èlovìk neudìlá z lásky. Pøítel Svoboda øíkal, �e i z literárního blba mù�e
být vysly�ený poeta. Tak jsme psali oba. Co psal pøítel Svoboda, nevím, ale tøetí
den po odeslání pøi�el ná� idol do tøídy a dal pøíteli Svobodovi políèek, øka: �Ty
osle�. Pøihlí�el jsem a závidìl ten dotek, ale ona udìlala dva kroky ke mnì a dala
mi dvakrát po hubì, ji� nic neøíkajíc.

Tak mi do�lo, �e jeden z ver�ù �nebude Ti proti srsti mít Tvé prsy ve své hrsti�
jí uèaroval. Nad pøítelem Svobodou jsem zvítìzil. Témìø.

Psát ver�e se nám zalíbilo. Pøítel Svoboda mi oznámil, �e to musí trénovat
a v rámci tréninku bude psát paní �kolníkové a paním uklízeèkám. Já prý to mám
zkusit na paní øeditelové. Dokonce naznaèil, �e by to mohlo být pojednáno jako
melodram.

Mela to byla a drama také. �kolník se div nerozvedl, øeditel si koupil na hlídá-
ní dva honicí psy a uklízeèky se nosily jako hvìzdy. Psal jsem i nìkterým dívkám
a kantorkám. Èasto u�itý ver� �vùnì Tvé kù�e dìlá ze mne mu�e� vedl k zamoøe-
ní �koly francouzskými parfémy. Museli jsme ale pøestat, nebo� hrubé chyby ve
ver�ích a èasté pou�ívání onomatopoí by nás brzy prozradily.
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�koda, �e na�e listy znièili man�elé, milenci a rodièe, jinak by jistì obohatily
na�i literaturu a vedly by k zjednodu�ení jazyka èeského. Vrátili jsme se opìt ke
skokùm a bìhùm a jiným upoutávacím manévrùm. Druzí o pøestávkách kouøili
na záchodech, my jsme pohybem spìli ku zdraví, ale ne k lásce. V té dobì jsem
míval krásné i stra�né sny. Krásné byly takové, v nich� jsem vystupoval jako
vládce harému. Harém byl velký jako na�e reálka, byl plný krásných �en, ale já
odmítal v�echny chlípné krásky a dával pøednost pouze jediné. Pøítel Svoboda
byl v tom snu zaøazen mezi eunuchy. Ov�em nejhor�í bylo, kdy� pøítel Svoboda
byl vládcem harému a já mezi eunuchy. To potom rodièe chtìli, abych nav�tívil
nejbli��ího psychiatra. Byla to tedy láska marná, neopìtovaná a jedinou útìchou
bylo, �e pøítel Svoboda byl na tom stejnì.

V té dobì pøi�la do na�ich tøíd dívka, ba co øíci �ena v plném rozkvìtu svých
vnad, která svým tvaroslovím zastínila v�e, co na na�í �kole bylo.

Zde jsme ov�em nemìli �anci, nebo� se líbila i kantorùm, kteøí si u ní �plhali
zlep�enými známkami. Pøítel Svoboda vida, �e je v�e marné, ode�el na jinou �kolu.

Já jsem zanevøel na �enské plémì a rad�i jsem chodil drá�dit øeditelovy psy.

Dodìlal jsem reálku bez intimních známostí se spolu�aèkami, i kdy� pozdìj�í
støídání s dívèím gymnáziem dávalo velké mo�nosti k milostným hrám, básnic-
kým projevùm a k rozmno�ování lidského plemene.

Ve volných chvílích zaznamenal
Ing. arch. Karel Typovský, maturitní roèník 1941

(pøíspìvek na pomaturitní setkání)

BÍT, ÈI NEBÍT?
V nedávné dobì se stala v Horce nad Moravou pøíhoda, �e tamní uèitelka uho-

dila �áka pro hrubou nepøístojnost. Vyvolalo to bouøi v mediálních zprávách,
uèitelce hrozila výpovìï. Nakonec zùstala ve funkci.

Tato zpráva ve mnì vyvolala vzpomínku, jak to bylo za mého mládí. Ani si
nepamatuji, zda byly tìlesné tresty zakázány, èi ne.

Ve �kole bylo u nás zvykem, �e nìkterý z hochù pøed vyuèováním �el k zábra-
dlí a �pehoval, zda kantor nese se�ity a bude písemka. V tom pøípadì se vyslaly
taháky. Tak se stalo, �e Øezníèek vletìl do tøídy a nahlas zvolal: �Kluci, bude pí-
semka, Slavík loupe�ník nese se�ity.� Jenom�e tøídní profesor Slavík mìl výbor-
ný sluch, a kdy� ve�el do tøídy, u�tìdøil Øezníèkovi poøádnou facku. Právem, èi
neprávem? V ka�dém pøípadì tøídní profesor není pøece �ádný loupe�ník.

Zaèátkem 20. let se konalo mistrovství Evropy v Øímì, kde ú�asnì vynikl bran-
káø Plánièka. Ve sportovním èasopise byl uveøejnìn na první stranì hrdina mlá-
de�e Plánièka. V pondìlí byla první hodina francouz�tiny. Ve�el dr. Emilián Bur-
thell, nejprve pøehlédl, zda v�ichni stojíme v pozoru, a vtom jeho zrak utkvìl na
boèní stìnì, kde visela v rámeèku podobizna T. G. Masaryka. Místo prezidenta
v�ak tam byl portrét Plánièky! Na jeho pøísný dotaz, kdo to udìlal, se hrdinnì
pøihlásil Fricek Èernohorský, sedící v první lavici. Dr. Burthell Plánièku vytáhl
z rámeèku, zmaèkal ho, udìlal z nìho papírovou kouli, tu vmetl Frickovi do tvá-



68

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

øe a zakøièel: �Ty osle �edivý, napliji Ti na boty.� Je�tì dnes nemohu pochopit, jak
mù�e nìkdo plný vzteku provinilce neuhodit a vynadat mu naprosto spisovnou
èe�tinou. Z toho soudím, �e pøece jenom byly tìlesné tresty zakázány.

Asi v sekundì nebo tercii jsme jeli na �kolní výlet do Krkono� a jeli jsme zubaè-
kou z Polubného do Koøenova. Vlak stoupal tak pomalu, �e tøi kluci jsme vylezli
z vagónu a pomalu bì�eli podél vlaku. Asi nám dìlalo potì�ení, �e staèíme jedou-
címu vlaku. Vtom na nás zakøièel prof. Slavík, abychom okam�itì nastoupili.
Byla na nìm vidìt velká zloba, ale neøekl jinak nic. Byli jsme z toho úplnì vyvede-
ni. Pak jsme �li turistickou stezkou lesem a prof. Slavík vyvolal mne a dal�í dva
spolu�áky, pøehnul nás pøes koleno a poøádnì nám svou sukovicí naøezal. Jistì
právem.

My kluci z ulice jsme rádi hrávali fotbal, ov�em pøi nepatrném kapesném jsme
hráli pouze puckou udìlanou z hadrù a ovázanou motouzem. Jednou se mi poda-
øilo za nepatrný obnos koupit pravý fotbalový míè, mírnì po�kozený. Radostí
celý bez sebe jsem ho vzal do �koly, abych se pochlubil spolu�ákùm. Ti mnì ho
vytrhli a zaèali s ním hrát na chodbì kopanou. Co èert nechtìl, jeden ze spolu�á-
kù ho kopl a trefil prof. Slavíka, který se tam náhodou nachomýtl. Profesor se
neptal, kdo to kopl, ale èí je míè. Tatínek si pro nìj musel pøí�tí den pøijít. Otec
byl pøísný, ale spravedlivý, a kdy� jsem mu vysvìtlil, jak k tomu do�lo, tak mi
øádnì vyèinil a míè zabavil na dobu 1 mìsíce. To byl pro mne vìt�í trest, ne�
kdyby mì tìlesnì potrestal. Bylo to toti� tìsnì pøed prázdninami.

Do Komenského ulice v Olomouci jsme se nastìhovali v r. 1919. Byla to tehdy
tichá ulice, ve které sem tam projel povoz ta�ený koòmi. Událostí bylo, kdy� pan
arcibiskup jel v autì Tatra President ze své rezidence na Svatý Kopeèek. Zvlá�tì
idylický pohled byl v zimì, kdy� napadl krásný bílý sníh a ulici osvìtlovalo teplé
svìtlo plynových lamp, které lampáø veèer rozsvìcoval a ráno zhasínal. Nu�e do
této ulice jsem se poslední den kvinty vracel domù stra�nì smutný. �kolní bra�-
na se mnì zdála stra�nì tì�ká, proto�e jsem v ní nesl vysvìdèení se 4 z dìjepisu,
co� znamenalo, �e koncem prázdnin musím dìlat postupku a v záporném pøípa-
dì opakovat kvintu. Tehdy toti� byly pouze ètyøi kvalifikaèní stupnì. Otec o tom
ji� vìdìl, a kdy� jsem pøi�el domù, vzal mne k oknu a pravil: �Támhle naproti
bydlí �evcovský mistr, se kterým jsem domluvil, �e mù�e� do týdne u nìho na-
stoupit jako uèeò.� Kdy� jsem si pøedstavil, jak budu sedìt na verpánku a zatlou-
kat floky do pode�ve, pojala mne stra�ná hrùza. Po mé prosbì otec povolil, �e se
mohu pokusit udìlat postupku. Mìl jsem úplnì zka�ené prázdniny, ponìvad�
jsem musel �prtat letopoèty a jiné nezá�ivnosti. Profesor dìjepisu vy�adoval,
abychom to znali témìø zpamìti. Po prázdninách jsem dostal mj. otázku posloup-
nosti a letopoèty vlády bavorských císaøù, co� jsem jak� tak� zvládl. V sextì jsem
u� pøi�el k rozumu, ménì jsem se poflakoval a byl jsem s vyznamenáním.

Stále ve mnì hlodá ono hamletovské dilema obsa�ené v nadpise, ov�em s mìk-
kým �i�. Kdyby �il prof. Slavík, �el bych za ním a podìkoval mu za náøez sukovi-
cí v tom lese. Dovedu si toti� pøedstavit situaci, kdyby pøi nastupování nebo vy-
stupování z onoho vlaku do�lo napø. k tì�kému úrazu, jak by to prof. Slavík
vysvìtloval mým rodièùm. Zodpovìdnost kantorù je nìkdy veliká, a to nejen za
chování �ákù, ale i za jejich vzdìlání, a tím také za úroveò vzdìlání celého náro-
da. V ocenìní tìchto zásluh byl jeden den v roce pojmenován �Dnem uèitelù�.

Èeská státní reálka v Olomouci nám dala dobrý základ do dal�ího �ivota.
Jaroslav Auer (mat. roè. 1929)
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SCHÙZKY ABSOLVENTÙ REÁLKY

A REÁLNÉHO GYMNÁZIA V OLOMOUCI

Dne 14. dubna 2000 byly na schùzi sekce Reálka pøi VSMO shromá�dìny prv-
ní zprávy o schùzkách absolventù Reálky a Reálného gymnázia, a to tìch matu-
ritních roèníkù, jejich� zástupci jsou èleny sekce. K datu 19. 2. 2001 pak byly
získány zprávy za maturitní roèníky: 1930 (VII. B), 1935, 1936, 1939, 1940
(VII. B), 1942, 1946 (VIII. A, B), 1947 (VIII. A, B). V závorce je uvedena tøída.

Zástupci maturitních tøíd èi roèníkù, jejich� jméno je v závorce za titulkem
Maturitní roèník, podali tyto zprávy:

REÁLKA

Maturitní roèník 1929, VII. A a VII. B (Jaroslav Auer)
Ze ètyø prim maturovaly 2 tøídy o celkovém poètu 52 �ákù.
První sjezd se konal a� po ètyøiceti letech, tj. 11. 10. 1969, pøítomno bylo 27.

Nikdy se nám nepodaøilo zjistit pobyt Ja�enského a Liebla.
Dal�í sjezd byl 1. 9. 1979, tøetí sjezd 2. 10. 1982 � pøítomno 13, ètvrtý sjezd

22. 9. 1984 � 14 osob a poslední sjezd 21. 9. 1989 � 12 osob.
Pokud vím, zahynuli sourozenci Milada a Jaroslav Petøekovi v koncentraèním

táboøe. Byli toti� sourozenci kaplana ThDr. Vladimíra Petøeka, který ukrýval aten-
tátníky na Heydricha.

Ze tøídy VII. B snad také zahynul Otto Jelínek, ale podrobnosti mi nejsou zná-
my.

Prùzkumem jsem zjistil, �e k dne�nímu dni �ijí je�tì M. Fry�ák, K. Hradil,
Z. Krejèíøová-Sedláèková z HVER, v�ichni ze tøídy VII. A. Ze tøídy VII. B ne�ije
snad ji� nikdo.

Maturitní roèník 1930 (Ing. Josef Stejskal)
Poèet maturantù 19, v souèasné dobì (2000) �ijí 2, a to prof. Franti�ek Ko-

hout, Leo�e Janáèka 208, 688 00 Uherské Hradi�tì, a Ing. Josef Stejskal, Dìlnic-
ká 21, 779 00 Olomouc.

První sjezd abiturientù po 40 letech konal se 7.�8. 11. 1970 za úèasti 14 abitu-
rientù z 15 �ijících a profesorù dr. J. Èièatky a F. Smolky (omluvil se prof. Bazala)
ze 4 �ijících.

Druhý sjezd se konal 5. 10. 1985 za úèasti 8 abiturientù, tøetí dne 10. 6. 1987,
a to spolu se tøídou A o  celkové úèasti 13 abiturientù. Pak se konal ka�dý rok
spolu se VII. A a B, a to a� do roku 1998.

Maturitní roèník 1933 (Bedøich Mádr)
Maturovala pouze jedna tøída � 39 �ákù. První setkání abiturientù se konalo

po 25 letech, dne 25. záøí 1958, za úèasti 19 absolventù reálky. Zde byl pøítomen
profesor �ebestian Lax, který vedl na�i tøídu nepøetr�itì 7 let.

Druhý sjezd na�í tøídy se konal po 50 letech, dne 10. èervna 1983, za úèasti
12 absolventù.
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Dal�í setkání se konala zpravidla ka�doroènì za úèasti 5�9 absolventù, vìt�i-
nou bydlících v Olomouci � poslední v r. 1997.

Pozitivnì zji�tìno: 25 absolventù zemøelo, v souèasné dobì �ijí ètyøi (v r. 2001),
a to:

Josef Juránek, Olomouc, nám. Rudolfa Terera 2
Jaroslav Kratìna, Olomouc, V Hlinkách 17
Bedøich Mádr, Olomouc, Masarykova 55
Leo Schwarz, Velká Bystøice 320
O ostatních abiturientech nemáme t. è. informace (10 osob, z toho u 3 jsme

nezjistili adresy bydli�tì).

Maturitní roèník 1935 (Ing. Vladimír Skála)
Maturovala pouze jedna tøída � 36 �ákù, z toho 5 dívek Èeské reálky v Olo-

mouci.
1. setkání se konalo brzy po osvobození 16. èervna 1945. Kromì asi 15 �ákù �

nìkteøí i s man�elkami a dìtmi � pøi�lo i 7 p. profesorù, a to: dr. Èièatka, dr.
Malinský, dr. Ma�ek, Ing. Urbánek a prof. Smolka, prof. Hrdlièka a prof. Kvapil.

Dal�í setkání se konala pravidelnì ka�dý pátý rok. V r. 1983 byl svolán 9.
a v r. 1985 se konal 10. po 50 letech, na který bylo pozváno Stupkovo kvarteto
s primariem dr. Vlad. �ùrkem, které nám zahrálo smyècový kvartet Zd. Fibicha
G-dur OPUS 8.

V roce 1987 bylo svoláno opìt mimoøádné setkání na oslavu �padesátin� vìt-
�iny absolventù � roèník 1917.

V roce 1989 jsme se setkali podvanácté a od tohoto roku jsme se dohodli, �e se
budeme scházet ka�doroènì.

V roce 2000 jsme se se�li oficiálnì naposledy, a to po 65 letech � celkem po
tøiadvacáté. V té dobì bylo na�ivu ji� jen 8 bývalých spolu�ákù � pøítomno 6,
a 3 hosté z maturitního roèníku 1936.

V roce 2002 se opìt setkáme oficiálnì na vzpomínkových oslavách stého výro-
èí zalo�ení Èeské reálky v Olomouci.

Maturitní roèník 1936 (Ing. Franti�ek Pavelka)
Pravidelné spoleèné setkání absolventù reálky, kteøí maturovali v r. 1936 se

uskuteènilo
� po 20 letech v r. 1956 (17. listopadu)
� po 25 letech v r. 1961
� po 30 letech v r. 1966 (19. listopadu)
V dal�ích letech se setkání neuskuteènila.
Teprve v r. 1999 se ètyøi na�i absolventi zúèastnili setkání s absolventy, kteøí

maturovali v r. 1935.

Maturitní roèník 1939 (Milo� �tìpáník)
Nadále trvají tøídní schùzky jednou mìsíènì spolu�ákù v poètu 4�5 úèastníkù

�ijících v Olomouci nebo blízkém okolí. Poslední hromadná schùzka byla uspo-
øádána u pøíle�itosti oslavy sedmdesátin za úèasti 11 spolu�ákù. Od té doby ji�
nedo�lo k uspoøádání dal�ích. Pokud je nám známo, z 54 maturantù v r. 1939
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�ije do dne�ka 29. O spolu�ácích �ijících mimo Olomouc se dovídáme jen spora-
dicky anebo zcela náhodnì. Dva na�i spolu�áci jsou èlenové VSMO.

Maturitní roèník 1940, VII. A (J. Loutocká, provd. Køièková)
Ve �kolním roce 1939/1940 bylo ve tøídì VII. A olomoucké reálky 27 �ákù, 24

hochù a 3 dívky. V�ichni jsme v èervnu r. 1940 slo�ili zkou�ku dospìlosti. Na�e
první oficiální setkání se uskuteènilo po 25 letech, v dubnu roku 1965. Zúèastni-
lo se ho 22 abiturientù a 6 p. profesorù, ná� tøídní prof. Li�ka a profesoøi Boro-
vièka, Coufal, Èermák, dr. Èièatka a Smolka. Nìkteøí z nich byli i na dal�ích sra-
zech.

Ty se konaly v�dy po pìti letech s prùmìrnou úèastí 15 abiturientù, a to r. 1970,
1975, 1980, 1985, 1990, 1995 a 2000. Mimoøádnì jsme se se�li je�tì v r. 1982,
1987, 1992 a od r. 1994 se scházíme ka�doroènì, od r. 1985 spoleènì s tøídou
VII. B. 26. 5. 2001 jsme se se�li posedmnácté. Kromì tìchto tradièních výroè-
ních setkání jsou organizovány schùzky olomouckých abiturientù obou tøíd,
ka�dý první pátek v mìsící (mimo èervenec a srpen) v kavárnì �U Matìje�
v Riegrovì ulici.

Mezi lety 1954�2000 zemøelo 12 spolu�ákù tøídy VII. A.

Maturitní roèník 1940, VII. B (Ladislav Vanìk)
Maturovalo nás 25 (22 H, 3 D). Prvního sjezdu abiturientù se v r. 1965 úèast-

nilo 28 spolu�ákù. V roce 1945 padl na barikádách J. Pliml. V roce 1948 emigro-
val do USA M. Vláèil. Následovaly sjezdy po 5 letech roku 1970, 1975, 1980,
1985 a 1990. Kromì toho se konaly sjezdy roku 1972, 1987, 1992. Od roku 1985
se scházíme spoleènì se tøídou VII. A. Od roku 1994 se scházejí obì tøídy pravi-
delnì ka�dý rok. K dne�nímu dni zemøelo ji� 17 spolu�ákù. V Nìmecku �ije od
r. 1945 jeden spolu�ák, který se pøesto úèastnil sjezdu abiturientù v roce 1965,
1975 a 1990. Pozdìji po tì�ké operaci srdce mu zdravotní stav nedovoluje pøijet,
ale pøesto stále udr�uje písemný styk.

Maturitní roèník 1942 (Ing. Jan Aubrecht)
Asi polovina z absolventù obou tøíd A i B, kteøí �ijí ve mìstì a nejbli��ím okolí,

se schází 1 x mìsíènì v�dy 3. ètvrtek (mimo èervenec a srpen) v poètu 10�14 ve
14 hodin v restauraci �Matìj� v Riegrovì ulici. Mimo to jsme v písemném spoje-
ní se skupinou spolu�ákù, kteøí bydlí v Praze.

Iniciátorem schùzek a aktivním �pøedsedou� skupiny byl Ing. Zdenìk Oppl,
profesor strojní prùmyslovky v Olomouci, který bohu�el zemøel krátce po schùz-
ce absolventù tøídy VII. B v roce 1992 (50 let od maturity).

Ze souèasných �ijících absolventù roèníku je èlenem Vlastivìdné spoleènosti
muzejní Ing. Jan Aubrecht a Zdena Sitnou�ková.

REÁLNÉ GYMNÁZIUM

Maturitní roèník 1944, VIII. A (Otakar Hradil)
Celkem maturovalo 30 �ákù, z toho 5 dívek.
K 1. lednu 2001 �ije 12 spolu�ákù.
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Prvé setkání se uskuteènilo po 25 letech od maturity v roce 1969 v salonku
restaurace U Huberta za úèasti 16 spolu�ákù. Po spoleèném pøivítání jsme pøed
zahájením nav�tívili hroby zemøelých spolu�ákù: Borovcové, Chytila, Jemelky
a Pavlity a polo�ili kytièky na jejich hroby.

Druhé setkání se uskuteènilo v roce 1984 po 40 letech v hotelu Hvìzda v Hru-
bé Vodì za úèasti 12 spolu�ákù a profesora Coufala.

Od roku 1984 jsme se pravidelnì scházeli ka�dé tøetí úterý v mìsíci v kavárnì
Národního domu u kulatého stolu. Pouze mìsíc èerven, èervenec a srpen vyne-
cháváme. Po ka�dé schùzce je vydán Zpravodaj pro spolu�áky a zaslán v�em. Na
náklady Zpravodaje pøispívá ka�dý spolu�ák 50,� Kè roènì. Po uzavøení kavárny
Národního domu jsme pøesunuli na�e schùzky do salonku restaurace U Huber-
ta. Prùmìrná úèast na tìchto schùzkách je 6 spolu�ákù.

Od roku 1994 jsme v mìsíci kvìtnu poøádali výlet na Sv. Kopeèek a� do roku
1998. Od roku 1999 poøádáme výjezdní zasedání na chatì spolu�áka Ing. O��á-
dala v Dolním �lebu u �ternberka.

Ze setkání VIII. A, maturitní roèník 1944, po 40 letech v Hrubé Vodì
(uprostøed prof. Coufal)
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Na ka�dé schùzce je pøipraven program. Probíráme aktuální vìci z politiky,
kultury, ekonomiky a sportu.

Èleny VSMO jsou: Danielová, Dosoudil, Hradil, Neckáøová, Ing. O��ádal, Va-
lá�ek.

I na�e tøída zaplatila krutou daò nacistické okupaci, kdy� popravili na�eho
spolu�áka Jaroslava Pavlitu v kvìtnu 1945. Totálnì nasazeni byli tito spolu�áci:
Borovcová, Hradil, Müller, O��ádal, �tìpánek, Koudelka, Procházka, Vývra, Ví-
tová.

Ná� spolu�ák akademický malíø Miroslav Jemelka byl pilným malíøem, a aè
ode�el mlád, zanechal výrazné dílo, které podle Radoslava Kutry skrývá malíøské
tajemství. Pro ka�dý jeho obraz je charakteristické vnitøní svìtlo. Rodák byl
z Hodolan a snad proto zachycoval tváø olomouckých pøedmìstí, ale i reálnou
krajinu.

Maturitní roèník 1945 (Ing. Milan Adamíra)
Poèet maturantù 24 � v souèasné dobì �ije u� jen 18.
První sjezd byl v roce 1956 v Holici, kam bylo pozváno (co� je u nás tradicí)

i v�ech sedm spolu�ákù, kteøí museli po kvintì odejít z reálky v Olomouci, a osmý
Milan Sekanina, který musel pøestoupit do Pøerova a dojí�dìt. Z nich u� tøi ne�ijí.

Dal�í sjezd se konal v roce 1967 v Praze (úèastnil se i prof. Borovièka), pak
1977, 1982 a od roku 1986 ka�doroènì v Olomouci, poslední léta za úèasti cca
15 spolu�ákù. V roce 2000 jsme se nese�li, ale letos v záøí plánujeme dal�í setká-
ní. Jinak se scházíme v poètu 3�5 cca jedenkrát v mìsíci, abychom si spoleènì
zavzpomínali.

Maturitní roèník 1946, VIII. A (PhDr. Kvìtoslava Komárková)
Srazy spolu�ákù se konají pravidelnì jednou za pìt let. (Je zde v�ak návrh na

schùzky jednou za rok.) Malá skupinka tìch, kteøí bydlí poblí� Olomouce, se
schází jednou za pùl roku.

Maturitní roèník 1946, VIII. B (Ing. Zbynìk Støeda)
Celkem maturovalo 22 �ákù, z toho 7 ji� zemøelo.
Schùzky se organizovaly nepravidelnì, celkem bylo 9 setkání, poslední v roce

1996 (50. výroèí maturity) a úèast na celoústavním srazu 1997.
V leto�ním roce setkání neplánujeme.

Maturitní roèník 1947, VIII. A (Vítìzslav Hartmann)
Absolventi této tøídy se se�li poprvé a� po 25 letech. Na podnìt nìkterých olo-

mouckých spolu�ákù byli pozváni do Olomouce v roce 1972.
Podruhé se se�li a� po padesáti letech pøi pøíle�itosti oslav v roce 1997. V tom-

to pøípadì ji� bylo nutno velmi pracnì zji��ovat adresy tìch, kteøí déle o sobì
nedali vìdìt a zmìnili bydli�tì.

Od roku 1997 se spolu�áci scházejí ka�doroènì na podzim. Maximální poèet
úèastníkù tìchto setkání byl 14. Nìkteøí spolu�áci zasílají své omluvy a pozdra-
vy, nìkteøí se nehlásí. Z pùvodních 21 maturantù �ije jen 17.
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Maturitní roèník 1947, VIII. B (MUDr. Zdenìk Zapletal, CSc.)
Z 22 odmaturovaných ji� 5 zemøelo.
Schùzky poøádáme pravidelnì co 5 let v Olomouci. Naposled jsme se se�li pøi

pøíle�itosti oslav Slovanského gymnázia v záøí 1997, mìli jsme 50 let po maturi-
tì. Kromì dvou omluvených pro nemoc jsme byli v�ichni. Nejvíc absolventù �ije
v Brnì (døíve 5, nyní 4) a obèas se scházejí i mimo pìtiletá výroèí.

Mo�no konstatovat, �e v�ichni spolu�áci byli a jsou svérázné osobnosti a ka�-
dý v nìèem vynikal. Vzájemné vztahy u� v mládí utu�ily roky pro�ité v nároèné
dobì nacistické okupace. Nebyl mezi námi �ádný kolaborant, profesoøi to vìdìli,
vìt�inou se podle toho chovali a i po létech to oceòovali.

Mìli jsme �tìstí, �e se nám vìnovali vpravdì vynikající pedagogové. I po le-
tech rádi chodili na na�e výroèní pìtiletá setkání, nìkteré jsme obèas nav�tìvo-
vali. Klima tøídy z jara pøed maturitou je zachyceno na krátkém amatérském
filmu (autorem je Jindra Kylián), jeho� kopie na videozáznamu je v archivu Slo-
vanského gymnázia.

Pozn. red.: Autor posledního pøíspìvku se vydání tohoto almanachu nedo�il.

HUDEBNÍK JAROSLAV ÈIÈATKA

� K 110. VÝROÈÍ NAROZENÍ

Po dobu osmnácti let byla jeho pùsobnost spojena s hudebním oddìlením
Mìstské knihovny v Olomouci, kde pracoval v letech 1953 a� 1971.

Narodil se 9. ledna 1891 v Prostìjovì, kde také studoval na nìmecké reálce.
Kromì studia na reálce se ale vzdìlával i hudebnì. Po absolvování prostìjov-
ské reálky ode�el studovat na univerzitu do Vídnì, kde si jako obor zvolil sla-
vistiku a nìmèinu. Zde je nutné podotknout, �e toto studium absolvoval jako
mimoøádný posluchaè. Po ukonèení studia nastoupil v roce 1914 jako zku�eb-
ní kandidát na jemu známou nìmeckou reálku v Prostìjovì. Nakonec v�ak
Jaroslav Èièatka ode�el do Nového Jièína, kde na nìmecké reálce kromì svých
povinných pøedmìtù uèil i zpìv.

Krátce po svém pøíchodu na této �kole zalo�il ze studentù pìvecký sbor
a nedlouho poté i orchestr, se kterým nacvièil dokonce i nìkteré nároènìj�í
skladby, napøíklad Mozartovu Malou noèní hudbu.

Pøi�el v�ak rok 1915 a jeho váleèné události postihly i Jaroslava Èièatku,
který dostal povolávací rozkaz a musel nastoupit do armády. Útok na Lvov,
bitva u Soèi, italská fronta, Verdun. To v�e Jaroslav Èièatka pøe�il. Od roku
1919 uèil na reálce v Prostìjovì, ov�em tentokrát u� na èeské. Také zde, kromì
svých uèitelských povinností, se vìnoval i hudební èinnosti. Podobnì jako na
novojièínské reálce zalo�il orchestr na èeské reálce v Prostìjovì.

Tento orchestr pak hrával pøi rùzných pøíle�itostech, jakými byly napø. aka-
demie nebo divadelní pøedstavení. Po urèité dobì svého pùsobení v Prostìjovì



75

ÈESKÁ REÁLKA / 1902�1951

ode�el Jaroslav Èièatka do Olomouce, kde jedenáct let vyuèoval na reálce
a samozøejmì zde zalo�il a vedl i orchestr. Olomouc se stala také hlavním pù-
sobi�tìm Jaroslava Èièatky.

V roce 1953 zalo�il a vedl hudební oddìlení olomoucké Mìstské knihovny,
kde za celou dobu svého pùsobení shromá�dil kolem 3 500 svazkù knih, noto-
vého materiálu a pøes 2 000 gramodesek. Podle vzoru knihovny v Lipsku se-
stavil speciální katalog pro hudebniny. Zároveò se podílel i na redakci katalo-
gù vydávaných pøímo v knihovnì. Ve své odborné èinnosti, její� souèástí byly
i rùzné referáty a èlánky v místním tisku, se Jaroslav Èièatka zamìøil kromì
hudební oblasti i na oblast divadelní.

Jaroslav Èièatka napsal také celou øadu odborných studií, které kromì vì-
decké úrovnì mají i znaènou metodickou hodnotu. Týkají se osobnosti Leo�e
Janáèka, Gustava Mahlera, Ference Liszta, dále pak historie olomouckého di-
vadla do 19. století, pùsobení Josefa Dobrovského v Olomouci, ale napsal
i praktické pøíruèky hry na klavír, housle, harmoniku a kytaru. Tìch publika-
cí a èlánkù by se na�lo jistì mnohem víc.

I kdy� v roce 1971 ode�el PhDr. Jaroslav Èièatka definitivnì do dùchodu,
nadále se vìnoval své zálibì a zpracovával rùzné materiály.

(Pøetisk z Prostìjovského veèerníku,
2. dekáda ledna 2001)

�IVOTNÍ DRÁHA JEDNOHO ABSOLVENTA REÁLKY

Na Èeskou reálku byl pøijat v r. 1929, ukonèil ji s absolutním vyznamená-
ním v r. 1936. Na �kole získal nejen výborné základy �technických� pøedmìtù
(M, F, Ch, Dg), ale díky nároèným profesorùm i slu�né základy cizích jazykù �
fran�tiny a nìmèiny. Po pøijetí na brnìnskou techniku pokraèoval ve studiu
zejména fran�tiny. V odborných pøedmìtech dosahoval stále výborných vý-
sledkù, první státní zkou�ku slo�il v termínu a s vyznamenáním, a nebýt osud-
ného 17. listopadu 1939, kdy byly nìmeckými okupanty uzavøeny v�echny
èeské vysoké �koly, byl by jistì dokonèil studium jako jeden z prvních. Tak
musel èekat témìø sedm let, ne� mohl s èerstvým in�enýrským diplomem
nastoupit jako technik do podniku Moravia v Mariánském Údolí u Olomouce.
(O podøadných zamìstnáních bìhem války není tøeba se zmiòovat). V podniku
Moravia se vyrábìly plynové spotøebièe pro domácnost. Technický rozhled
a znalosti fran�tiny na�eho absolventa (�díky, pane profesore Kala�i!�) ho pøed-
urèily k tomu, aby byl tehdej�ím Ministerstvem v�eobecného strojírenství jme-
nován èlenem Mezinárodní plynárenské unie v subkomisi pro vyu�ití plynu
v domácnosti (jednací øeè fran�tina a angliètina). Z podnìtu této organizace
vybudoval v podniku Moravia zku�ební laboratoø, která slou�ila ke zkou�ení
plynových spotøebièù podle nových zku�ebních metod navrhovaných Meziná-
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rodní plynárenskou unií. Tato laboratoø byla v té dobì jednou z nejlépe vyba-
vených laboratoøí konstruktérù plynových spotøebièù v rámci Mezinárodní ply-
nárenské unie, jak bylo konstatováno pøi zasedání subkomise v Èeskosloven-
sku.

Poèátkem padesátých let do�lo v podniku Moravia k roz�íøení výroby. Èes-
koslovensku (konkrétnì podniku Motorlet, Praha-Jinonice) byla svìøena vý-
roba proudového motoru pro tehdy moderní stíhací letoun MIG 15. Nejvíce
tepelnì namáhané souèásti motoru tohoto letounu, a to spalovací komory
a rozvadìèe spalin k turbinovým lopatkám, byly svìøeny do výroby podniku
Moravia v Mariánském Údolí. Bylo nutné vypracovat technologické podkla-
dy, zajistit rozvoj technologie výroby a vybudovat výrobní základnu vèetnì
øady nových speciálních a kontrolních zaøízení a laboratoøí. Pro zaji�tìní tìch-
to úkolù byl ná� absolvent jmenován do funkce vedoucího investièní výstavby
(1952), v roce 1953 hlavním in�enýrem a koneènì v roce 1958 se stal podni-
kovým øeditelem. V této funkci se mu podaøilo zajistit nejen rozvoj svìøené
letecké výroby, ale i rozvoj základní výroby podniku � výrobu plynových spo-
tøebièù pro domácnost. Tím byl dán základ k podstatnému roz�iøování podni-
ku Moravia v Mariánském Údolí. Byly postaveny rozsáhlé výrobní haly, nové
in�enýrské sítì, nová kotelna, prodlou�ena �eleznièní vleèka, nová trafostani-
ce, biologická èistírna. Pro zaji��ování pracovních sil byla zahájena rozsáhlá
bytová výstavba pøímo v Mariánském Údolí, v Olomouci vybudována nová
náøaïovna. Za plnìní v�ech tìchto nemalých a velmi obtí�ných úkolù obdr�el
èeskoslovenské i sovìtské státní vyznamenání.

Ale pøi�el srpen 1968. Podnik Moravia Mariánské Údolí jako celek protes-
toval proti vstupu �spojeneckých� vojsk. Odveta na sebe nenechala dlouho
èekat. Nìkteøí vedoucí pracovníci byli odvoláni z funkcí. Neminulo to ani na-
�eho absolventa. Zapomnìlo se na jeho zásluhy i na to, �e podnik Moravia
patøil trvale mezi nejlépe hospodaøící podniky. Bylo mu vytèeno, �e se vnitønì
nevyrovnal s pùsobením nábo�enské ideologie, a bylo mu doporuèeno, aby
sám po�ádal o odvolání z funkce, co� v roce 1972 uèinil. Bylo mu umo�nìno
v podniku dál pracovat v konstrukci. Jen�e poèátkem roku 1974 mìl být za-
hájen v Moravii nábìh výroby nového leteckého motoru. Úkol nebyl plnìn.
Ná� absolvent byl po�ádán podnikovým øeditelem o pomoc. V nové funkci
vedoucího in�enýra tento úkol � nábìh výroby leteckého motoru pro doprav-
ní letoun Aero L 410 � ná� absolvent plnì zajistil a jeho výrobu plnì zabezpe-
èoval, i kdy� musel pøekonávat mnoho pøeká�ek.

Koncem roku 1981 ode�el do dùchodu. V podnikovém zpravodaji �zhodno-
tili� jeho pìtatøicetiletou práci v podniku tìmito slovy: �Ing. Franti�ek Pavel-
ka, nar. �, pracoval v na�em závodì od r. 1946 v technickém úseku a dnem �
ode�el do dùchodu.� Nic více. Sám k tomu podotýká: �Na reálce i na vysoké
�kole bylo hodnocení dolo�eno vysvìdèením. V �ivotì je tomu jinak.�

Ing. Vladimír Skála
(mat. roè. 1935)
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Z MY�LENEK P. PROF. ANTONÍNA ZATLOUKALA

Pan profesor Antonín Zatloukal nás mìl pomìrnì krátce z fran�tiny, pøesto
na nìj rádi vzpomínáme. Byl klidný, vstøícný, chápal výstøelky mládí. Znal doko-
nale a miloval francouzskou literaturu, mìl bohaté kulturní zájmy. Pozdìji, jako
vysoko�kolský pedagog, vìnoval své odborné zájmy a sna�ení pøedev�ím Hono-
ré de Balzacovi, o jeho �ivotì a díle publikoval rozsáhlou monografii, kterou znalci
hodnotí jako v�estrannì mimoøádnou studii.

Pan profesor Zatloukal, �Toníèek�, chodil mezi nás na na�e periodické schùz-
ky absolventù pravidelnì a nespornì rád. Zajímal se o na�e osudy a také se nám
otevøenì svìøoval se svými radostmi i starostmi. Naposled byl mezi námi v èerv-
nu 1995 u� jako jediný z na�ich uèitelù. Byl tehdy ve výborné náladì, netajil své
uspokojení, �e byl po pádu totalitního re�imu rehabilitován a mohl se vìnovat
zase svým studentùm a své odborné práci. Na dal�í schùzku u� bohu�el nepøi-
�el�

Na tom posledním setkání nás oslovil, jako v�dy, svým svì�ím, pøitom hlubo-
ce promy�leným projevem. Souhlasil s tím, abychom si jej rozmno�ili, rozdali
mezi sebou a poslali kolegùm, kteøí na schùzku nemohli pøijít. Jsem pøesvìdèen,
�e by také souhlasil i s jeho publikováním v almanachu, který vychází k 100.
výroèí zalo�ení �koly, na ní� uèil. Jeho moudrá slova snad osloví nejen pamìtní-
ky. Tady jsou.

Milí pøátelé,
rád bych Vám podìkoval za pozvání. Uèil jsem Vás jen krátce, a pøesto si na mne

vzpomínáte. A vìøte, �e èlovìka takové pozvání v�dy potì�í, v�dycky je pøíjemné se-
tkat se s milými tváøemi, s tìmi, s nimi� jsme strávili jedny z nejkrásnìj�ích rokù
v pohodì. Jaroslav �ák sice mluví o dvou nesmiøitelných, nepøátelských frontách, �tu-
dácích a kantorech, ale jistì �ertem. Myslím si, �e doba støedo�kolských studií nebyla
válkou, spí�e �schola ludus�, pøi ní� �lo o to, kdo vyzraje na druhého, kdo vyhraje.
Kantor chtìl èasto dokázat, �e �ák se dostateènì nepøipravil, �e neovládá �materiam
institutam�, zkrátka chtìl ho za ka�dou cenu nachytat na hru�kách. Opíral se pøitom
o své vìdomosti, aèkoliv nejednou byl on sám jen �una hora doctior� � o jednu lekci
probírané látky pøed studentem, a spoléhal na notes, zvaný kulomet, dnes asi kala�ni-
kov. Druhá strana hledala fígl, jak kantora obelstít, jak ho dobìhnout, a� �lo o problé-
my goniometrických funkcí, integrály, nebo o pøevedení vazby gerundijní do gerun-
diva, pøi konjunktivech v nepøímé øeèi a podobnì. Ani ona nebyla bezbranná.
Disponovala rùznými formami napovídání, posílání �ajstrù, �alabachù, rùzných úsko-
kù, pøedstírání nevolnosti, nemoci a podobnì.

To byla doba mládí, prvních krokù, rozbìhù, plánù do �ivota. A k mládí pøirozenì
patøí veselí, ta�kaøice a taky krása. V�echno mladé je krásné a taky k nìmu samozøej-
mì patøila láska. Co by to bylo za mládí bez projevù lásky. Jako by se Descartovo
�Cogito, ergo sum� mìnilo na Miluji, tedy jsem. Co jen rùzných románkù vzniklo
bìhem studií, taneèních. Nìkdy to dokonce vy�lo na celý �ivot, vìt�inou to dopadlo
jinak. Láska je toti� nejsilnìj�í, ale taky nejkøehèí vztah mezi lidmi.

To byl dávný vèerej�ek, perfektum nebo snad plusquamperfektum? Dnes si jen po-
vzdechneme s Villonem: �Ach, kde�e loòské snìhy jsou?� Nebo snad s pozdìj�ím básní-
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kem: �To v�ecko odvál èas!� Pøi v�ech setkáních se potýkáme s èasem. Èas je velký
hlavolam a problém pro filozofy a vìdce, od èasu astronomického po �ité trvání, dis-
kontinuitu a podobnì. Nám laikùm se èas jeví jako nutný, neopomenutelný a nepod-
platitelný èinitel. Mezi vèerej�kem a dne�kem se u nás leccos zmìnilo. Z bezstarostných
snílkù se stali starostliví otcové a peèlivé mámy, dnes u� vlastnì dìdové a babièky.
Leccos se zmìnilo i na na�em fyzickém vzhledu. Husté havraní høívy nìjak prokvetly,
stejnì jako proøídly nìkdej�í bílé perlièky v ústech a ani oko u� není tak jasné, kalí se
a potøebuje dioptrické posily; a tak by se dalo dlouho pokraèovat.

Taky se v tom mezidobí mnoho událo. Veselí, bezstarostnost byly vystøídány ne
v�dy pøíznivými situacemi, problémy zdravotními, existenèními, zklamáním i smut-
kem. Takový u� je �ivot, není rù�e bez souèku a trnu. Jako se mozkové závity nedají
pøemìnit do pøímek, tak ani �ivot se nedá nalinkovat lineárnì podle na�ich pøání.
Ani� jsme se odvraceli od svìta, od �ivota, mìli jsme, nebo snad máme, nejednou
pocit, �e jsme z nìho vyluèováni. Nìjak se nemù�eme smíøit, �e je v�ude takový kult
Aronova zlatého telete, �e v�ude vládne �auri sacra fames� a s ním i to, �e lidé moho-
vití, pøizpùsobiví, bezohlednì avancují na pomyslném �ebøíku stále vý�, zatímco ten
druhý, poctivý, vnitønì nezlomený pøe�lapuje na místì, nebo dokonce klesá ní�. Spra-
vedlnost se nám jeví èasto jako vlak, který má v�dy zpo�dìní. Vidíme taky, �e nabývá
na síle smìnný obchod my�lenkami, jak vítìzí laciná snadnost, ideová konfekènost,
prùmìrnost, jak ti holohlaví uvnitø hlavy pouèují moudré. Proè ti prùmìrní a hloupí
jsou v�dy tak sebejistí, a ti moudøí plní pochybností? Dalo by se pokraèovat.

A tak co s tím v�ím? Stáhnout se do ústraní a podle øeckých filozofù se øídit heslem
�latché biosas� a �ít ve skrytu? Nebo øímským �procul negotiis�, nebo pìstovat svou
zahrádku �cultiver son jardin� podle Voltairova Candida, tedy vidìt v práci nejúèin-
nìj�í útìchu proti zlu a ne�tìstí, je� jsou neoddìlitelné od na�eho lidského osudu? Jsou
i jiné mo�nosti a jistì ka�dý z nás podle své povahy, mravní síly, pøesvìdèení a svìdo-
mí si na�el nebo najde svou cestu.

Pokud jde o ty arivisty a jim podobné, myslím si, �e ka�dý podle evangelia dojde
své odplaty. Nebo podle antického �tolluntur in altum ut lapsu graviore ruant�. Ko-
neènì ve staré teologii existuje jedna velmi odstra�ující pøedstava pekla. Peklo jsou
v�echny uskuteènìné touhy, které èlovìka v �ivotì zamìstnávaly. �V�echno, po èem
tou�í�, bude� mít, ne�tastníèe!�

Nechtìl bych zakonèit skepsí, nebo dokonce pesimismem. Kdy� se tak porozhlédne-
me kolem sebe a dobøe otevøeme oèi, myslím, �e pøece jen najdeme v�dy nìco dobrého,
krásného a hodného na�í úcty. �I v kalu�i vody je skryto plno hvìzd�. A kdy� se tak
dívám kolem sebe, vidím tváøe jako kdysi, tváøe radostné, veselé a stále mladé. Tajný
rada Goethe mìl pravdu, kdy� øekl tuto vìtu: �Mladí krásní lidé jsou høíèkou pøírody,
ale krásní staøí lidé jsou umìlecká díla�. A já Vám blahopøeji k Va�í svì�esti, dobré
formì fyzické, intelektuální i du�evní a pøeju Vám, i sobì samozøejmì, co jiného se dá
pøát: pevné a dlouhé zdraví, dobré domácí zázemí, radost ze �ivota, a� se nám nemoci
a neduhy vyhýbají a a� nás netlaèí svìdomí.

Vá� Antonín Zatloukal
Díky, pane profesore, nezapomeneme na Vás.

� MUDr. Zdenìk Zapletal, CSc.  (mat. roè. 1947)
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NÌKOLIK VZPOMÍNEK NA MÁ STUDIA

NA REÁLCE V OLOMOUCI

Neodva�uji se hodnotit pedagogický sbor na na�í reálce, který nás uèil v le-
tech 1931�1938. Myslím si v�ak, �e na�emu øediteli Ing. Rompartovi se podaøilo
shromá�dit vynikající sbor pedagogù. My, tehdej�í studenti, jsme pohotovì vyu-
�ívali jednotlivých nedostatkù nìkterých pedagogù. Vzniklo tak mnoho pøíhod
a zvykù bìhem vyuèování. Tyto typické studentské historky ponechávám ponì-
kud stranou.

Na�ím pedagogem pøírodopisu byl profesor Hrdlièka. Kdy� pøi�lo jaro, dostá-
vali jsme za domácí úkol donést na hodinu pøírodopisu nìkolik kvìtin, které
rostou v okolí na�eho bydli�tì. Tyto kvìtiny jsme pak za pøítomnosti celé tøídy
�urèovali�. Nevím proè, ale vìnoval jsem se vá�nì tomuto úkolu. V nedìli odpo-
ledne jsem procházel okolní lesy. V té dobì pøedná�el nám o konikleci luèním
a popisoval tuto opravdu nádhernou kvìtinu, která se v na�em kraji vyskytuje
na jediném místì u obce Krèmaò. Pøi svých potulkách jsem v na�em lese narazil
na velký výskyt této kvìtiny v nízkém bukovém porostu. Byl jsem velice pøekva-
pen, �e tato vzácná rostlina se vyskytuje i na opaèné stranì od Olomouce. Profe-
sor Hrdlièka v�ak pøijal tuto pro mne zásadní a pøevratnou událost celkem chlad-
nì. Alespoò se mi zdálo, �e tento mùj �zásadní� objev mìl vzbudit vìt�í pozornost.

Dnes je èást na�ich lesù � Terezské údolí � vyhlá�ena za pøírodní rezervaci.

Nevím u�, ve kterém pøedmìtu to bylo � uèili jsme se poznávat øímské èíslice.
Dostali jsme za úkol pøinést latinské citáty u nápisù na nábo�enských sochách
a ostatních pamìtních deskách, kde jsou nìkterá písmena zvìt�ena a jako latin-
ské èíslice dávají v souètu letopoèet, kdy byl oznaèený objekt zhotoven. Dal jsem
se se svými kamarády vá�nì do tohoto vyhledávání, opisování a øe�ení tìchto
citátù z polních køí�ù, ze soch Panenky Marie a sv. Jana Nepomuckého. Mohl
bych uvést jiné anekdotické pøíhody nebo anekdoty, zaujal mne v�ak tento zpù-
sob uèení øímských èíslic, který nás zároveò uèil poznávat pamìtihodnosti na�í
vesnice.

Dojí�dìl jsem dennì do �koly vlakem z Námì�tì na Hané. Vstával jsem ve tøi
ètvrtì na �est. Na vesnici není takovéto vstávání nìco mimoøádného, ale já jsem
si pøipadal jako muèedník. Ze zaèátku, v primì, jsem pøi oblékání, které se ode-
hrávalo u teplého sporáku, který maminka pøedtím rozehøála, mockrát usnul
mamince v náruèí. Trvalo to v�ak jen první rok, pak u� jsem si zvykl. V èervnu
konèila �kola sedmadvacátého a tøi dny jsem nemohl jezdit do Olomouce vlakem
na legitimaci jako v ostatních mìsících. Bylo �koda dávat peníze za jízdné nadar-
mo, a tak v èervnu se nekoupil �eleznièní lístek a jezdilo se do �koly celý mìsíc na
kole. Bylo to sedmnáct kilometrù. Kopce, vítr a dé�� ztì�ovaly cestu. Za tìchto
situací vci�oval jsem se do role cestovatele na nìjakém úseku cesty nìkde daleko
na severu. Jistì proto obdivuji je�tì dnes svého tehdej�ího kamaráda, studenta
gymnázia, který bydlel v Krakovci a dojí�dìl do Námì�tì na vlak. Bylo to deset
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kilometrù lukami, lesem, polními cestami. Kdy� pr�elo a bylo mokro, jezdil po
silnici do Drahanovic, co� bylo o nìjaký ten kilometr dál. Zvlá�tì v zimì vyjí�dìl
je�tì za tmy a za tmy jel kolem tajemného údolí Stanèov. Vykládal nám, zhýèka-
ným jelimánkùm, �e kdy� jede kolem, ozývá se z údolí dìtský pláè. Toto údolí je
známé nalezi�tì èolkù. Nevím, jestli èolci vydávají nìjaké zvuky � pravdìpodob-
nì zvy�oval ná� kolega tímto zpùsobem svoje hrdinství. Kdy� byla velká zima
a hodnì snìhu, nejezdil domù do Krakovce a pøespával v Námì�ti. Shodou okol-
ností to bývalo v na�í rodinì � jeho otec se znal s mým z války. Taková slu�ba
byla samozøejmostí.

Vzpomínám na ty cyklisty, co èekávali, ne� se otevøe �kola.
Ladislav Vychodil

(mat. roè. 1938)

Student AVU Ladislav Vychodil v dobì,
kdy pùsobil jako scénograf tehdej�ího 
Beskydského divadla v Hranicích na Moravì
(foto Leo Schwarz)

Prof. Ladislav Vychodil se narodil
28. 2. 1920 v Háèkách na Moravì.
V letech 1931�1938 nav�tìvoval
Èeskou reálku v Olomouci, poté stu-
doval na umìleckých �kolách v Pra-
ze a Brnì. Zajímal se o scénografii
a po praktických zku�enostech se
scénografií napø. v Beskydském
divadle v Hranicích ode�el na Slo-
vensko, kde se stal �éfem výpravy
Slovenského národního divadla
v Bratislavì. Pùsobí i jako pedagog
na Divadelní fakultì Vysoké �koly
múzických umìní v Bratislavì, stá-
vá se mezinárodnì uznávaným od-
borníkem ve své profesi a za svou
práci získává mnohá ocenìní. Pøed-
ná�í i na Divadelní fakultì Akade-
mie múzických umìní v Praze a pod-
niká studijní a pøedná�kové turné
v zahranièí (USA). V roce 1977 byl
jmenován profesorem Divadelní fa-
kulty V�MU v Bratislavì. S jeho in-
scenacemi se mohli seznámit divá-
ci nejen v Èechách a na Slovensku,
ale i v Polsku, Rakousku, Maïarsku,
SSSR, NDR, Bulharsku, �védsku,
Jugoslávii, Finsku, Norsku, USA, Ka-
nadì, Belgii, Holandsku a Japonsku.
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ZAMY�LENÍ NAD MATURITNÍM TABLEM

Vzpomínání zaèínám tím, �e mám 89 let � a to berte prosím v úvahu. Uèil
jsem od roku 1937 celých 9 let na Reálném gymnáziu v Kosinovì ulici, pak jsem
pøe�el na Ústav pro vzdìlávání profesorù tìlesné výchovy (dnes Fakulta tìlesné
kultury na UP), kde jsem pùsobil v rùzných funkcích a� do dùchodu v r. 1977.

Pár dní po mém nástupu na RG Kosinova ul., zvané té� Haderkovo, nìkdy
èerné, proto�e se chodilo pøed zahájením �kolního roku na bohoslu�by na Dóm,
zemøel TGM a delegace z na�eho RG se úèastnila pohøbu v Praze. Mou aprobací

byla nìmèina a tìlesná výchova. S tou nìmèinou jsem pro�il na RG celý Protekto-
rát.

V roce 1942 jsem byl tøídní VIII. A, kterou jsem uèil tøi roky. Nìmèinu jsme
mìli poslední rok ka�dý den, nìkdy i dvì hodiny. To u� v�echny otravovalo, a tak
jsem to zpestøoval tzv. �Bunte Stunden�: lu�tily se køí�ovky, vykládaly vtipy
a zpívaly písnièky. Já jsem znal jen pfadfinderské (skautské), ze kterých se �áè-
kùm nejvíce líbila �Lore, schön sind die Mädchen von 17�18 Jahr�.

U maturit jsme mìli jako pøedsedu nìmeckého øeditele Oberschule v Olomouci.
Ostatní oktávy mìly za pøedsedy èeské inspektory. V mé oktávì nepropadl
u maturity nikdo, v té druhé 58 % �ákù a v té tøetí asi 30 %. Byla to tì�ká doba
heydrichiády, pøedpisy byly tvrdé, 20 % �ákù muselo propadnout a èe�tí inspek-
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toøi se sna�ili tyto nelidské podmínky je�tì pøetrumfnout. K tomu pomáhal i tzv.
�estý pøedmìt, na který se pochopitelnì nikdo nemohl pøipravit. Kdy� jsem své-
mu pøedsedovi tlumoèil tyto pøedpisy, øekl, �e ho to nezajímá a �e bude posuzo-
vat znalosti �ákù. Byl velice pøekvapen úrovní na�ich studentù ve srovnání s jeho
nìmeckými. Nìmèinu zkou�el víc on ne� já. Maturoval jsem vlastnì taky já, pro-
to�e jsem musel ka�dou chvilku panu pøedsedovi, který umìl dost dobøe èesky,
pøekládat neznámé výrazy (v dìjepise jantarová cesta � Bernsteinweg, v èe�tinì
tøasoøitka � Bachstelze atd.); vìt�inou se mi to daøilo. Po skonèení maturit se
dìlal nábor do Reichu. Maturitní veèírek, vlastnì odpoledne, skonèil smrtí Heyd-
richa a my museli domù.

Z tehdej�í oktávy, ve které bylo 28 �ákù (20 chlapcù + 8 dívek) pokraèovalo ve
vysoko�kolském studiu po tøech letech v r. 1945 20 studentù. Nejvíce titulù do-
sáhl V. Burian, ètyøi (a je�tì k tomu byl posledním prezidentem Èeskoslovenské-
ho Èerveného køí�e), profesorem na Právnické fakultì UP byl J. Haderka, docen-
ty jsem napoèítal ètyøi, jeden in�enýr je ve �védsku a jeden doc. MUDr.
v Holandsku.

Jako dárek vdìèných studentù dostal jsem od nich po maturitì jejich tablo.
Zhotovil je truhláø z Pøáslavic, otec Èestmíra Èíhalíka, kterému jsem øíkal Ehren-
fried. Èestmír byl primáøem ve vojenské nemocnici v Olomouci a má syna také
Èestmíra, který je dnes dìkanem Lékaøské fakulty UP. Z tìch kantorù na tablu
�iji u� jen já a z �ákù u� jen 13 absolventù.

Své vzpomínky konèím tím, �e pøed 60 lety byli na tablu samí èaètí junáci
a lepé dìvy, dnes zbylo jen nìkolik pánù v pozdním dùchodovém vìku a paní
v nejlep�ích letech.

Walter Stehlík

VLASTENEC JUDR. OTAKAR SMRÈKA

Listujeme-li almanachem Slovanského gymnázia z roku 1997, mù�e nás
v maturitním roèníku Èeské reálky 1914 zaujmout dvojice za sebou jdoucích
jmen: Bøetislav a Otakar Smrèka. Je to snad náhodná shoda jmen, byli to pøíbuz-
ní, bratøi nebo dvojèata?

Byli to bratøi. Rozdíl data jejich narození � necelý rok � jim umo�nil studovat
a maturovat spoleènì, v jedné tøídì. Byli to prý oba pìkní chlapci, výborní stu-
denti, spoleèen�tí, veselí, oba hrávali na housle a na kytaru, Bøetislav pìknì ma-
loval, Otík byl spí� duch organizátorský. Byl spoluzakladatelem studentského
spolku Haná a spoluredaktorem studentského èasopisu Paprsky.

Oba ho�i vyrùstali v rodinì advokáta dr. Franti�ka Smrèky, zaníceného vlas-
tence v tehdy hodnì nìmecké Olomouci, dlouholetého starosty Olomoucké �upy
sokolské, nad�eného divadelního ochotníka a èinovníka rùzných osvìtových spol-
kù. Maminka, pùvodnì uèitelka, èinnost svého man�ela podporovala, a tak chlapci
od dìtství pøejímali duchovní hodnoty a idealizmus svých rodièù.

Hned po maturitì v�ak byly jejich dal�í plány naru�eny zaèátkem první svìto-
vé války. Star�í Bøetislav musel narukovat do rakouské armády a padl na rumun-
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ské frontì dne 7. ledna 1917 jako praporèík bosensko-hercegovinského praporu
polních myslivcù.

Otakar stihl je�tì absolvovat roèní abiturientský kurz na obchodní akademii.
Ale ani on se uniformì nevyhl, slou�il v Sanoku a v Krakovì. Nemoc, která zaèa-
la jako angína, pokraèovala tì�kým krvácením
z nosu a zánìtem ledvin, jeho vojenskou �ka-
riéru� ukonèila. Zbytek války doslou�il ve vá-
leèném Obilním ústavu v Brnì. Po válce chtìl
jít pùvodnì na techniku, ale po Bøetislavovì
smrti si rodièe pøáli, aby jednou pøevzal otco-
vu advokátní kanceláø. Proto �el studovat na
pra�skou Univerzitu Karlovu. Po nìkolika le-
tech nejen úspì�nì pokraèoval v otcových �lé-
pìjích v advokacii, ale i v Sokole, kde také pra-
coval nejprve jako vzdìlavatel a pozdìji jako
�upní starosta. To mu pøiná�elo povinnosti jak
organizaèní, tak i spoleèenské. Rovnì� své po-
volání vykonával se zaujetím. Jako právník byl
podle pamìtníkù i lékaøem lidských du�í. Cítil
se svými klienty, sna�il se pochopit jejich pro-
blémy a byl-li pøesvìdèen o jejich pravdì, ob-
hajoval je s plným nasazením.

JUDr. Otakar Smrèka pracoval i v dal�ích
spolcích tehdej�í doby � v Národní jednotì,
v Klubu pøátel umìní, ve Volné my�lence,
v Dru�stvu èeského divadla, v Okra�lovacím
spolku a jiných. Byl vítaným øeèníkem pøi ná-
rodních a sokolských podnicích v celém �iro-
kém okolí. Svým zalo�ením byl Otakar opti-
mista, idealista, mìl rád spoleènost dobrých
pøátel, �íøil kolem sebe pohodu a dobrou náladu. Miloval hudbu, knihy, divadlo,
rád ly�oval a hrál tenis, byl i milujícím synem a man�elem, laskavým otcem svých
dvou dìtí.

Tatínek byl oddaným vlastencem. Velmi si vá�il prezidenta Masaryka a huma-
nizmus a demokracie byly pro nìj hodnotami nejvy��ími. Není divu, �e hned
v roce 1939 po obsazení na�í zemì nacistickou armádou se dr. Smrèka zapojil do
národního odboje. Spoluzakládal ilegální sokolskou organizaci, je� spolupraco-
vala s bývalými dùstojníky ès. armády. Èlenové jeho skupiny shroma�ïovali zbra-
nì, pra�skému ústøedí podávali zprávy o pohybech okupaèního vojska a jeho
vybavení. Èasté schùzky v jeho kanceláøi, jeho postavení jako starosty sokolské
�upy i èinnost ve spolcích, které byly na indexu, nenechaly gestapo dlouho
v neèinnosti. 21. srpna 1940 byl dr. Smrèka zatèen a vìznìn v Olomouci, pak ve
Vratislavi a na Mírovì. Psával nám z vìzení krásné dopisy plné odhodlání a lásky
� a� do konce. Na�tìstí mìl pevné zázemí v na�í mamince, která stateènì nesla
tíhu péèe o rodinu, byla oporou zlomené man�elovì matce a pøíkladnì se starala
o nás dvì nedospìlé dìti. Otec se u soudu ve Vratislavi hájil sám � odvá�nì, bez
zapírání a vykrucování, ani� prozradil kohokoli ze svých spolupracovníkù, tak,

Otakar a Bøetislav Smrèkovi



84

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

�e ani nemohl oèekávat jiný rozsudek ne� smrt pro zloèin velezrady na Velkonì-
mecké øí�i. Dne 12. bøezna 1943 polo�il na oltáø vlasti a svobody obì� nejvy��í.

Kdoví, jak by se utváøel jeho �ivot v letech dal�í, tentokrát komunistické ne-
svobody, kdy Sokol byl zlikvidován, kdy byla hanobena celá éra první republiky
i její prezidenti a kdy uznávaný odboj byl jen ten komunistický. Jména stateè-
ných vlastencù z øad Sokola musela být podle komunistického scénáøe zapome-
nuta.

Díky, �e alespoò dnes mù�eme uctít jejich památku.

Snad mohu na závìr citovat ver�e básníka Otokara Bøeziny, které mìl dr. Smrè-
ka rád:

Odmlèely se vìtry, v poslu�ná zrcadla chladily se vody
A hvìzdy jak ohnì hasnoucí v studených vlnách svítících moøí
�umìly nade mnou neviditelné:
Svìtlo umírá jenom pøíchodem je�tì vìt�ího svìtla,
Je�tì vìt�ího, vìt�ího svìtla!

Na svého otce vzpomínala
PharmDr. Zdenka Hálková-Smrèková

(mat. roè. SG 1950)

A TØEBAS �
Otakar Smrèka

A tøebas je�tì pevnìj�í nám pouta ukováte,
Ná� duch je pøece silnìj�í. Hoj, ducha nespoutáte.

A tøebas roubík vrazíte nám do úst k zalyknutí,
Vìrnost na�e je mocnìj�í. K zradì nás nepøinutí.

A tøebas zloby navr�í se v�eho svìta pùle,
Nám srdce horkou krví vrou a nezmrazí je zvùle.

A tøebas ïábel sám vám byl vùdcem a uèitelem,
My pøekonáme jeho zteè v svém odhodlání smìlém.

A tøebas v�echny moci zla do boje povoláte,
Nám ducha, srdce, odvahu a víru nezdoláte.

(moták z mírovské vìznice 27. 9. 1941)

Báseò pøevzata s laskavým svolením vydavatelù z jubilejního almanachu k  80. výro-
èí zalo�ení Sokolské �upy olomoucké � Smrèkovy.
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VZPOMÍNKA NA ING. FRANTI�KA ROMPARTA

S leto�ním krásným jubileem olomoucké reálky je úzce spjato výroèí dal�í �
velmi smutné: 27. prosince uplynulo 60 let od smrti jejího tøetího øeditele, Ing.
Franti�ka Romparta, v koncentraèním táboøe Mauthausen.

Ing. Franti�ek Rompart pøijal místo profesora fyziky, chemie, kreslení a tìlo-
cviku na olomoucké reálce v r. 1903. Od r. 1929 do r. 1938 byl øeditelem této
støední �koly. Jeho nejmlad�í studenti jsou dnes ji� osmdesátiletí. Pro vzpomín-
ky na nìho musíme pøevá�nì do rodinné korespondence, dokumentù a fotografií.

Pokud zaèneme �ivotopisnými daty, vrátíme se do pøedminulého století do
Èeských Budìjovic, kde se v chudé rodinì dìlníka z Hartmanky narodil dne 17. 11.
1877 Franti�ek, jako ètvrtý ze 14 dìtí (tøi jeho star�í sourozenci se nedo�ili ani
prvních narozenin). Máma pomáhala �ivit rodinu podomním prodejem èerstvé-
ho mléka po Budìjovicích. Brzy ráno skupovala mléko v okolních vesnicích a na
vozíku, ta�eném psem, ho je�tì pøed snídaní rozvá�ela po mìstì. Její malé dìti
zùstávaly doma samy, s chlebovým cumlem v puse. Franti�ek byl slabý na dìlnic-
kou døinu, podvy�ivený, zato nejnadanìj�í ze tøídy. Kdy� se narodili a vyrùstali
jeho mlad�í sourozenci, situace rodiny se ponìkud zlep�ila. Dìti si od útlého vìku
vydìlávaly jako máma a hlavnì se jeden o druhého postaraly. Rodinné podání
praví, �e sestry pøispìly dvìma zlatkami pøi Franti�kovì odchodu na vysokou
�kolu do Prahy. Franti�kova zodpovìdnost � jako nejstar�ího � se projevuje i po
celá následující desetiletí. Do Budìjovic se vracel rád a v�dy, kdy� to rodinná
situace vy�adovala. Dosud �ijící pøíbuzní na nìho vzpomínají jako na starostlivé-
ho strýèka a poruèníka.

Na studiích v Praze se �ivil kondicemi, pozdìji jako laborant. Vystudoval che-
mické in�enýrství (c. k. Vysoké �koly technické) a získal na Karlovì univerzitì
profesuru. Po krátkém pùsobení na Obchodní akademii v Hradci Králové pøijal
v r. 1903 místo profesora na novì zalo�ené Èeské reálce v Olomouci. V r. 1908 se
o�enil, jeho �ena Miloslava, roz. Hýblová, pocházela ze �tìpánova u Olomouce.
Pøed I. svìtovou válkou se jim narodily dvì dcery. Star�í, Miloslava, maturovala
na reálce v r. 1927 a pak studovala chemii na technice v Brnì. V r. 1929 odmatu-
rovala na reálce mlad�í Ludmila a dále pokraèovala na �kole sociálnì zdravotní.

V dobì svého pùsobení v Olomouci zasáhl Ing. Rompart, mu� s velkým roz-
hledem, velmi výraznì do dìní na reálce i ve mìstì. Z korespondence jeho star�í
dcery se napø. dovídáme, �e prosadil stavbu studentského domova hned u reál-
ky, aby mìli nemajetní pøespolní �áci kde pøespat a pøi vyuèování neusínali po
ranní cestì do �koly. Jednotlivé tìlesnì slabé, podvy�ivené �áky mìl v evidenci
a staral se se svým pøítelem lékaøem o nápravu � èasto i tak, �e jim ze svého platil
obìdy v nedaleké YMCE. Jeho dcera vzpomíná na tìlovýchovné pøestávky mezi
vyuèováním na dvoøe reálky � se zazvonìním v 10 hodin �ákovská slu�ba roze-
vøela okna tøíd k dùkladnému vyvìtrání a uzamkla vchod do tøíd, aby se nikdo
nemohl �ulejvat�. �actvo proudilo na høi�tì, kde byly nata�eny sítì na odbíje-
nou, byla otevøena komora s náøadím, míèi, èinkami. Míèové hry se hrály náru-
�ivì (kopaná jako surový sport byla zakázána), jiní bìhali o závod a skákali, dív-
ky mohly hrát tenis na kurtech blízkého klubu. Za velkého mokra nebo zimy
chodili �áci pøes døevìnou lávku do Výpadu a tam alespoò rychlým pochodem
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naèerpávali kyslík. �Dýchat, zhluboka dýchat� hømìlo z oken øeditelny. Ing. Rom-
part sám vdìèil za své zdraví pøedev�ím cvièení a sokolskému �ivotnímu stylu
a toté� doporuèoval svìøené mláde�i. Jako profesor kreslení podporoval zaèínají-
cí olomoucké umìlce a v majetku rodiny jsou napø. obrazy od kolegy prof.
K. Wellnera. Øeditelem Èeské reálky byl Ing. F. Rompart od r. 1929, po smrti
øeditele prof. Václava Komberce. Aby se mohl cele vìnovat pedagogické èinnosti,
vzdává se od r. 1930 svých funkcí na radnici (zùstává pouze v radì) a v Sokole.

Ing. Rompart byl té� pøedsedou spolku Stu-
dentský domov, vedoucím Osvìtového sboru
a Vy��í lidové �koly v Olomouci, místopøedsedou
Okresní péèe o mláde�. Byl starostou Sokola, za-
kládajícím èlenem a pozdìji prezidentem olo-
mouckého Rotary-clubu. Rodina se vìnovala dob-
roèinnosti (mj. klavírní koncerty jeho mlad�í
dcery). Dále pùsobil ve správní radì Zory Olo-
mouc � jako in�enýr chemie zde pracoval na re-
cepturách èokolády.

Od r. 1918 pùsobil Ing. Rompart na olomouc-
ké radnici jako mìstský radní � zpoèátku jako
starostùv námìstek. Na slavnostní schùzi 19. pro-
since 1918, vìnované prvnímu presidentovi Ma-
sarykovi, konèí svùj projev pøáním, �aby na�e
nad�ení pro Masaryka nezùstalo jen prchavou
sentimentalitou, nýbr� aby se stalo trvalým zdro-
jem poctivé práce pro dobro národa�. To bylo
krédo, jím� se Ing. Rompart øídil celý svùj �ivot.
Znal olomoucké pomìry � národní i hospodáø-
ské. Svou prozíravostí a pílí prokázal mìstu vel-
mi dobré slu�by. Jako zástupce starosty mìl re-
ferát �kolský, stavební a �ivnostenský. V této
funkci také vítal na radnici ve dvacátých letech

T. G. Masaryka pøi prezidentovì náv�tìvì Olomouce. Jako významný pøedstavi-
tel èeské inteligence, nepostradatelný organizátor, �kolský znalec a národohos-
podáø byl v r. 1939 vyzván londýnskou vládou prezidenta Bene�e k emigraci.
Bohu�el pro sebe a svoji rodinu toto pozvání nepøijal.

S Tyr�ovými zásadami vlastenectví a osobní fyzické kondice se èlen Sokola,
nyní ji� øeditel reálky v.v. Ing. Franti�ek Rompart setkává znovu v dobì okupace,
ve svých 64 letech. Olomoucký Sokol zùstal v r. 1941 bez �upního starosty (ten
byl zatèen a popraven gestapem). �upa sokolská se obrátila na Ing. Romparta �
a on tuto funkci pøijal. Jeho dcera Mila popisuje tuto událost takto: ��la jsem
s tátou po Olomouci, zastavovali nás známí a øíkali mu: �Romparte, ty sis pode-
psal rozsudek smrti, to je sebevra�da.��

8. øíjna 1941 byl Ing. Rompart skuteènì odveden gestapem ze svého domu
v Resslovì ulici jako poslední ze skupiny olomouckých obèanù. Gestapo ho shá-
nìlo nejdøív v reálce a teprve tam zjistilo adresu jeho bytu. Po zatèení byl odve-
zen z olomouckého garnizónního vìzení do Brna (kam za ním je�tì jela jeho star�í
dcera, ale její jednání s gestapem bylo bezvýsledné, táta se ji� domù nevrátil). Po

Ing. Franti�ek Rompart
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opakovaných náv�tìvách gestapa na Resslovì ulici byly odvezeny v�echny jeho
písemnosti z bytu i z bankovní schránky. Po rozsudku stanného soudu gestapa
v Brnì ze dne 14. 11. 1941 byl Ing. Rompart 5. prosince odvezen do koncentraè-
ního tábora Mauthausen. Mezi spoluvìzni byl mj. i písnièkáø Karel Ha�ler. Oba
(a dal�ích 120 000 obìtí) nepøe�ili. Kdy� se provalila le� o pádu Moskvy, øádili
esesmani nejstra�nìji, v�echny �èeské psy� vyhnali na nejtì��í práci. Místo veèe-
øe museli èe�tí vìzòové cvièit na �apelplacu� pod velením dozorcù, ozbrojených
býkovci, v pøí�ernì rudém svìtle reflektorù a v kouøi, valícím se z komínù kre-
matoria. Zesláblé a nemocné vìznì vyhnal �éflékaø na povìstnou �Invalidku�
è. 13. Zde vìzòové dostávali jenom polovièní porce stravy, beztak nepostaèující,
nesmìli se vzdalovat z bloku. Umírali na zápal plic nebo mozkových blan po opa-
kovaných ledových sprchách, pod které byly pøivazováni. �Zemøel zimou, hla-
dem, utrpením a vysílením na nemocnièním baráku � jako nejnuznìj�í �ebrák,
vrátili nám obleèení do posledního kapesníku, ale jeho popel se nesmìl vrátit do
Olomouce, kde pracoval na radnici, ve �kolství, v sociální péèi, v Rotary-clubu,
v Sokole� � opìt cituji z dopisu z pozùstalosti jeho dcery Mily.

V domì v Resslovì ulici �ila do prosince 1967 jeho cho�, paní Miloslava Rom-
partová (do�ila se 88 let). Po smrti mlad�í dcery Ludmily v r. 1985 jméno Rom-

Úøední oznámení
z Mauthausenu

Dopis, který
smìl
Ing. Rompart
odeslat
z Mauthausenu
své rodinì
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part z Olomouce zcela mizí. Totalitní re�im po r. 1948 jméno Ing. Romparta
nepøipomínal.

V kvìtnu r. 2000 zemøela ve vìku nedo�itých 92 let v Praze jeho star�í dcera
Miloslava, provdaná �merdová. I toto jméno naleznete mezi maturanty Èeské
reálky z r. 1928 � budoucí Ing. Rudolf �merda byl jedním z pøespolních, nemajet-
ných nadaných studentù reálky, díky výborným výsledkùm v chemii a matema-
tice zøejmì podporovaný Ing. Rompartem na studiích. V�ichni vyjmenovaní blízcí
Ing. Romparta odpoèívají na høbitovì v Neøedínì.

�ivot a dílo Ing. Franti�ka Romparta v Olomouci pøipomínají pouze nápisy na
spoleèné pamìtní desce v olomoucké reálce a v sokolovnì. Tìch nìkolik písmen
nemù�e zachytit velikost a tragédii jednoho lidského �ivota pro dne�ní i budoucí
olomoucké generace.

Eva Poláèková-�merdová

POU�ITÉ PRAMENY:
� korespondence Miloslavy Rompartové � �merdové, koncepty dopisù a novi-

nových èlánkù
� dopis pí Miloslavy Stropkové, rozené Kuncové (neteøe F. R.)
� vzpomínky PhDr. Kristy Vandasové (neteøe F. R.)
� Sborník Olomoucké reálky z r. 1996 � jednotlivé zmínky v èláncích o vrstev-

nících èi studentech F. R.
� Pamìti Okresního národního výboru olomouckého, Olomouc 1919
� �Na obranu Olomouce� � èlánek Franti�ka Romparta z r. 1919
� ��edesátiny slavila celá Olomouc� � èlánek z r. 1937
� Rozsudek gestapa ze 14. 11. 1941
� In memoriam � Svobodné noviny 29. 12. 1946
� Karel Ha�ler (Deyl, Rudolf) � vydal Panton r. 1968
� Fotografie z pozùstalosti Miloslavy Rompartové, Ludmily Rompartové,

Miloslavy �merdové

SEZNAM MATURANTÙ REÁLKY � RODINA ROMPARTÙ

R 1927 A
Rompartová-�merdová Miloslava
S 13. 10. 1908 v Olomouci, � 7. 5. 2000 v Praze, Horní Stromky 2

R 1928 A
�merda Rudolf, Ing.
S 16. 1. 1908 Hartmanice, � 29. 10. 1959 Praha, Horní Stromky 2

od r. 1935 provozní in�enýr, pozdìji øeditel Synthesie Semtín,
od r. 1954 technolog Ministerstva chemického prùmyslu

R 1929 A
Rompartová Ludmila
S 30. 1. 1912 Olomouc, � 28. 10. 1985 Olomouc, Resslova 8

sociál. pracovnice KÚNZ Ostrava
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MATURITNÍ ROÈNÍK 1945
� NEJVÍCE ZA VÁLKY POSTIHOVANÝ

V záøí 1937 jsme se plni optimismu stali studenty Èeské reálky v Olomouci �
prima A s 51, prima B s 52 �áky. Pomalu se nad republikou zaèalo smrákat � je�tì
v tém�e mìsíci se konal v Praze pohøeb 1. èeskoslovenského prezidenta � a pak
u� se události rychle pohybovaly stále k hor�ímu jak v republice, tak v návaznos-
ti i na reálce.

Následujícího �kolního roku � hned na poèátku sekundy � do�lo k záboru
pohranièí, a tím pøibyli dal�í spolu�áci z tìchto severomoravských oblastí. V bøez-
nu 1939 do�lo k okupaci zbývající èásti Èech, Moravy a Slezska a byl vytvoøen
nìmecký protektorát. Nìkolik spolu�ákù nìmecké národnosti muselo pøestou-
pit na nìmecké �koly. Vznikem �Slovenského �tátu� a záboru èásti Slovenska
a Podkarpatské Rusi Maïary pøibyli nám dal�í spolu�áci. Co kdysi za�ívali na�i
na �kolních výletech, jsme u� nepoznali, zato ale o prázdninách po sekundì jsme
se museli prokázat jednomìsíèní brigádou v zemìdìlství.

První velká pohroma dolehla na studenty na�eho roèníku na konci kvarty,
kdy protektorátní �kolství naøídilo vyøazení v�ech spolu�ákù s dostateènou znám-
kou z nìmeckého jazyka ze studií na reálce, a tak v kvintì nás u� z asi 100 spolu-
�ákù v obou tøídách zbylo jen 35 v jedné tøídì. Z budovy reálky vznikla vojenská
nemocnice a my jsme se stìhovali do klá�tera vor�ilek, kde se vyuèovalo na smì-
ny s dívèím gymnáziem.

Na konci kvinty vznikla dal�í restrikce, tentokrát dle prospìchu: 40 % spolu-
�aèek (tj. ze 7 tøi) a 15 % spolu�ákù (co� byli 4) muselo odejít. V sextì byla v pololetí
reálka zmìnìna na gymnázium, ale program vyuèování zùstal stejný jako na
reálce a� na to, �e v septimì byla zru�ena v pololetí francouz�tina a místo aby-
chom maturovali v septimì na reálce, jak bylo pravidlem, byla maturita pøelo�e-
na na konec oktávy. Na�e tøída v�ak do oktávy u� nenastoupila, nebo� po prázd-
ninách jsme byli totálnì nasazeni do Lutína, spolu�aèky do Chemy, spolu�áci do
IMBERTU, nìkolik do Ol�an do DORNIERU.

Po osvobození na�í republiky v kvìtnu 1945 nás je�tì nìkolik bylo asi ètrnáct
dní v Moravské brigádì jako ozbrojená slo�ka pou�ívaná k hlídání objektù proti
sabotá�ím. Vyuèování v oktávì bylo prodlou�eno pøes prázdniny, a to u� s výu-
kou ru�tiny. Maturovali jsme a� v záøí 1945 a bylo nás u� jen 24, nepoèítaje asi
12 tzv. repatriantù (star�ích roèníkù reálky), kteøí maturovali s nìkolika roky
trvající pauzou od studií (cca od sexty) jako posti�ení okupací.

Na konci kvìtna 1945 jsem byl vyzván vytvoøit na reálce (gymnáziu) národní
výbor na základì výzvy z Londýna. Podaøilo se nám domluvit se se Slovanským
gymnáziem, Obchodní akademií a Hospodáøskou �kolou, aby zalo�ili toté�, a pak
jejich výbory spolupracovaly. Provedli jsme na bývalé reálce nìkolik aktivù
s nìkterými profesory k vyjasnìní názorù na výuku.

Na�e setkání maturantù poøádáme poslední léta ji� ka�doroènì na podzim.
Na tyto schùzky od zaèátku zveme i tìch sedm spolu�ákù, kteøí nás na konci
kvinty museli opustit, co� dodnes pova�ujeme za nespravedlivost.

� Ing. Milan Adamíra (mat. roè. 1945)
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VZPOMÍNKY PØED�KOLNÍ

�e pùjdu studovat na olomouckou reálku, o tom vlastnì rozhodl pøíklad mé
sestry Jitky. Byla o dva roky star�í ne� já, také se dobøe uèila a ze dvou støedních
�kol, které byly �ve mìstì� k dispozici, byla vybrána reálka jako praktiètìj�í pøí-
prava pro �ivot.

Líbilo se jí tam, trochu jsem jí závidìl, �e byla skoro celé dny pryè a odpoledne
se mohla uèit, nemusela se tedy doma tak otáèet kolem na�eho malého hospodáø-
ství jako já.

Okolnost, �e jsme oba, dìti z rodiny dìlníka-domkáøe, �li �na studie�, nebyla
vesnickým prostøedím v hanáckém Chomoutovì pøijímána pøíli� sympaticky, ale
tatínek, který sám na zaèátku 20. století nemohl vychodit ani celou obecnou �ko-
lu, se tím nedal odradit. Nás dva k tomu na�tìstí nemusel moc pøemlouvat.

Nemohu øíci, �e bych mìl ve svém dìtství doma zrovna nadbytek kulturních
podnìtù, spí� naopak. Hanácký venkovský �ivot byl v té dobì uprostøed první
republiky pøevá�nì materialistický; zaèal jsem si to naléhavì uvìdomovat a� srov-
náváním s mo�nostmi svých mìstských spolu�ákù. O to hloubìji, intenzivnìji
a trvaleji se do mne zapisovaly vzru�ující postøehy, zá�itky a dojmy sbírané od
dìtství � nejdøíve docela náhodnì, ale u� ke konci pøed�kolního vìku jaksi sou-
stavnìji díky mé sbìratelské a pak i ètenáøské zálibì a vá�ni. Tatínek ji podporoval
nebo alespoò toleroval, s praktiètìj�í maminkou u� to obèas bývalo hor�í. Domácí
práce bývaly pøednìj�í a naléhavìj�í a bylo jich moc, od noci do noci, jak øíkala �
a to byla pravda bez nadsázky.

Pøes to v�echno jsem si nastøádal ve svých tajných skrý�ích, ale na�tìstí i v hlavì,
velkou spoustu �kulturního� materiálu, citových zá�itkù a poznatkù, které do-
dnes tvoøí základ mého kulturního zamìøení.

Jsou to èasto jen jakési fragmenty pro�itkù, kratièké imprese zachycené roz-
marnou pamìtí, které asi dozrávají ke své obsa�nosti a� po letech. Je ale zajímavé,
�e to poetické, epochální a podivuhodné v nich, ten záblesk hlub�ího poznání je
u mne skoro v�dy doprovázen støízlivou v�edností dané situace, skoro ironickým
kontrastem banality, která onu objevnost uzemòuje, zakotvuje v reálném �ivotì
a tím snad i v pamìti.

Pøíkladù bych mohl uvést hodnì, obzvlá�tì u svých vzpomínek nejstar�ích � na
politické události z konce tøicátých let, na mé objevy Starého zákona ve staøenèi-
nì komoøe, na objevy literatury v tatínkovì noèním stolku i v obecní knihovnì,
kde kraloval koktavý Va�ek Majtnarù; na objevy historie, výtvarného umìní, bo-
taniky, hudby a kdoví èeho je�tì. Vydalo by to na nìkolik stran, mo�ná i na celou
men�í sociologickou studii. Alespoò tedy dvì nebo tøi pøíznaèné vzpomínky:

První je asi z roku 1938. Je mi deset let, jdu k øezníkovi pro �ètvrt kila masa na
polévku, má být hodnì prorostlé�. Pantáta �vestka se s kýmsi vzru�enì dohaduje
o souèasné politické situaci a mezi jiným vykøikne ��to rad�i Hitlera ne� Stali-
na!�

Druhá vzpomínka je asi o rok mlad�í. U� nevím, jak jsem se tam dostal, ale
stojím v temném praseèím chlívku, starý zedník pantáta Bura opravuje po�koze-
nou zídku betonovou maltou a povídá mi �senko, podé mnì ten glé�ák� a hned
nato navazuje na pøedchozí rozhovor, u� nevím s kým: �Já øikám, Runcimana
vehnat a nakopat mo do prdele!�
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Stejnou atmosféru mají moje vzpomínky na mobilizaci na�í armády a pak na
první den nacistické okupace v bøeznu 1939. Jdu ráno do �koly, od Horky jezdí
nìmecká auta plná vojákù a motorky se sajtkárami. Jedna z nich vrazila do desko-
vého plotu u Zaoralù a vletìla a� k nim na hnoji�tì. Na rozcestí stojí pár chlapù,
zvedají pìsti a køièí do rachotu motorù �Heil Moskva!�

Ze �koly nás tenkrát vrátili, pøiloudal jsem se domù, v kuchyni maminka myla
nádobí a plakala�

Toho roku 1939 na podzim jsem zaèal jezdit na kole do reálky�
Je�tì pøedtím mì ale paní uèitelka chomoutovské trojtøídky uèila po �kole �roz-

bor vìtný� a byla tak hodná, �e mi na vysvìdèení dala k samým jednièkám aspoò
tu �dvojku z milosti� z kreslení � a do doprovodného dopisu mi napsala, �e jsem
�náchylný k pláèi�.

To byla pravda, potvrdil jsem to, kdy� jsem pøi pøijímací zkou�ce nezvládl pøí-
klad ètyømístného dìlení � a potom znovu, kdy� pøi vyhlá�ení výsledkù pan profe-
sor Èièatka struènì konstatoval � �Pøikryl, pøijat.� To bylo zase z radosti.

Radostí i strastí bylo za tìch následujících osm �kolních let víc ne� dost. Krutá
léta váleèných zkou�ek, strádání, stìhování, ohro�ení, uhelných prázdnin, kopá-
ní zákopù a náletù � i neménì dramatická léta pováleèná. Ale zároveò léta svì�ího
dychtivého mládí, studentských lásek, otvírání obzorù, setkávání s krásnými osob-
nostmi uèitelských autorit, léta dospívání, dozrávání, nadìjí.

Alespoò nìkteré z nich se vyplnily, i díky tìm osmi letùm støedo�kolského stu-
dia na olomoucké reálce.

Prof. PhDr. Zdenìk Pøikryl
(mat. roè. 1947)

O ØEÈI VÝTVARNÉ A O DOROZUMÍVÁNÍ

O tom, �e mezi významné absolventy olomoucké reálky patøí celá øada výtvar-
ných umìlcù, u� bylo napsáno nìkolik svìdectví. I o tom, �e vìt�ina z nich získala
nejvýraznìj�í impulz od profesora-malíøe Aloise Kuèery ve ètyøicátých letech, tedy
v období druhé svìtové války.

I já sám patøím k jeho vdìèným �ákùm, pokraèovatelùm a snad mohu øíct i blíz-
kým pøátelùm, ale zamý�lím-li se dnes, ètyøiapadesát let po maturitì, nad tím, co pro
mne znamenalo osm let støedo�kolského studia, nabývám pøesvìdèení, �e jeho pùso-
bení bylo komplexní a uchránilo mì pøed jednostranností. Otevøelo mi svìt, probu-
dilo a usmìrnilo mé vlohy a dalo mi dobré základy v�ech mých budoucích kulturních
aktivit. Zamìøením a obsahem výuky, ale i pøíkladem vynikajících uèitelù.

Prostøedí, ve kterém jsem se narodil a vyrùstal � malá hanácká vesnice (Chomou-
tov) a chudá �kovorolnická� rodina � mi mnoho kulturních podnìtù neposkytlo,
a tak dodnes nevím, odkud se vzala má odpovìï na otázku pana øídícího Skopeèka
v první tøídì obecné �koly. Zeptal se mì, èím chci být, a já bez váhání øekl, �e profe-
sorem na Karlovì univerzitì. Vzbudilo to smích, i já jsem se stydìl, obzvlá�� pozdìji,
kdy� jsem se zaèal rozhlí�et aspoò po kní�kách v obecní knihovnì. Ale stejnì je to
zajímavé.

První dva roky na reálce ve mnì moc kladných dojmù nezanechaly. Snad jakési
ne nepøíjemné pøekvapení, �e jako naivní vesnièánek z trojtøídky jsem se zaøadil
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mezi premianty � pøedev�ím v èe�tinì. Ale také pocit pokoøení a nechu� nebo dokon-
ce nenávist ke kreslení u profesora Smolky, které bylo spí� nezá�ivným rýsováním
a drezurou ne� výchovou k výtvarnému vyjadøování.

Asi není zrovna taktické sdìlit v tomto sborníku, �e promìna reálky v reálné gym-
názium, která mì �postihla� v tercii, mì mo�ná zachránila pøed dobrovolným od-
chodem ze studia.

Nebyl to ale jen pøíchod profesora Kuèery, který �objevil mùj výtvarný talent�
(nevím, kde se vzal) a pøijal mì do svých hodin nepovinného kreslení, ale i zjevení
latiny u profesora Bartochy, s prvními pohledy do svìta antiky � a èeský jazyk u paní
profesorky Králíkové. Literatura, poezie, Mácha, Zeyer, Hlaváèek, Bezruè, Schulzùv
Kámen a bolest, Rollandùv Jan Kry�tof, Faurovy Dìjiny umìní, které mi paní profe-
sorka pùjèovala z obrovské knihovny svého man�ela. A od kvinty potom francouz-
�tina se svou melodickou krásou, s poklady své literatury a fascinujícího výtvarného
umìní.

Pro�íval jsem to okouzlení a skoro fanatické zbo�òování obou umìní uprostøed
konèící svìtové války, doma pøi tvrdé práci v na�em malém hospodáøství, na poli, ve
chlévì, na zahradì. Pøi kosení louky nebo okopávání øepy jsem si v duchu recitoval
Hlaváèka, Ovidia nebo patetické ver�e Bezruèovy. Kreslil, psal a maloval jsem v ka�-
dé volné nebo ukradené chvíli jako posedlý.

Studium výtvarné výchovy na obnovené olomoucké univerzitì mi umo�nilo sou-
støedit se na to, co mì táhlo nejvíc. Ke kresbì, malbì a dìjinám umìní se hned
v prvním roce pøipojilo sochaøství, které nakonec v mém výtvarném zamìøení zvítì-
zilo, spolu s pedagogickým pùsobením na univerzitì celý mùj dal�í �ivot.

První pováleèná léta, období mého dospívání, byla plná nad�ení, opojení svobo-
dou a bouølivého rozletu, které nedokázaly hned zastavit ani radikální politické pro-
mìny po roce 1948. Zato dva roky tvrdé èepièkovské vojny a potom, v polovinì pade-
sátých let, návrat do civilu s nelichotivými kádrovými posudky, zákaz pedagogického
pùsobení a nevra�ivost olomouckých výtvarníkù, práce v aran�érských dílnách
a v propagaci � to byla nelítostná �kola �ivota. V ní jsem se mohl opøít jen o dobré
rodinné zázemí, o pár vìrných pøátel a o vyvzdorovanou sochaøskou tvorbu v mok-
rém sklepì na nábøe�í Pøemyslovcù. O práci, která byla mou jedinou seberealizací
a prostøedkem protestu proti dusivé atmosféøe nepøátelské doby.

Tehdy, v roce 1955, jsem si zas po del�í dobì vzpomnìl na svou støedo�kolskou
francouz�tinu a napsal nìkolik dopisù na adresy objevené v �Les Lettres francais-
ses�, které se tenkrát kupodivu prodávaly na olomouckém námìstí. První del�í do-
pis jsem je�tì pro jistotu zanesl paní profesorce Francové ke korektuøe, ale byl schvá-
len � a� na pár neobratností.

Na v�echny odeslané dopisy jsem dostal odpovìdi � od umìlcù, galeristù, z muzeí
i nakladatelství � a ze v�ech na mne dýchla sympatie, porozumìní a vstøícnost. Nej-
vìt�í, bouølivou radost mi udìlal velký dopis s katalogem plastik a kreseb Aristida
Maillola, který mi poslala z Paøí�e paní Dina Vierny, sochaøova krásná poslední mo-
delka a majitelka galerie v Rue Jacob.

Nemen�í bylo mé nad�ení nad dopisem od paní Bourdellové, druhé man�elky mého
obdivovaného sochaøského idolu, který zemøel v roce 1929. V korespondenci, kte-
rou pozdìji pøevzal její ze�, dnes u� také zemøelý, pokraèujeme s nynìj�í øeditelkou
muzea, Bourdellovou dcerou paní Rhodií. Poslední pøátelský pozdrav, psaný u� roz-
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tøesenou rukou, mi od ní pøi�el v lednových dnech 2001. Za tìch pìtapadesát let jsem
Bourdellovo muzeum tøikrát nav�tívil, zaslal jsem jeho vedení øadu monografií
a katalogù èeských sochaøù a obdr�el od nìho tøi velké Mistrovy monografie, legiti-
maci èestného èlena spoleènosti �Les amis de Bourdelle� a v�echny odborné publika-
ce, které muzeum za ta léta vydalo. Staèilo mi to bohatì k napsání obsáhlé monogra-
fické studie, kterou jsem publikoval v jednom sborníku pedagogické fakulty,
a odborného referátu ��tursa a Bourdelle�, pøedneseného na mezinárodním Kon-
gresu ke stému výroèí �tursova narození v Praze roku 1980.

Mùj písemný i osobní kontakt s nejslavnìj�í sochaøskou galerií v Paøí�i � s Rodi-
novým muzeem � byl odli�ný, ale neménì bohatý. Vlastnì byl nejdøíve praktický:
vystavoval jsem v zahradì Rodinova muzea poprvé v kvìtnu 1964 a potom v dvoule-
tých pøestávkách je�tì ètyøikrát. �lo o mezinárodní bienále �Formes humaines� a mým
prvním exponátem, vystaveným na dohled od zlaté kopule Invalidovny, byl expre-
sivní portrét Romaina Rollanda z umìleckého kamene.

Jak k tomu do�lo? Mezi prvními francouzskými adresáty, které jsem oslovil, byl
i sochaø Georges Oudot z Besanconu, stejnì starý jako já, u� tehdy velmi úspì�ný,
s výtvarným projevem pro mne velmi sympatickým. Stal se spoluzakladatelem uve-
deného bienále se státní podporou a vyzval mì k úèasti. Dokonèil jsem tehdy druhou
portrétní variantu svého milovaného autora a rozhodl jsem se tedy, �e to zkusím.

Mùj exponát musela schválit celostátní výstavní komise v pra�ském Mánesu. Sta-
lo se, prý bez problémù, a poté následovalo �okující zji�tìní: vedením olomoucké
poboèky jsem dosud nebyl doporuèen za èlena Svazu. Pøijal mne tehdy neprodlenì
výbor pra�ský, vlastnì ústøední � prý v�emi hlasy � a� na Olomouèana Bohumíra
Dvorského. Má radost pak mìla je�tì krásné pokraèování � portrétu si na výstavì
pov�imla paní Marie Rollandová, vdova po spisovateli, a projevila pøání setkat se se
mnou. Do�lo k tomu o nìco pozdìji v její nadaci na Rue Montparnasse a bylo to
jedno z nejkrásnìj�ích setkání v mém �ivotì.

A Rodinovo muzeum? V roce 1997 pøevzal jeho øeditel do muzejních sbírek mou
medaili �Rodin a Vnitøní hlas� a vìnoval mi velký, skvostnì vypracovaný soubor
faximilovaných Rodinových kreseb. Mohl jsem jej pøiøadit ke svým jedenácti dal�ím
Mistrovým monografiím, také nìmeckým, �výcarským, anglickým, americkým
a pochopitelnì i èeským.

V Paøí�i jsem se v roce 1968 setkal s vdovou po Osipu Zadkinovi v jeho opu�tìném
ateliéru v Rue d�Assas. Na�e osobní setkání, plánované v roce 1967, se u� neuskuteè-
nilo, ale dojalo mne, �e jsem na døevìné tabuli s poslední umìlcovou korespondencí
na�el i svùj dopis a fotografii Lotovy �eny, kterou jsem nazval �Pocta Zadkinovi��

Stejnou smùlu jsem mìl i s italským sochaøem Marinem Marini v Milánì � zavini-
lo to mé dvoudenní zpo�dìní v Assisi, kde mì postihl úpal. Mistr M. M. mì ale od-
�kodnil obrovskou barevnou monografií, která je chloubou mé knihovny. Já jsem
podìkoval mimo jiné dvìma pozvánkami na své pøedná�ky s názvem �Italské capri-
ccio Marina Mariniho�, které jsem pøednesl v olomouckém Muzeu a v opavském
Domì umìní.

�tìstí jsem mìl v Itálii u neménì slavného sochaøe Emilia Grace, s ním� jsem si
rovnì� nìkolik let dopisoval. V dobì, kdy jsem v Øímì vystavoval své kresby a foto-
grafie ve Fondatione Besso, mì pozval k náv�tìvì svého pøepychového ateliéru na
Via Cortina d�Ampezzo. Strávili jsme spolu idylicky krásné nedìlní dopoledne, i kdy�



94

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

na�e slovní výmìna dost vázla � francouzsky toti� trochu mluvila jen jeho mladá
paní a má ital�tina je bohu�el dost chatrná. V ateliéru nad prací se ov�em výtvarníci
v�dy dorozumí.

Za reportá� s fotografiemi, které mi doma otiskli ve Svìtì v obrazech, mi potom
Graco poslal sbírku svých básní, veliký katalog jubilejní výstavy, kterou mu uspoøá-
dali v Andìlském hradì, a pozoruhodný kni�ní soubor, registrující jeho výstavy po
celém svìtì s dokumentací expozic i setkání se slavnými osobnostmi. Je to nìco jako
osobní reklama, ale v tomto pøípadì velmi kultivovaná a zajímavá.

Francouzsky jsme pøes dvacet let komunikovali s rumunským profesorem dìjin
umìní panem Jianou, øeditelem velkého paøí�ského nakladatelství Arted, a také se
�panìlským sochaøem Baltazarem Lobo, který poznal Èeskoslovensko pøi výstavì
�panìlù v Mánesu v roce 1946. Posedìli jsme v jeho malièkém ateliéru, plném bílých
mramorových soch; postavil si mou drobnou plastiku Penelopy, kterou jsem mu vì-
noval, na polièku hned vedle so�ky od mého pøítele Henriho Laurense a pak jsme
spoleènì nav�tívili vernisá� Májového salonu v paláci Chaillot. Tam se to umìlecký-
mi i politickými velièinami jen hem�ilo, byly tam i obrazy od Picassa a od paní Toyen,
ale jejich autory jsem bohu�el nezahlédl. Zato se tam hrdì prezentoval autor výstav-
né klozetové mísy (na�tìstí nepou�ito), pìstitel rozkvetlé broskvonì a myslím thaj-
ská maminka rozko�ného usmìvavého batolátka, které si Lobo smìl vyfotografovat
jako inspiraci k nìkterému svému dal�ímu nì�nému mramoru. Mé fotografie z to-
hoto zahájení jsou bohu�el bláznivì rozmazané a nepou�itelné, názorný to doklad
mého, tehdy zcela zmateného, du�evního stavu, vykolejení, snad Jiøíkova vidìní.

Nemohu zde ani zdaleka vypoèítat, tím ménì popsat, v�echny své pøátelské kon-
takty, ani ty jen �odborné�, bylo jich po�ehnanì. Vyu�íval jsem pøi nich opravdu své
�kolní francouz�tiny, ale i ménì oblíbené nìmèiny, které jsme mìli, ale za války,
nìkdy a� deset hodin týdnì, tak�e jí vládnu mnohem líp.

Výsledkem mé rakouské korespondence se stala má první souborná výstava na
�Západì� � ve vídeòské galerii �Junge Generation�. Bylo to v období Pra�ského jara
v roce 1967.

Nemohu zapomenout na tehdej�í srdeèné pøijetí, na atmosféru vernisá�e, kde se
u� po ètvrthodince rozproudila bezprostøední �beseda s autorem�, tehdy nìco, o co
u nás i dnes organizátoøi vìt�inou marnì usilují; na pøekvapení divákù, �e sochaø
z komunistického Èeskoslovenska expresivnì modeluje biblické námìty nebo poctu
ruskému kubistovi Zadkinovi, s ním� si dokonce francouzsky dopisuje, �e umí zpí-
vat tolik nìmeckých písní (které nás v nìmèinì nauèil profesor Borovièka) a �e je
vlastnì paradoxnì �korouhevníkem avantgardismu� (Bannesträger des Avantgar-
dismus), jak to pak stálo v jednìch vídeòských novinách.

Nezapomenutelná byla i následná bouølivá oslava s vídeòskými kolegy v hospodì
�U sedmi sekyr� a noèní náv�tìva jednoho u� znaènì �unaveného� mladého sochaøe
v jeho ateliéru, který kdysi poctil náv�tìvou sám Franti�ek Josef � hlásala to bronzo-
vá deska nad vchodem. Neménì bouølivá a �ovínìná� byla i má skoro dvoudenní
náv�tìva u oficiálního, ale neoficiálního vídeòského sochaøe Bertoniho, s kterým
jsem se seznámil u� dva roky pøedtím pøi jeho výstavì v Olomouci v bývalém Domì
umìní.

Byly to tvrdé provìrky mé nìmèiny, okoøenìné vídeò�tinou, obdobnì jako pozdì-
ji na vernisá�ích v Lipsku, Chemnitzu (tehdy to byl Karl-Marx-Stadt), Výmaru a Ko-
línì nad Rýnem, na konferencích v Greifswaldu, Sonnenbergu a pøi pobytu ve �vý-
carsku.
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Tímto jazykem jsem se bez obtí�í dorozumìl i s øeditelem londýnského naklada-
telství Thames and Hudson, který mi v prùbìhu let poslal v novoroèních zásilkách
celou malou knihovnu výtvarných skvostù. Já jemu pak nìkolik èeských knih a kata-
logù, medailí a kresby s motivem bouøícího se Samsona � jmenoval se toti� pøíznaè-
nì � Guttmann. Nikdy jsme se nevidìli, pøi mé medailérské cestì do Londýna nám to
nevy�lo, ale jsme celo�ivotními pøáteli. Obdobné to bylo se tøemi nìmeckými profe-
sory � medailinky � z Kolína nad Rýnem, kteøí vlastnili mé kresby a medaile ke 150.
výroèí Goethovy smrti r. 1982. Jejich dopisy a publikované charakteristiky mých
prací jsou krásnou ukázkou klasické vzdìlanosti, nìmecké dùkladnosti, ale i schop-
nosti hlubokého vcítìní a dokonalé, i kdy� trochu komplikované slovní formulace.

Abych úspìchy svých zahranièních kontaktù pøece jen pøíli� neidealizoval, musím
se zmínit i o jedné zku�enosti dost nepøíjemné. Katalogy mých úèastí na mezinárod-
ních výstavách obsahovaly i mou adresu, a tak nebylo tì�ké navázat se mnou kon-
takt i z druhé strany. V roce 1969 se mi ozval z Milána majitel tøí velkých galerií
s �ádostí o zaslání sochaøského exponátu do jeho galerie �Sculptura all�Apero� v Leg-
nanu. Jeho dopisy, psané perfektní francouz�tinou, byly plné lichotek a slibù. Neo-
dolal jsem poku�ení � právì jsem tehdy dokonèil velký betonový reliéf hoøícího mu�-
ského torza jako �Poctu Janu Palachovi� a riskl jsem odeslání v osobním autì, jak mi
to nabídl zástupce jedné èeské firmy v Milánì. Odvoz pro�el hladce, reliéf byl dobøe
umístìn na kamenné zdi uprostøed velkého mno�ství dal�ích exponátù, mezi nimi�
jsem na�el i velký mramor Hanse Arpa, velká døeva na�eho emigranta Jana Klobasy
a monumentální dílo Stanislava Hanzíka. Vidìl jsem to, zavezl mì tam svou bílou
Lancií z Milána sám pan majitel, suverenní elegán, policejní prefekt, podle vlastního
tvrzení sociální demokrat, ale podle toho, jak se zachoval ke mnì i k obìma uvede-
ným èeským autorùm, spí� podvodník velkého stylu. Asi vìdìl, proè mi nedovolil
fotografovat, pohostil mì èajem a pak u� nemìl èas. V kanceláøi jeho krásné sekre-
táøky jsem zahlédl nìkolik pøipravených dopisù stejného znìní, jakým nalákal mne.
Za pøíli�nou dùvìøivost se platí. Proto byl katalog s fotografií mého reliéfu, poslaný
na fakultu, i jedním ze záva�ných dùvodù mých �posrpnových� �ivotních problémù
a potí�í.

K tìm dùvodùm vlastnì potom, podle kádrových posudkù v dobì totality, patøily
v�echny mé styky a korespondence se Západem. Nelitoval jsem toho, a pokud to �lo,
pokraèoval jsem v nich i nadále, i s vìdomím, �e jsou sledovány. Pomáhaly mi pøe�ít,
udr�et si kontakt se svìtem i s aktuálním dìním v mém výtvarném oboru a dodávaly
mi také sebedùvìru, jistotu, �e øeè výtvarného díla je pøi dobré vùli srozumitelná
v�em kulturním lidem bez jazykové bariéry, a to tím spí�, jde-li o opravdové umìlec-
ké dílo, a nejen o bezobsa�nou hru, recesi nebo provokaci.

Ta znalost jazykù, hlavnì tìch svìtových, je k tomu ale pøece jen velice, velice
potøebná a nemìla by to být jen ta dnes tolik preferovaná angliètina, vyu�ívaná bo-
hu�el pøedev�ím v technice a ekonomii. Lituji, �e jsem se ji já sám nenauèil, ale záro-
veò vzdávám hold svým støedo�kolským uèitelùm latiny, nìmèiny a francouz�tiny
za to, èemu mì nauèili.

Alespoò do jisté míry snad tedy mohu øíct podle Masaryka, �e jsem ètyøikrát èlo-
vìkem. Ten mùj ètvrtý �jazyk� je má výtvarná práce, a jestli to nestaèí, pøilo�ím
k tomu je�tì svou rodnou hanáètinu.

Prof. PhDr. Zdenìk Pøikryl
(mat. roè. 1947)
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MÉ VZPOMÍNKY NA PHDR. JANA SPRINGERA

Maturoval jsem v roce 1951, v posledním roce existence Polívkova reálného
gymnázia, dùstojného rivala gymnázia Slovanského. Pøesto jsem se setkal s dr.
Janem Springerem. Jak k tomu do�lo? Jak se dovídáme v almanachu Símì hoø-
èièné, vydaném v roce 1947 k osmdesátému výroèí zalo�ení Slovanského gymná-

zia, PhDr. Jan Springer
pùsobil na této �kole od
roku 1938. Dne 12. kvìt-
na 1945 byl jmenován za-
tímním správcem tohoto
ústavu. V øeditelské funk-
ci pak setrval do období po
událostech v únoru 1948.
Pro komunistický re�im
v�ak byl nepøijatelný. Bylo
zneu�ito celkem bezvý-
znamného studentského
incidentu proti K. Gott-
waldovi (pí�e se o nìm na
jiném místì tohoto alma-
nachu) a spolu s dal�ími
profesory, napø. mým ne-
zapomenutelným tøídním
profesorem Franti�kem
Bráblíkem, byl pøelo�en
na Polívkovo gymnázium.
V tém�e almanachu byl
uveøejnìn jeho èlánek
�Gymnasium v jaømu nì-
meckém (1939�1945)�.
Bylo by nepochybnì zají-
mavé, jak by hodnotil vý-
voj na�eho �kolství od
roku 1948 do souèasnosti.

PhDr. Springer mìl
aprobaci pro jazyk èeský a nìmecký. Byl to v�ak i velký znalec slovanských jazy-
kù. Z vyprávìní vím, �e v dobì první svìtové války pùsobil jako armádní tlumoè-
ník na Balkánì. Od té doby se také datoval jeho zájem o balkánskou problemati-
ku. Mìl rozsáhlou monotematicky zamìøenou balkánskou knihovnu, ji� vìnoval
olomouckému archivu.

Dr. Springer umìl dokonale rusky a ru�tinì vyuèoval v posledních letech své
aktivní pedagogické dráhy. Byl to uèitel laskavý, dával studentùm mo�nosti, aby

PhDr. Jan Springer
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se nauèili, pokud se chtìli nauèit. Mìl odpor k donucování a tvrdým postupùm.
Charakterizoval bych ho jako uèitele demokratického. Byl vnímán jako mimo-
øádná pedagogická osobnost a myslím, �e v�ichni ho mìli rádi a respektovali ho.

Je�tì blí�e jsem ho poznal a� po maturitì, vlastnì je�tì mnohem pozdìji, kdy�
se spøátelil s mou matkou. Teprve tehdy jsem poznal, jak vzácný je to èlovìk, jak
rozsáhlé má vìdomosti, jak laskavý a obìtavý dovede být ke svému okolí.

Øíkával �ertem, �e kdy� si vezme do ruky román, tak stejnì ví, jak to dopad-
ne, tak�e nejradìji si ète ve slovnících a encyklopediích. V posledním období své
vìdecké èinnosti se zabýval Dobrovským. Mohu uvést jeho publikované èlánky
�Josef Dobrovský a kruh jeho pøátel v Olomouci� (in: PdF UP v Olomouci � 1968
� Pocta Miloslavu Traplovi) nebo �Josef Dobrovský� (Sborník Vlastivìdného ústa-
vu v Olomouci 1972). Postava Dobrovského ho dovedla také k zájmu o dùm è. 23
na Dolním námìstí, kde na�e rodina po mnoho let bydlela. V jednom svém dopi-
se (29. 11. 1972) mi pí�e: �Ka�dému novému pøíchozímu do domu jsem vykládal,
�e sem k Istlerovým chodíval Dobrovský a �e se díval tìmi do olova zasazenými
tabulkami v oknech na dvùr.� Dnes je tento dùm bohu�el v dezolátním stavu�
Prof. Springer se ov�em nevìnoval pouze Dobrovskému. Ve Zprávách Vlastivìd-
ného ústavu v Olomouci je napø. v roce 1973 jeho èlánek �Hanácký rektor �
autor poèetnice�. Je o Ignáci Drlíkovi, ��kolském uèiteli charvatském�.

Bibliografická vá�eò pøivedla dr. Springera k zájmu o hudební skladatelky.
Výsledky této práce jsou u mgr. Milady Rolèíkové, profesorky bohumínského
gymnázia. V dopise z 2. 10. 1975 pí�e: �Já jsem první bibliograf �enské skladatel-
ské èinnosti � tím jsem se chlubíval, �e vedle filosofie jsem holdoval i �enám.�
O jeho inteligentním humoru svìdèí i úryvek z dopisu 10. 2. 1974: �Na výroèní
valné hromadì Vlastivìdného ústavu k 90 letùm Vlasteneckého muzea nás �est
dostalo zlatou pamìtní medaili: �je velká jako pleskánek.�

Mohl bych vzpomínat i na úsmìvné líèení historek se studenty z Èíny, jim� se
vìnoval jako lektor èeského jazyka v jejich jednoroèním kurzu èe�tiny. Dojímavé
byly i výlety s jeho staøièkou tatrovkou, které nìkdy konèívaly hned na svém
zaèátku, proto�e jeho veteránka byla schopna pouze sjet dolù po olomouckém
Dolním námìstí. Øídit ji, to vy�adovalo velkou zruènost. Zvlá�tì dùle�ité bylo
nezapomenout na to, �e �ipku naznaèující smìr zaboèení doleva je nutno posu-
nout rukou, aby øádnì fungovala.

Dr. Springer znal snad v�echny karetní hry. Vítìzný úsmìv se rozhostil po
jeho tváøi, kdy� po brilantní høe uhrál pagáta v tarokách, aèkoliv si v�ichni mys-
leli, �e mu ho zabijí.

Poslední léta dr. Springera nebyla nijak radostná (zemøel 19. øíjna 1978 ve
vìku 85 let). Nejvíce ho trápilo, �e témìø nevidí. Jeho poslední dopisy jsou skoro
neèitelné.

Potud vzpomínky jednoho z jeho �ákù. Tøeba�e jsem maturoval na Polívkovì
reálném gymnáziu, mám hluboké sympatie i pro Slovanské gymnázium. Matu-
roval tam kdysi mùj prastrýc Msgre Alfons Pryè (mat. roè. SG 1885) a studoval
tam i mùj otec JUDr. Emanuel Novotný.

PhDr. Jan Novotný
(mat. roè. PRG 1951)
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PAEDDR. FRANTI�EK NAVARA

� OSOBNOST TVÙRÈÍ A TVOØIVÁ

Kdy� v roce 1999 zaèala nabírat koneènou podobu publikace Slovanské gymnázi-
um literární, byl mezi absolventy Polívkova reálného gymnázia, je� se Slovanským
gymnáziem v roce 1951 splynulo, objeven PaedDr. Franti�ek Navara. Stalo se to zá-
sluhou literárnì orientované pedago�ky Eli�ky Bla�ejové. Tehdy uplynulo právì de-
set let od Navarovy smrti a tøi léta od posmrtného vydání jeho Vyprávìnek staøeèka
Ra�nera z Bílé Lhoty. Franti�ek Navara byl (skromnì øeèeno) tehdy zachránìn pøed
zapomenutím a ocitl se v podobì krátkého medailonku a ukázky z Vyprávìnek mezi
literáty SG. Almanach vydávaný k 100. výroèí zalo�ení Èeské reálky v Olomouci dává
pøíle�itost v�imnout si v�estrannì nadaného a tvoøivého absolventa Polívkova reál-
ného gymnázia z roku 1930, maturujícího ve tøídì dr. Václava Jiráka, v �ir�ím rozsa-
hu.

Franti�ek Navara se narodil 9. bøezna 1912 v Olomouci. Jeho otec byl krejèí a matka
�vadlena. V dìtství se stal Franti�ku Navarovi nejvìt�í zálibou skauting. V nìm zís-
kal potøebné a praktické znalosti do dal�ího �ivota, oblíbil si cestování a pì�í turisti-
ku. Celý �ivot na léta skautingu vzpomínal a oceòoval, jak mu skauting pomohl zdo-
lávat úskalí dal�ího �ivota.

V dìtství trávil Franti�ek Navara ka�dé prázdniny v Bílé Lhotì u svého strýce Ra�-
nera. Po letech vznikl ze vzpomínek na bìlolhotské pobyty soubor vyprávìnek sta-
øeèka Ra�nera, který pro rozhlasový poøad Hajaja namluvil pro dìti pra�ský herec
Zdenìk Øehoø. V roce 1996 byly Navarovy vyprávìnky vydány kni�nì.

Studium reálky dalo Franti�ku Navarovi velmi solidní základy vzdìlání. Olomoucká
reálka tehdy patøila k presti�ním ústavùm a plejáda profesorù, jakými tehdy byli
napø. dr. Jaroslav Èièatka, Karel Wellner, dr. Franti�ek Malínský, Robert Strnad a Jan
Slavík, výraznì ovlivnila Navarovo chápání vzdìlání a vzdìlanosti. Pod zorným úh-
lem této zku�enosti pak on sám celý �ivot i uèil.

Krátce pøed maturitou zemøel Franti�ku Navarovi otec a na dal�í studium nemo-
hl ani pomyslit.

Absolvoval uèitelský kurz a teprve v pozdìj�ích letech pøi zamìstnání i univerzi-
tu, kde získal titul doktora pedagogiky.

V roce 1932, tedy ve svých dvaceti letech, byl pøidìlen jako uèitel na východní
Slovensko do vesnice Nìmecká Poruba. Dnes je tato ves známá jako rodi�tì kpt. Jana
Nálepky, hrdiny 2. svìtové války. Franti�ek Navara pøekonal jazykové bariéry, nau-
èil se slovensky a také trochu maïarsky a rusky, aby mu v�echny dìti rozumìly.
Pùsobení pod Vihorlatem bylo pro Franti�ka Navaru �kolou �ivota, na kterou vzpo-
mínal v dobrém. Byl v tìch krajích nositelem osvìty a kultury, pøinesl do zapadlého
kraje informace o zcela neznámém technickém pokroku. Mnohé vzpomínky, napø.
o instalaci antény a krystalového pøijímaèe, zaznamenal i literárnì a zu�itkoval
v rozhlasových poøadech.

Na východním Slovensku pùsobil ètyøi roky a potom byl pøelo�en do Komárna,
co� vneslo do jeho �ivota pozitivní zmìny. Mìl opìt blí�e ke kultuøe a také k domovu.
V roce 1939 se po vyhlá�ení Slovenského �tátu vrátil do Olomouce a byl ustaven uèi-
telem na �kole v Holici u Olomouce, kde pùsobil 33 let a� do své penze. S holickou
�kolou jsou spojeny Navarovy mimo�kolské aktivity v oblasti zájmové èinnosti. Ty
se týkaly nejen jeho umìlecké tvorby, ale i rozsáhlé zájmové èinnosti �actva. Zahrno-



99

ÈESKÁ REÁLKA / 1902�1951

valy oblast loutkového divadla, výtvarných krou�kù,
pìveckého sboru, recitaèních aktivit a pøípravy veøej-
ných vystoupení �actva. Ohromující v�estrannost byla
provázena mimoøádnými úspìchy jeho �ákù v Soutì-
�ích tvoøivosti mláde�e (STM), a to mnohokrát
i v ústøedních kolech.

V Olomouci se roku 1941 Franti�ek Navara o�enil.
Jeho paní Zdeòka byla hudebnì velmi talentovaná. Po
maturitì pùsobila v jednom olomouckém nakladatel-
ství. Domácí �ivot vyplòovali oba man�elé péèí o tøi
dìti (Dagmar 1943, Zdenìk 1944 a Lenka 1955) a hud-
bou. Èasté koncerty, kdy Franti�ek Navara hrával na
housle a jeho paní na klavír, promìnily jejich obývací
pokoj v koncertní síò, kde byl toliko klavír, housle,
haldy not a spousta knih. Po zalo�ení univerzity zís-
kal Franti�ek Navara v pìtiletém studiu kvalifikaci pro
výuku na vy��ím stupni �kol a v dal�ích dvou letech
studia dosáhl doktorátu pedagogiky.

Studijní texty a literatura provázely Franti�ka Na-
varu i do pøírody, na zahradu nebo do lesa. Nosil
s sebou i notové papíry a náèrtkové bloky, aby mohl
zaznamenávat hudební my�lenky a zakreslovat moti-
vy, je� ho zaujaly. Kromì literatury byl toti� Franti-
�ek Navara i plodným a úspì�ným hudebníkem a malíøem. Jako textaø spolupraco-
val se dvìma desítkami skladatelù populární i moderní hudby a proslavil se i jako
spolutvùrce nìkolika hitù. S Èeským rozhlasem spolupracoval celý �ivot. Jeho texty
zpíval i Waldemar Matu�ka a Pavel Novák. Natoèil více ne� 100 rozhlasových kultur-
nì vzdìlávacích a historických poøadù; nejznámìj�ím cyklem z jeho pera se stal seri-
ál Obrazy bez rámù, jím� pøipomínal umìlecké osobnosti Moravy. Tì�i�tìm jeho roz-
hlasové tvorby byly jeho práce dramatické. Napsal 13 her pro dìti a ètyøi pro dospìlé.
Jedna z nich � Ètyøi brány mìsta Fa � byla uvedena celkem dvacetkrát, co� je v rozhla-
sové praxi zcela výjimeèné.

Svou zálibu v turistice promìnil v mimoøádné schopnosti koncipovat �kolní výle-
ty, na které i po letech vzpomínají �áci holické �koly s nelíèeným obdivem. Dokázal
maximálnì vyu�ít historických památek i pøírodních krás a naplnit èas výletù do
maxima.

Tou�il poznat i vzdálenìj�í zemì, ale tato touha se mu zèásti naplnila a� v druhém
man�elství, kdy s �enou Ivou nav�tívil mimoevropské zemì �pøed �eleznou oponou�
i Gruzii, Mongolsko, Bajkal, Jugoslávii a Egypt. Také v zahranièí nacházel námìty
pro svou literární a hudební tvorbu, co� jen dokládá, �e Franti�ek Navara byl èlovì-
kem velmi citlivým, vnímavým a tvoøivým.

Plodný �ivot PaedDr. Franti�ka Navary se naplnil 8. záøí 1989 v Olomouci, krátce
pøed tehdej�ím �listopadem�, ani� staèil vypovìdìt rozsáhlým dílem v�e, co v nìm
dozrávalo a co sdìlit chtìl. Pøesto ka�dý, kdo Franti�ka Navaru znal, stojí nad jeho
dochovaným dílem v ú�asu.

Tak tomu bylo i pøi vzpomínkovém podveèeru 20. bøezna 2002 v Muzeu umìní
Olomouc, který k pøipomenutí 90. výroèí narození pøipravila Franti�ku Navarovi
pro olomouckou veøejnost literární sekce Vlastivìdné spoleènosti muzejní Olomouc.

Mgr. Bohumír Koláø

PaedDr. Franti�ek Navara
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Akad. mal. Milada �indlerová-Vokáèová na vernisá�i
své výstavy v Olomouci v r. 1993 (foto Leo Schwarz)

AKADEMICKÁ MALÍØKA

MILADA �INDLEROVÁ-VOKÁÈOVÁ

Maturovala na Èeské
státní reálce v Olomouci
v roce 1941. Na Akademii
výtvarných umìní v Praze
studovala u profesora Jaku-
ba Obrovského a u profeso-
ra Vlastimila Rady. Oborem
jejího studia byly malby
a restaurování nástìnných
obrazù. Rozhled po evrop-
ské kultuøe získala na studij-
ních cestách po témìø v�ech
evropských státech.

Ke studiu malíøství ji pøi-
tahoval pøedev�ím výtvarný
talent zdìdìný po matce
Bo�enì, rozené Slavíkové,
obdivovatelce umìní a ama-
térské malíøce, a po strýci
Vojtìchovi Slavíkovi, kraji-
náøi, který vyuèoval kresle-
ní na pokusných �kolách ve
Zlínì. Vzorné prostøedí ro-

diny dùstojníka Èeskoslovenské armády poskytlo ideální podmínky pro rozvoj
mladého talentu.

Výtvarné nadání se projevilo v plné síle na Dívèím reformním reálném gymná-
ziu. Oblíbeným kreslíøským tématem byla kresba koní � samozøejmì v pohybu.
Mezi spolu�aèkami byly tyto kresby velice oblíbené a �ádané a nic si nezadaly
s Al�ovými.

Po ukonèení studia na ni��ím stupni Dívèího gymnázia pøe�la do 5. roèníku
reálky v Olomouci. Pøíznivý vliv na plný rozvoj výtvarného talentu mìla osobnost
profesora Aloise Kuèery, akademického malíøe, který vná�el do hodin kreslení
své, u� znaènì moderní, názory na malbu i vyuèování kreslení na støední �kole.
Pod jeho vedením mìl její talent zelenou. V jeho hodinách kreslení smìla malovat
akvarelem nebo temperou. I vìt�í figurální výjevy. Tak získala dobrý základ pro
studium malíøství na pra�ské akademii.

Po ukonèení akademie se vìnovala plných 20 let restaurování nástìnných ob-
razù a teprve potom se plnì vìnovala malbì. Tì�ko lze hodnotit, které z obou
údobí je pro malíøku významnìj�í.

K významným restaurátorským poèinùm patøí práce na renesanèním zámku
ve Staré Vsi u Ostravy, fresky na budovì nádra�í v Pardubicích, obnova malùvek
na budovì �U Bo�ího Oka� nedaleko Ungeltu na Starém Mìstì pra�ském nebo
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ryté fresky podle obrazu Mikolá�e Al�e: Svatý Václav, Karel IV. a Jiøí z Podìbrad.
Uvedené objekty jsou uvedeny namátkovì.

Dlouhodobá èinnost v oboru nezùstala bez následkù na malíøèino zdraví. �Ty
bolesti páteøe mám od restaurování stropù. Budu je dìlat u� jenom obèas,� uvádí
v jednom z dopisù.

Návrat k malbì 25 let po akademii nebyl snadný, pøiznávala po letech.
Fond výtvarných umìlcù od ní vy�adoval kresby koní v krajinì, co� se jí po

urèité dobì zaèalo daøit. Mìla úspìch a získala uznání. Úspì�né byly zejména ob-
razy s poetickými námìty, proto�e podle malíøèina názoru tìch dramatických
a hrùzných mají lidé po krk.

Výstavní èinnost byla tehdy úspì�nì zahájena v pra�ských výstavních síních
a galeriích. Pøipoèteme-li výstavy ve vìt�ích mìstech, bylo jich celkem dvacet. V této
souvislosti si pøipomeòme její úspì�né výstavy v Olomouci: roku 1966 v galerii
Dílo, v roce 1970 k zahájení Divadla hudby a koneènì v r. 1993 ve Vlastivìdném
muzeu. K nejúspì�nìj�ím mimopra�ským patøí výstava asi 80 obrazù v Terezínì.

Pøedev�ím lze øíci, �e vystavené obrazy upoutaly poetièností, barevnou a tvaro-
vou kompozicí a také obsahem. Provedení pastelem dodává obrazùm pùvab a zdá
se, �e obraz je vytvoøen pelem motýlích køídel.

Obrazy Milady �indlerové najdeme v mnoha rodinách, v rodinných sbírkách,
v Národní galerii, v Èeské televizi a v nìkterých mìstských galeriích, ojedinìle
i v Rakousku, Nìmecku a Austrálii.

�el dny a roky ubíhají i výtvarným umìlcùm. A toto vzpomínání nelze lépe
zakonèit ne� vlastními slovy umìlkynì: �No musíme si uvìdomit, �e stále kolem
nás na�i pøátelé odcházejí, a tak bychom mìli být vdìèní za ka�dý den, který tu
je�tì pro�ijeme.�

Leo Schwarz  (mat. roè. 1933)

VARHÁNKAMI DOBYL SVÌT

Bývalo veselo ve tøídì, do ní� na olomoucké
reálce chodil v letech 1941�1949 Lubo� Pleva.
Bývalo veselo i ve vlaku, jím� dennì dojí�dìl do
�koly z Grygova. Kromì lehkoatletických treter
a futrálu s houslemi míval toti� v�dy pøi sobì fou-
kací harmoniku. Stejnì tomu bylo i pøi studiích
na Univerzitì Palackého, kde studoval tìlesnou
výchovu, obèanskou výchovu a angliètinu. Tìm-
to oborùm vyuèoval pak po celý �ivot na pøerov-
ských støedních �kolách. A proto�e byl zvyklý dì-
lat v�echno dùslednì, dennì nìkolik hodin pilnì
cvièil i na své �varhánky�.

Lubomír Pleva zaèal muzicírovat ji� ve svých
pìti letech, kdy dostal pod stromeèkem housliè-
ky. Svùj hudební talent, zdìdìný po mamince,
rozvíjel v hudební �kole �erotín, v ní� velmi
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úspì�nì absolvoval studium houslové hry u pana prof. Franti�ka Èerného. Sport
a hudbu v�ak mohl skloubit jedinì �muzikou do kapsy�. Zamìøil se tedy na fou-
kací harmoniku. Hru na tento nástroj ve svém provedení povznesl k dokonalos-
ti. Dokázal, �e foukací harmonika není jen mnohotvárným sólovým nástrojem,
v�estrannì uplatnitelným v populární, taneèní i jazzové hudbì, ale jako rovno-
cenný nástroj také pøi interpretaci klasické a souèasné vá�né hudby.

Prùlom do svìta velké muziky Lubo� udìlal v roce 1955. Tehdy hrál v ústøed-
ním kole Lidové umìlecké tvoøivosti v Praze Mozartùv Turecký pochod a � zvítì-
zil. Obrovský úspìch mìlo jeho první rozhlasové vystoupení, pøipravené s Ladi-
slavem Kozderkou v brnìnském rozhlasovém studiu. V tém�e roce úèinkoval
v �ivém vysílání silvestrovského poøadu z Bratislavy. V roce 1961 úèinkoval
v 1. poøadu vysílaném z novì otevøeného brnìnského studia ÈsT. Vìt�inu svých
poøadù vytvoøil a uvedl v rámci hudebních a zábavných poøadù televizního stu-
dia v Ostravì. Uskuteènil pøes 300 nahrávek s orchestrem Studio Brno, s Ostrav-
ským rozhlasovým orchestrem, TOÈR Praha, Country Beatem Jiøího Brabce
a Triem Vladimíra Fikara, vystupoval s orchestrem Karla Vlacha, hrál mj. i pro
kosmonauty Hvìzdného mìsteèka a tøikrát i v ústøední televizi NDR v oblíbe-
ném estrádním poøadu Ein Kessel Buntes. Svou vlast reprezentoval 10 týdnù na
Svìtové výstavì v Montrealu r. 1974 (v�dy nìkolik koncertù dennì), v Torontu,
Quebecu a Ottawì uskuteènil 184 úspì�ných vystoupení�

V domácích soutì�ích Lubo� v�dy bezkonkurenènì zvítìzil. Od roku 1964 se
zúèastòoval i Mistrovství svìta ve høe na foukací harmoniku. Jeho první úèast
(Trossingen, SRN) znamenala 16. místo. O ètyøi roky pozdìji byl ji� na Harmoni-
ca Weltfestspiele ve �výcarském Luzernu tøetí. Svùj první titul Mistra svìta
v kategorii hry na harmonetu získal v roce 1971 v holandském Eindhovenu. Skvì-
lou reprezentací na�í kultury bylo vystoupení na�eho spolu�áka Lubomíra Plevy
na Mistrovství Evropy 1972 v Baarnu v Holandsku. Zvítìzil v kategorii hry na
chromoniku, zvítìzil rovnì� v kategorii hry na harmonetu a získal hlavní cenu
festivalu � medaili za nejlep�í umìlecký výkon. Dal�í vítìzství a tituly Mistra
svìta ve høe na harmonetu získal na festivalech v letech 1973 a 1974 a své vítìz-
né ta�ení korunoval v roce 1975 v Offenburgu (SRN) ètvrtým titulem Mistra svìta.

V roce 1973 vy�la jeho první gramofonová deska. Bylo jich zatím devìt, vèet-
nì profilové LP desky Muzika do kapsy. V Lubo�ovì repertoáru není jen hudba
taneèní, zábavná a populární, ale i hudba klasikù (Bach, Debussy, Chaèaturjan,
Stanescu, Dinicu, Trenet, Rodgers, Wiener). Lze bez nadsázky konstatovat, �e ná�
døívìj�í spolu�ák z maturitního roèníku 1949 Lubomír Pleva povznesl �foukací
varhánky�, pova�ované laiky za pou�ovou hraèku èi kuriozitu, na piedestal své-
bytného hudebního nástroje se svým zvukovým bohatstvím, technickými a vý-
razovými mo�nostmi. Hudební kritikou je vysoce hodnocen (cit.): �Plevùv vytøí-
bený cit pro formu a styl � od úpravy skladeb barokních mistrù po soudobý
jazzový hit.�

V srdcích ctitelù tohoto hudebního nástroje je Lubo� Pleva spoleènì s Larry
Adlerem, Tommy Reillym èi Jean Toots Thielemansem svìtovì uznávaným inter-
pretem, který se (cit.) �dopracoval úrovnì, která sama v tomto oboru znamená
kritérium�.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960)
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JAK JSME JIM ØÍKALI A PROÈ

Z tìch dam a pánù, vedoucích nás od primy v roce 1942 a� k maturitì v roce
1950 u� tady skoro nikdo není. V pøíslu�ných seznamech se lze doèíst, kdy
pùsobili na �Slovanu� a co tam uèili. Jen�e studentská obec jim øíkala jinak,
èasto tak, aby nepovolané u�i netu�ily, o kom je øeè.

Pøezdívky vznikaly rùzným zpùsobem. Nejèastìji se zkracovalo nebo ko-
molilo pøíjmení dotyèné osoby, èasto i proto, aby se dlouhé jméno zkrátilo;
napø. Pochobrada � prof. Pocho-
bradský, elegantní pøírodovìdec
a zemìpisec, který za války dá-
val ostentativnì najevo svùj od-
por k jazyku nìmeckému a pøi
zápisu látky do tøídní knihy �
v�e se vedlo dvojjazyènì � se do-
tazoval vyspìlej�ích studentù na
správný pøeklad potøebných
pojmù. Jindy staèilo zmìnit rod:
místo Eberle (masculinum) se
pou�ilo rodu støedního; tedy
má� jít za Eberletem, jdi k Eber-
leti. Profesor Eberle (tìlocvik,
francouz�tina) byl uznávaným
mykologem, ale a� po válce pro-
sáklo na veøejnost, �e se také po-
kou�el o dramatickou tvorbu.
Nìkdy v roce 1943 sepsal roz-
hlasovou hru �Èekáme Josefa�,
na�tìstí pøed odesláním do roz-
hlasu po�ádal prof. Jirou�ka,
aby k ní napsal scénickou hud-
bu. Po pøeètení textu se sklada-
tel upøímnì zdìsil, nebo� prù-
hledný obsah hry by autora
pøivedl urèitì pod sekeru, a ten-
to poèin �Eberleti� rozmluvil.

Uvedené pøíklady pøezdívek
ov�em skuteèné jméno nikterak
netajily. To takový �Holiè� nebo
�Ducháèek� u� byly témìø vojenské pseudonymy. Pod prvním se skrýval pro-
fesor Horèièka, uèící èe�tinu, ale souèasnì vykonával funkci jakéhosi poboèní-
ka øeditele ústavu: sestavoval rozvrhy (a mìl s tím pøi dvojité vyuèovací frek-
venci hodnì práce) a udr�oval mezi studenty tvrdou kázeò. Provinilce zval do
øeditelny, kde � výluènì mezi ètyøma oèima � pøezkoumal provinìní a pak
dotyèného ruènì umravnil (pouze mu�e). Bral to od primánù a� po oktavány
a èasto musel povyskoèit, aby exekuci vykonal. Tím v�ak celé �etøení bez ná-

Prof. Josef Eberle
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sledkù skonèilo; bylo to jistì lep�í ne� sní�ení známky z mravù èi podmíneèné
vylouèení. Pøezdívka nemìla k osobnosti profesora Horèièky vztah, nikdo ne-
vìdìl, odkud se vzala, a pøedávala se od roèníku k roèníku. Podobnì tajemný
byl vznik �Ducháèka�, proto�e dr. Springer mìl s filmovým hrdinou tého�
jména spoleèný pouze anglický knírek a cvikr. Humorem neoplýval, uèil nìm-
èinu a mu�skou èást studentstva èastoval osobitou kombinací jmen z oblasti
veterinární, co� v�ak proná�el výhradnì èesky a s jistým �armem. Nejmírnìj�í
výtka znìla �no vidí�, blbo�. Kázeò udr�oval obèasným chlácholivým �no, ju�
� ju��. Známkoval celkem mírnì, pøi �kónách� odcházel do knihovny, kde
velmi zdlouhavì vybíral nìjakou encyklopedii, zatímco jsme urychlenì zpra-
covávali zadané téma. Po svém návratu si èetl za katedrou, ov�em nìjaké pøe-
hnané pou�ívání tahákù nesná�el. Jako ostatní nìmèináøi pou�íval pøedepsa-
né Augustinovy uèebnice a nikdy s námi neprobíral nìjaký propagandistický
text. Jeho pøezdívka byla tak populární, �e obèas nìjací primáni po�adovali
zdvoøile u sborovny �pana profesora Ducháèka�. Po válce se stal prvním øedi-
telem Slovanského gymnázia.

Pou�ívání køestních jmen kantorù bylo pomìrnì èasté. Také profesor Va-
lenta byl mezi námi �Va�ek�. Pánové Bráblík a Kuba byli �Frantové�. Ten prv-
ní nás uèil jen krátkou dobu, zato pan profesor Kuba byl na�ím tøídním od
kvarty a� do sexty. Uèil matematiku, fyziku a obèanskou nauku. Byl to vzácný
charakter, èestný a spravedlivý. Neobvyklá køestní jména byla velmi oblíbena:
profesor Stehlík byl ve studentské mluvì Valtr (Walter), paní profesorka Chme-
laøová (latina) byla pøezdívána �Rosa Pulchra�, aè se køestním jménem zvala
docela jinak. �Pulchra� se nám nejevila, byla velmi pøísná, nikdy jsme ji nevi-
dìli usmát se, prùmìrná známka tøídy z latiny byla 4. Zato profesorka Kubíè-
ková (francouz�tina) byla mladá a za ka�dých okolností francouzsky zdvoøilá,
i kdy� musela nìkdy pou�ít èe�tinu (�pane N., mì u� nebaví dívat se na tu va�i
blbou vizá��) � to kdy� dotyèný v sextì nezøetelnì mumlal a byv po�ádán, aby
tedy napsal po�adovaný letopoèet na tabuli, pou�il èíslic. Jmenovala se Vlasta,
ale vìt�inou jsme ji mezi sebou nazývali �bel ami�. Nìkdy v�ak uva�ované,
exoticky znìjící jméno bylo klamné. Kdy� nás prvnì oslovil èerstvý absolvent
brnìnské fakulty ru�tinou, které jsme témìø nerozumìli (na rozdíl od pánù,
kteøí byli vìt�inou od dvou do tøí lekcí tohoto jazyka pøed námi èi vyu�ívali své
legionáøské minulosti), pøevládlo mínìní, �e je to Rus, i kdy� se jmenoval Kres-
ta. Své køestní jméno v tøídnici uvedl jen písmenkem �S�, co� vedlo okam�itì
k domnìnce, �e sluje Sergej. Tak se mu té� pøezdívalo, dokud nevy�lo najevo,
�e se jmenuje Slavomír. Vzhledem k jeho mládí jsme mu pak mezi sebou øíkali
�staøièký pedagog�, èemu� se hroznì smál. Kdy� odmaturovala první ètyøèlenná
skupina, pøibìhl mezi èekající dav a informoval: �S pøedsedou komise nebu-
dou problémy, dal jsem mu ruský text vzhùru nohama a on pøikyvoval, jak to
zkou�ený �tudák správnì ète.� Se studenty byl kamarád, stejnì jako jeho kole-
ga Fleischmann, populární tìlocvikáø, který nastoupil souèasnì s ním. Tomu
se v�ak z neznámých dùvodù øíkalo �Fric�, aèkoli se jmenoval Vladislav. To
zase pøezdívka �Tarzan�, u�ívaná od nepamìti pro pana profesora Trázníka,
se dala vysvìtlit èásteènou pøesmyèkou pøíjmení a jeho mimoøádnou roztr�i-
tostí. Kdy� nìkoho vyvolal k tabuli, pøíjmením podle seznamu, byl nucen po
pøíchodu studenta otázat se ho znovu na jméno, co� opakoval i po ukonèení
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zkou�ky. Do svých poznámek v�ak vìt�inou uvedl výsledek správnì. Uèil bio-
logii a matematiku a pøed ka�dou hodinou se øítil po chodbách v�ech tøí po-
schodí, otevøel dveøe a zvolal do tøídy: Mám tady hodinu? Nezøídka pøitom
tøímal v ruce nìjakou rostlinu èi vycpaného �ssavce�, co� s jeho rozevlátým
èerným pracovním plá�tìm mohlo snad také vést pùvodnì k jeho pøezdívce.
Dost èasto pøeslechl kladnou
odpovìï tøídy na svou otázku
a pádil dál, a� se po vyèerpání
a pøípadné poradì v øeditelnì
strefil do správné místnosti.
Ctili jsme ho jako svérázného
odborníka.

Matematiku uèil té� pan pro-
fesor Køivánek, velmi milý
a �armantní, ale velmi pøísný
pán. Tvrdilo se, �e dokázal bì-
hem jedné vyuèovací hodiny tøi-
krát vyzkou�et v�ech 40 �ákù (to
byl tehdej�í pøedepsaný poèet
studentù v jedné tøídì) a v�em
dát �kouli�. Pravda je, �e zkou-
�el rychle a tvrdì, co� nìkdy ko-
mentoval: �Nadarmo mi �tuka
neøíkají.� (Stuka � v terminolo-
gii nìmecké Luftwaffe zkratka
pro Sturzkampfflugzeug, tj.
støemhlavý bombardér, na po-
èátku války zejména typ Jun-
kers 87). Uèil nás jen krátce
v primì. Zato v tercii pøi�el na
matematiku výjimeèný èlovìk.
Byl výjimeèný tím, �e byl jedi-
ným kolaborantem v tehdej�ím
profesorském sboru. Mìl titul
in�enýra chemie a ryze èeské pøíjmení, které v�ak psal v nìmecké podobì.
Nìmecky se vyjadøoval tak, �e by s obtí�emi pro�el ètvrtou tøídu tehdej�í obec-
né �koly (�Tauchen Sie mir das Feder aus, weichen Sie den Tafel ein� a podob-
nì), co� uplatòoval nejen v hodinách matematiky � témìø ka�dý pøedmìt, vèet-
nì tìlocviku, musel mít jednu hodinu týdnì výuky v nìmèinì, výjimkou snad
kromì èe�tiny a kreslení bylo jenom nábo�enství, ale navíc si vzal výuku jaké-
hosi dìjepisu. Tento pøedmìt se nesmìl vyuèovat, ale v rozvrhu byl, normálnì
se pøidìlené hodiny vyu�ívaly pro suplování jiných pøedmìtù nebo � byla-li
hodina na konci vyuèování � mohlo se jít domù. Tento mu� nás v�ak pøinutil
zakoupit bro�uru nìjakého nacisty �Männer um Hitler� a vzdìlával nás v duchu
nacionálního socialismu. Chodil korektnì odìn a v�dy mìl motýlka, proto se
mu obecnì pøezdívalo �Pikolo�. Pikolo jako jediný èlen profesorského sboru
nekompromisnì dodr�oval naøízení zahájit a ukonèit ka�dou hodinu �árijským

Prof. Jan �ouba
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pozdravem�. Jeho vírou v koneèné vítìzství neotøásl ani Stalingrad, ani vypu-
zení wehrmachtu z Afriky, zato pravidelné pøelety amerických bombardova-
cích svazù pøes Olomouc v nìm vyvolávaly dìs. Jak se blí�ily spojenecké fron-
ty, slevoval ze svého pøesvìdèení a po osvobození byl spatøen s obrovskou
trikolorou na klopì. Skonèil jako prùvodèí olomouckých tramvají.

Jedna hodná paní profesorka mìla takové rozmìry, �e musela procházel
tehdej�ími dvoukøídlovými dveømi bokem. Øíkalo se jí �Vzducholoï�.

Dost pøezdívek vycházelo z èasto pou�ívaných pojmù pp. vyuèujících. �Bloss-
ka� se øíkalo za války paní profesorce Hlobilové, která pøi výuce nìmèiny té-
mìø v ka�dé vìtì pou�ívala slova �bloss�; po válce v�ak potom získal nejvìt�í
proslulost pan profesor Tøískala, vyuèující svérázným zpùsobem dìjepis, kte-

rý nazýval sociologií. Byl-li ne-
spokojen se znalostmi studen-
ta, nazval ho babrákem, tak�e
se mu pøezdívalo �Babrák�.
Kdy� se stal na�ím tøídním
v septimì, zvolili jsme pro nìj
kryptonym �Hospodáø�, nebo�
vy�adoval èinnost �hospodáøù�
z øad studentù; kromì toho
jsme potøebovali pøezdívku,
kterou dosud neznal. V oktávì
ho v tøídnické funkci vystøídal
dr. Bubeník (èe�tina a filozofie),
vynikající odborník a bezvad-
ný pedagog. Pro nás byl �Fotr�,
nebo� takto oslovoval studenty
mu�ského pohlaví. Profesor
Fuka (fyzika, matematika) zase
vyjadøoval nespokojenost se
znalostmi studentù pojmem
�ha�a�íra�, co� se stalo i jeho
pøezdívkou. Pan profesor Spi-
sar, uèící stejné pøedmìty, slul
�Magnétka�, proto�e pøi de-
monstraci magnetismu proslo-
vil �magnétka se tóèí a tìlésko
se zvedá�. Kupodivu v�ak oblí-

bené rèení paní profesorky Hanákové �chlape, vy jste to ani nevidìl� pøi výuce
dìjepisu nevedlo k tvorbì nijaké pøezdívky.

Tajemstvím pro mlad�í roèníky byl vznik pojmenování ��uráv� pro dr. Ja-
roslava Èièatku. Tento polyhistor a pozdìji milovaný dirigent studentského
pìveckého sboru a orchestru k nám vtrhl v kvartì, zapsal se do tøídnice a jal se
nám diktovat ruskou báseò Volk i �uravl. Podpis v tøídnici jsme nemohli pøe-
èíst, tohoto pána neznali ani na�i dva spolu�áci Jirou�ek a �ouba, jejich� otco-
vé byli èleny profesorského sboru, i nezbylo nám, ne� nazvat ho ��urávem�,

Prof. Alois Spisar
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co� se obecnì ujalo. Pro dva tehdej�í maturitní roèníky to v�ak byl �docent
Dratva�, nebo� pøi výuce filozofie èasto zdùrazòoval odborné kvality doc. Dra-
tvové z Brna.

Jako pøezdívku, která nemìla k svému nositeli kauzální vztah, lze uvést jmé-
no �Schrank� pro profesora F. J. Krause. Tento uznávaný akademický malíø
mìl u nás výtvarnou výchovu a my jsme proti nìmu nic nemìli, nebo� po nás
nepo�adoval nìjaké otrocké malování podle pøidìlených vzorù, ba v septimì
a oktávì ani netrval na vlastním výtvarném vybavení (barvy, listy a zejména
obludné slo�ky � to nosila do hodin jen dìvèata). Podle èeho známkoval, zùsta-
lo tajemstvím, ale prospìch vìt�inou nikomu nezkazil. V oktávì u� pøe�el na
skuteènou výchovu, nebo� nám pøedná�el dìjiny umìní a nezapomenutelnì
vyøe�il spor o datum smrti sv. Václava. Uvedl toti� rok 936, proti èemu� jsme
protestovali, znajíce dosud pouze rok 929, jak nás to uèili. Neupadl do rozpa-
kù a suverénnì rozhodl: �Tak kdo z vás byl jeho pøíbuzný?� Jeho pøezdívka
byla pøevzata z �váleèného� filmu, v nìm� jistý nacista jménem Schrank pro-
vádìl po válce podvratnou èinnost jako �Kraus�. Netøeba podotýkat, �e tento
noblesní umìlec nemìl nic spoleèného s nìjakou podvratnou èinností.

Svérázná úprava pedagogova zevnìj�ku byla pouze v jednom pøípadì pøíèi-
nou pøezdívky. �lo o latináøe støedního vìku, �armantního, noblesního, prvo-
tøídního odborníka ve svém oboru, který byl souèasnì výkonným klavíristou
a básníkem, leè místo umìlecké høívy pøekrývalo jeho lesknoucí se ple� jen
nìkolik tenounkých vlasových pramenù, peèlivì pøevádìných od ucha k uchu.
Øíkalo se mu �Imperátor Pìtichlup�.

Jak je zøejmé, ani v nelehkých dobách váleèných a pováleèných nezmizel ze
�koly humor, na který se vzpomíná v�dycky snáze a radìji ne� na hrùzu
a tragédii. Snad z této vzpomínky je jasné, �e jsme své uèitele � a� na výjimky
� patøiènì ctili a jsme jim dodnes vdìèni za to, jak nás vedli.

B. F. a F. B.
(mat. roè. SG 1950)

LETECKÁ VOJNA A NA�E REÁLNÉ GYMNÁZIUM

�e ty dva pojmy nesouvisí? Ale ano, v dobì, kdy se budova na�í �koly nacháze-
la v �Radetzky Gasse No. 4�, prokazatelná souvislost existovala.

Ji� pøi pøijímacím øízení v létì 1942 (které trvalo pro hochy témìø týden, pro
dívky pouze 1 den) nás v hodinách tìlocviku pouèoval v�udypøítomný øí�ský
komisaø o správném poèínání pøi leteckém poplachu. V této dobì je�tì domácí
sdìlovací prostøedky papou�kovaly �berichty� vrchního velitelství branné moci,
podle nich� nepøátelská letadla padala k zemi jako otrávené mouchy a oceány se
zalykaly mno�stvím potopených nepøátelských �brutto registrovaných tun�,
ov�em zahranièní rozhlas (jeho� poslech se trestal káznicí nebo i smrtí) pøiná�el
principiálnì odli�né informace. Pan komisaø mluvil bezvadnou èe�tinou a z jeho
pøedná�ek vyplývalo, �e to øíká jen pro jistotu, nebo� nad Protektorát se �ádný
vetøelec neodvá�í, Rusové ustupují a pád Anglie je otázkou pouze krátké doby.
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Z mno�ství klukù nás pøijali 35, k tomu 5 dívek a velmi brzy jsme mezi sebou
vycítili, �e v�ichni jsme �dobøí Èe�i�, jak se v té dobì øíkalo. Taky brzy se spojili
�leteètí fandové�, tj. zájemci o letectví. Aktivnì se dalo provozovat pouze letecké
modeláøství, k nìmu� v�ak v prùbìhu èasu postupnì vymizely nezbytné �potøe-
by�, tak�e se vzájemnì pùjèovala pøedváleèná letecká literatura, které nebylo
k dispozici mnoho. Nosit nìco takového do �koly bylo riskantní, kromì uèiva
bylo v�e ostatní zakázáno a tu a tam docházelo k prohlídkám aktovek. O chování
pøi leteckém poplachu jsme byli obèas instruováni; tato povinnost pøipadala po-
nejvíce tìlocvikáøùm, nebo� nìkdy byla tìlocvièna obsazena ve stejnou hodinu
dvìma tøídami, z nich� jedna musela vyklidit pole. Instruktá�e byly vìcné, �ádná
politická propaganda se pøi nich neobjevila.

Varování obyvatelstva bylo pøesnì vypracováno. Letecký poplach oznamova-
ly sirény pøerývaným tónem, hlavní �kolník p. Vo�enílek zvonìním na mohutný
zvon s ruèní obsluhou, kterým se také oznamoval zaèátek a konec vyuèovacích
hodin. Poplachu nìkdy pøedcházela �výstraha� (Warnung) � opakované trojí pøe-
ru�ené zahoukání. Konec poplachu oznamovaly sirény dlouhodobým nepøeru-
�ovaným tónem, �kolník pøi tom neasistoval. Konci poplachu nìkdy pøedcházel
stejný signál jako �výstraha�, oznamující, �e nebezpeèí ve vzduchu je�tì trvá.

Brali jsme to v�echno jako pouhou teorii. Nevìøili jsme sice ve vítìzství oku-
pantù, ale tehdy pøevládalo obecné mínìní, �e Spojenci nás bombardovat nebu-
dou a �e válka stejnì skonèí døív, ne� by se k nám pøiblí�ila.

Ve vzduchu nad mìstem ale bylo �ivo; Luftwaffe pilnì cvièila a nìmeètí zalétá-
vaèi provìøovali výsledky práce �Letov Werke�, kde kromì odborníkù pracovalo
stále více �totálnì nasazených� Èechù. Bylo mo�no vidìt témìø v�echny typy
nìmeckých letadel vèetnì pøe�ívajících bývalých èeskoslovenských strojù (zejména
Letov � 328) a tu a tam i nìjaký ten ukoøistìný �nepøátelský� letoun. U� tehdy
bylo známo, �e s nìmeckým pilotem musí ve vícemístném letadle letìt i mecha-
nik � zpravidla Èech, aby se pøede�lo sabotá�i. Bojové typy létaly obvykle nízko
a dìlaly stra�livý kravál, kde�to �kolní lety probíhaly v bezpeènìj�ích vý�kách.
K rozpoznání letadel nám slou�ila nìmecká publikace �Kriegsflugzeuge�, ka�do-
roènì aktualizovaná, urèená pøedev�ím pro hlásnou slu�bu. Stála nìco okolo
10 K a podávala dokonalý pøehled o bojových letadlech v�ech válèících státù (ne-
uvádìla v�ak stroje nìmeckých spojencù kromì Itálie) a byla bohatì ilustrovaná.
Kromì charakteristiky typu byly u v�ech �nepøátelských� strojù uvedeny i údaje
o výzbroji a výkonech, co� ov�em u vlastního a italského letectva zùstalo utaje-
no. Tì�ilo nás mno�ství nových variant i nových, dokonalej�ích typù �protivní-
ka� v ka�dém novém vydání, co� podporovalo na�e pøesvìdèení, �e nacisti to
musejí prohrát.

Ve �kole bylo provedeno nìkolik cvièných poplachù. Jako kryt slou�ila dlouhá
sklepní chodba, vybavená døevìnými sedadly a na obou protilehlých koncích té�
toaletou, pozùstávající z døevìné �idle bez sedadla a bednièky s pískem, obojí
zakryto døevìnými stìnami s dvíøky. Cvièení kontrolovala jak protektorátní po-
licie, tak nìkdy i dùstojníci nìmecké armády. Také pro nás uspoøádali exkurzi do
obrovského podzemního krytu nìkde v prostoru dne�ního �Domu armády�, kde
byla té� o�etøovna s operaèním sálem.
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Mezi spolu�áky se diskrétnì vymìòovaly informace ze zahranièního rozhla-
su, poznatky od lidí nasazených �v rajchu� a jiné informace, z nich� vyplývalo,
�e dolet nepøátelských bombardérù a úèinnost jejich útoku se stále zvìt�uje. Pod-
le oficiálních informací ov�em ka�dý spojenecký nálet konèil drtivou porá�kou
nepøítele. Ale najednou zaèaly opravdové poplachy. Po kapitulaci Itálie zaèaly
americké bombardovací svazy ohro�ovat �tisíciletou øí�i� od jihu. Létaly témìø
pravidelnì, vèetnì nedìlí a svátkù. Øeditelství ústavu oznámilo, �e studenti byd-
lící pøímo ve mìstì nebo pøespolní, kteøí mají mo�nost úkrytu tamté�, mohou
opustit pøed náletem �kolu a ukrýt se jinde. Podmínkou byl písemný souhlas
rodièù. Objevila se jednotka �el�, vyjadøující informaci o vzdu�ném nebezpeèí
(Luftgefahr), spolu s èíslicí, udávající poèet minut do pøíletu nepøítele. Napø. L 40
vyjadøovalo, �e mu to k nám bude trvat 40 minut a to také byla zpravidla hodno-
ta, kdy ústavní rozhlas chraptivì vybídl dr�itele pøíslu�ného povolení k odchodu
z budovy. Pøi krat�ím intervalu u� zpravidla budovu nikdo opustit nesmìl, vchod
byl uzamèen a hlídán. �actvo zbylé ve tøídách bylo pøíslu�ným vyuèujícím obvyk-
le vybídnuto, aby se pøipravilo k odchodu do krytu.

Do pøízemí �koly se nastìhovala malá jednotka Luftschutz (protivzdu�ná ochra-
na). Byli to Èe�i a mìli pro nás pochopení, ochotnì nás informovali o vzdu�né
situaci. Jejich pøijímaè, naladìný na nìjakou nìmeckou stanici, burácivì infor-
moval pøízemní chodby o vzdu�né situaci (Luftlagemeldung). Pokud sdìloval, �e
�silný svaz nepøátelských bombardérù nachází se v prostoru Korutany � �týr-
sko, smìr Vídeò�, znamenalo to, �e dal�í hlá�ení uvede �smìr Brno� a svaz poletí
k nám. Spolehlivým pøíznakem byl výskyt dvojèlenné hlásky na ochozu nejvy��í
vì�e olomouckého dómu, na ni� bylo z na�í tøídy ve tøetím poschodí dobøe vidìt.
První spolu�ák, který hlídku uvidìl, oznámil divadelním �epotem �jsou na vì�i�.
Obvykle asi do ètyøiceti minut následovalo vyhlá�ení poplachu s výjimkou situa-
ce hlá�ené jako �ein starker Verband schneller Kampfflugzeuge� (Kampfflugzeug
byl v nacistické terminologii bombardér), kdy následoval poplach asi za 20 mi-
nut. Asi to byla Mosquita. Nìkolikrát se v�ak stalo, �e poplach byl vyhlá�en bez
pøedchozí výstrahy, jednou dokonce bylo sly�et øev motorù a støelbu. Bylo vidìt
tøi stíhaèky, jak se toèí v úzké spirále nad støedem mìsta. Nìkdo duchapøítomnì
odzvonil poplach, teprve pak se ozvaly sirény. Podobné pøípady inspirovaly vy��í
tøídy k èinnosti, kterou jsme vdìènì pøejímali; obèas toti� letci nepøiletìli a my
jsme u� tehdy nosili v aktovkách vìci jen na první vyuèovací hodinu (pøi ranním
turnusu). Pokud mìl následující hodinu kolaborant pøezdívaný Pikolo, staèilo
tlumenì bruèet tak, aby to imitovalo pøerývané huèení leteckých motorù. Pikolo
znaènì zneklidnìl. Stále se obracel k oknùm a pak nám oznámil, �e bude pravdì-
podobnì poplach, a� se pøipravíme. Stra�nì se bál ��idobol�evických plutokra-
tù�, masakrujících civilní obyvatelstvo, jak nám stále tvrdil ve své propagandis-
tické práci pro blaho Øí�e. Také v krytu jako jediný dával najevo strach, v�ichni
ostatní byli klidní, povídali si nebo nìco èetli. Na�i mystifikaci ohalil a� za nìko-
lik týdnù otázkou: �Kdo to tady bruká � eh, chci øíct, brouèí?�

Svazy byla dlouhé, jejich pøelet nìkdy trval hodinu i déle, pokud pøiletìly ko-
lem deváté hodiny, nebylo z dopoledního vyuèování u� nic. Nejèastìji se nad Sva-
tým Kopeèkem rozdìlily na dva proudy a tamté� se zas pøi návratu se�ly. Pokud
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se vracely a� kolem ètrnácté hodiny, byl ohro�en a èasovì posunut zaèátek odpo-
ledního vyuèování.

Letadla pøelétávala tak vysoko, �e jsme vidìli jen støíbrné odlesky a kolem
nich stíhací doprovod jako støíbrné teèky, nìkdy v�ak byly patrné jen konden-
zaèní pásy. Èasto se na zem sná�ely prou�ky støíbrného staniolu. Nìmci nepro-
vokovali, protiletadlová obrana mlèela a Luftwaffe vèas pøemístila své stroje z obou
olomouckých leti�� na provizorní plochy, co� nám povìdìli známí pracující
v závodech, kteøí pøi poplachu opou�tìli mìsto. Teprve del�í dobu po odeznìní
majestátního pøerývaného dunìní nìkde za obzorem oznámily sirény pøedbì�-
ný konec poplachu. O prvních bombách na na�í pùdì jsme se dovìdìli od Pøero-
va, kde spadlo nìkolik kusù na pole u Krèmanì; podle názorù na�eho obyvatel-
stva se tím potvrdilo, �e nás nebudou bombardovat � to jen porouchaný
bombardér odhodil zátì�, aby mohl pokraèovat v letu. V srpnu 1944 ale probìhl
velký nálet na prostìjovské leti�tì a to u� vypadalo hrozivì.

Z velké letecké bitvy v prosinci tého� roku jsme nevidìli nic, pøesto�e jsme
nebyli ve �kole. V�e se odehrálo nìkde nad mraky, odkud zazníval øev motorù
a rachot automatických zbraní. Do toho udatnì støílela protiletadlová obrana.
Jeden bývalý student na�eho ústavu, pøidìlený po maturitì k �luft�ucu�, èasto
vzpomínal, jak dr�el hlídku nìkde na konci Nové ulice v blízkosti jedné protileta-
dlové baterie. Náhle se tam snesl na padáku letec, a kdy� si rozepnul kombinézu,
zaèali kanonýøi skákat do pozoru. Sestøelený plukovník Luftwaffe jim stra�nì
vynadal, pak si sbalil padák, vy�ádal si jednoho �luft�ucáka� jako doprovod a po
odhoukání konce poplachu odejel tramvají na nádra�í na pøímý rychlík Olmütz
� Breslau, ani� by se hlásil na místním velitelství.

Souèástí protiletecké ochrany bylo zatemnìní, které muselo být ve �kole dodr-
�ováno v prvních ranních a posledních odpoledních vyuèovacích hodinách. Ce-
loroènì platil �letní èas�, který prodlu�oval ranní temnotu a odpolednímu stmí-
vání moc neubral. V celém mìstì byla tma skoro taková, jako kdy� se dnes vypne
proud.

Na zaèátku posledního váleèného roku pøibyl nový signál �Akutes Luftgefahr�
(akutní vzdu�né nebezpeèí), pozùstávající ze dvou krátkých pøeru�ovaných za-
houkání následujících po normálním vyhlá�ení poplachu v pøípadì, �e se pøed-
pokládal pøímý útok na mìsto. Pøi normálním poplachu se teï u� práce nepøeru-
�ovala (musely to být hrozné ztráty úsilí o nový poøádek, kdy� po celé trase
nalétávajících svazù museli v�ichni do krytu), teprve �akutní nebezpeèí� oprav-
òovalo k odchodu do krytù.

Sly�eli jsme ho jen jednou, a to po cestì do �koly, která teï pøesídlila do budo-
vy v Neøedínì. V�echny �kolní budovy byly toti� uvolnìny pro váleèné úsilí, tak-
�e vyuèování probíhalo jen jedno odpoledne v týdnu. Dostali jsme domácí úkoly,
nìco se probralo a za týden se situace opakovala. Teï jsme byli blízko leti�tì
a s údivem jsme sledovali poletování �kolních letadel � Luftwaffe je�tì pøipravo-
vala nové piloty. Letecké poplachy nám èasto znemo�nily dorazit do �koly, kon-
cem dubna u� jsme tam ani nechodili.

Po osvobození jsme zjistili, �e jsme v�ichni na�ivu a na�e �bouda� pøe�ila taky.
A pak u� se �ilo bez zatemnìní a bez poplachù. Je to u� dávno, ale zapomenout se
na to nedá.

B. F. a F. B.
(mat. roè. SG 1950)
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SEKCE REÁLKA PØI VLASTIVÌDNÉ

SPOLEÈNOSTI MUZEJNÍ V OLOMOUCI

V roce 1902 byla v Olomouci otevøena Èeská reálka. Zalo�ení této �koly jsme
si pøipomnìli v roce 1997 pøi sjezdu absolventù Slovanského gymnázia Olomouc
(SG), k nìmu� se pøipojil první sjezd absolventù Èeské reálky (ÈR). Pøi shromá�-
dìní úèastníkù sjezdù pøed budovou �koly na tøídì Jiøího z Podìbrad byla na
budovì �koly odhalena pamìtní deska na olomouckou reálku.

Rád bych se se ètenáøi podìlil o nìkolik vzpomínek na tu dobu, do ní� také
spadá vznik a èinnost sekce Reálka pøi Vlastivìdné spoleènosti muzejní v Olo-
mouci (VSMO), a vyslovil podìkování za práci v sekci a i tìm, kteøí snahám sekce
byli nápomocni.

Kdy� øediteli støední �koly na tøídì Jiøího z Podìbrad byl 19. 11. 1990 pøedán
dekret o navrácení historického názvu Slovanské gymnázium s úèinností od 3. záøí
1990, jak pí�e dne�ní øeditel SG pan RNDr. Vladimír Zicháèek v almanachu SG
z roku 1991 v úvodním èlánku S pochodní v ruce k metám nejvy��ím, netu�il jsem
nic o tom, �e bude zøízena v roce 1993 pøi VSMO vedle ji� pracující sekce Slovan-
ské gymnázium i sekce Reálka, a tím spí�e nic o tom, jaké si dá úkoly. Sjezdy
absolventù SG se konávaly pravidelnì s odstupem 5 let.

Sjezd pøipravovaný na rok 1992 se konal u pøíle�itosti 125. výroèí zalo�ení SG
a v dobì, kdy støední �kola na tøídì Jiøího z Podìbrad ji� nesla opìt název Slovan-
ské gymnázium. Snad ta skuteènost, �e obnovené Slovanské gymnázium sídlilo
v budovì Èeské reálky, a ne v budovì na Kosinovì ulici jako za první republiky,
vedla poøadatele sjezdu k tomu, �e do pøípravného výboru sjezdu byli kooptová-
ni realisté, a to Ing. arch. Zdenìk Hynek a já. Proè padla volba na nás, nevím. Zdá
se mi dnes, �e dùvodem bylo to, �e jsme jako realisté byli dlouholetými èleny
VSMO. Shodou okolností jsme spolu�áci ze tøídy VII. A, maturitní roèník 1940.

A pak pøi�el rok 1993 a v záøí nebo øíjnu zvoní u mne doma telefon. Volá Ing.
Vladimír Skála, pøedstavuje se a struènì, jak øekl, na doporuèení pana øeditele
SG se má nejlépe kontaktovat se zástupci ÈR v pøípravném výboru sjezdu SG
1992. S nimi by mohl projednat svùj návrh na poøízení pamìtní desky k zalo�ení
Reálky a její umístìní na budovu �koly na tøídì Jiøího z Podìbrad, s ním� pøi�el
za øeditelem SG. Ten sice s návrhem souhlasil, ale v té dobì nevidìl mo�nost
realizace hlavnì z finanèních dùvodù. Dohodli jsme se tedy pøi prvním telefonic-
kém rozhovoru, �e zajistím na�i spoleènou schùzku, kde vìci v klidu posoudíme.
Tato schùzka a dal�í se pak uskuteènily za pøizvání dal�ích absolventù ÈR, a to
B. Lenhartové, M. Celé, Ing. J. Aubrechta a O. Hradila ve vinárnì Matìj v Riegro-
vì ulici. Návrh Ing. Vladimíra Skály jsme akceptovali a podpoøili. Ing. arch. Zde-
nìk Hynek se pøihlásil k výtvarné stránce desky, ale s podmínkou, �e text bude
schválen �ijícími absolventy reálky; nabídl jsem, �e se pokusím legálnì zorgani-
zovat zástupce maturitních tøíd Èeské reálky �ijící v Olomouci; iniciátor akce
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pak slíbil, �e zajistí zhotovitele desky i jejího sponzora. S tímto zámìrem jsme se
pak obrátili na VSMO a tak vznikla sekce Reálka. Pøedsedkyní VSMO byla tehdy
doc. PhDr. Jiøina Holinková, CSc., a za její pochopení pro vìc jí patøí ná� dík.
Podmínkou pro ustavení sekce bylo aspoò 20 èlenù, co� jsme splnili i pøekroèili.
Postupnì se daøilo roz�iøovat zastoupení dal�ích maturitních roèníkù reálky a po
dohodì se sekcí SG k nám patøili i zástupci maturitních roèníkù Reálného gym-
názia (RG) a Polívkova reálného gymnázia (PRG) jako pøímí pokraèovatelé ÈR.
Zájem o práci v sekci se postupnì zvy�oval a práce se i daøila. Jako dva hlavní
úkoly jsme pøijali: 1. Realizace pamìtní desky k sjezdu v roce 1997, 2. Získání
vhodných pøíspìvkù vztahujících se k ÈR do almanachu SG 1997. Oba úkoly jsme
splnili, pamìtní deska byla 4. 10. 1997 slavnostnì odhalena a almanach SG 1997
s na�imi pøíspìvky byl ve sjezdových materiálech pro úèastníky sjezdù obsa�en.

Po sjezdu v roce 1997 jsme uva�ovali, co dál se sekcí Reálka. Akceptovali jsme
v�ak návrh pana øeditele SG, �e by �kola vydala v roce 2002 dal�í almanach,
vìnovaný pøednostnì ÈR, nebo� to bude rok 100. výroèí zalo�ení Èeské reálky
v Olomouci. My jsme si pak vzali za úkol zajistit vhodné pøíspìvky (vzpomínky
na profesory, spolu�áky, na jejich �ivotní cesty, charakteristiku doby na�ich stu-
dií apod.) a tak pøispìli k pøipomenutí významu ÈR. V�dy� tato událost, zøízení
Èeské reálky v Olomouci, byla ku prospìchu nejen èeských rodin ve mìstì a okolí,
ale byla to i významná kulturní událost v tehdej�ím Rakousko-Uhersku.

K tomuto na�emu rozhodnutí pøispìla i slova pana øeditele SG v citovaném
èlánku (str. 30), která bych zde pøipomnìl: �Almanach, který pøes bariéru èasu
a vzdáleností bude mostem mezi generacemi, dobrovolným poutem povzná�ejí-
cí spolu�ácké solidarity, který bude høejivou otevøenou náruèí v�em, kteøí svým
bytím aktivnì spoluvytváøeli inspirující intelektuální atmosféru ústavù, na je-
jich� bohatých tradicích stavíme � tedy Slovanského gymnázia, Èeské reálky,
Polívkova reálného gymnázia, ale i jedenáctiletky èi SVV� � který vy�le jedno-
znaèný signál, �e v�ichni jsou na�im srdcím blízcí, �e zde mají svùj domov a jsou
zde v�dy srdeènì vítáni.� Sdìlení v této citaci obsa�ené znamená pøihlá�ení se
dne�ního SG k tradicím olomouckých støedních �kol v úryvku uvedených.

Jak se nám na�e zámìry v práci sekce Reálka pøi VSMO daøilo plnit, posoudí
dal�í generace, pakli�e si na nás vzpomenou. Pokládám v�ak za vhodné podìko-
vat v�em, kteøí se na práci sekce podíleli a mne si zvolili za svého pøedsedu. V úctì
pak vzpomínáme v�ech, kteøí z na�eho kolektivu nav�dy ode�li. Úèast na schùz-
kách sekce byla rùzná, nebo� vìkové rozpìtí zpùsobilo, �e mnozí byli je�tì za-
mìstnáni, jiní v dùchodu, nìkteøí mìli zdravotní potí�e. Jako zástupce jednotli-
vých maturitních roèníkù, kteøí se zúèastòovali schùzek sekce, nebo ty, kteøí
o jednání sekce byli informováni, uvádím:

Reálka: 1926 � Bohumila Lenhartová, 1927�8 � Jan Zlámal, 1929 Jaroslav
Auer, 1930 Ing. Josef Stejskal, Ing. Vojtìch �ebestík, 1931 � prof. Miroslava Celá,
� Ing. Eduard Lipovský, � Ing. Miroslav Strnad, Ing. Franti�ek Vrtek, 1932 Ing.
Antonín Seitel, Ing. Vladimír Barto�ek, 1933 � Ing. Miroslav Vilímec, Leo Schwarz,
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Bedøich Mádr, 1934 Jaroslav Kratìna, Karel Pùlkrábek, 1935 Ing. Vladimír Ská-
la, 1936 MUDr. Vratislav Chudoba, Ing. Franti�ek Pavelka, 1937 Jaromír Síla,
1938 Ing. Miloslav Ko�uský, 1939 Ing. Ale� Hrdlièka, Milo� �tìpáník, 1940 Ladi-
slav Vanìk, 1941 Jan Bílý, Ing. arch Karel Typovský, 1942 Ing. Jan Aubrecht.

Reálné gymnázium: 1944 Otakar Hradil, Ing. Vítìzslav Rù�ièka.
Polívkovo reálné gymnázium: 1945 � Ing. Milan Adamíra, 1946 PhDr. Kvìto-

slava Komárková, Ing. Zbynìk Støeda, 1947 Vítìzslav Hartmann, prof. PaedDr.
Zdenìk Pøikryl, � MUDr. Zdenìk Zapletal, CSc., Miroslav Vybíral, Ing. Emil Weis,
1949 � Ing. Josef Juránek, 1950 Ing. Bøetislav Slavotínek, 1951 � prof. MUDr.
Alois Kosatík, CSc.

Za práci, kterou ka�dý vykonával se zaujetím pro vìc, v�em dìkuji.
Uvádím je�tì tyto skuteènosti:
Výbor sekce Reálka pracoval témìø po celou dobu ve slo�ení: autor èlánku �

pøedseda, Ing. Vladimír Skála � jednatel, Ing. arch. Zdenìk Hynek � pokladník
a èlen pro styk s VSMO, Otakar Hradil � zapisovatel a pokladník, � Miroslava
Celá, Jaromír Síla, � Ing. Miroslav Vilímec, Ladislav Vanìk � èlenové.

Redakèní rada sekce Reálka pro pøíspìvky do almanachu 2002 byla zvolena
takto: Ing. Jan Aubrecht, Ing. arch. Zdenìk Hynek, Jaromír Síla, � MUDr. Zde-
nìk Zapletal, CSc. a autor èlánku. S pøípravou èlánkù pro Almanach nám pomá-
haly pracovnice katedry matematické informatiky PøF UP dr. Marta Veèerková
a Mgr. Zdeòka Nesvadbová se svolením vedoucího katedry doc. RNDr. Josefa
Hose, CSc. Za obìtavou pomoc jim vyslovujeme podìkování. Na�e podìkování
patøí také Mgr. Luïku Barto�ovi a Mgr. Ivanì �ádníkové, profesorùm SG z re-
dakèní rady almanachu 2002, za jazykové a vìcné úpravy na�ich èlánkù.

Zasedání sekce Reálka se konalo asi pìtkrát roènì v klubovnì SG umístìné
v suterénu hlavní budovy SG, s výjimkou doby oprav po povodni v roce 1997 (to
jsme mìli k dispozici jednu tøídu v jazykové èásti v pøístavbì �koly).

Èinnost na�í sekce od abiturientských sjezdù v roce 1997 si nedovedu pøed-
stavit bez pomoci øeditele SG pana RNDr. Vladimíra Zicháèka a bez shovívavého
posouzení na�í práce pøedsedou VSMO panem doc. PhDr. Jiøím V. Musilem, CSc.
Obìma zde chci srdeènì podìkovat za sekci Reálka i za sebe.

Moje vzpomínky na uplynulých 10 let, vztahující se k dìní okolo ÈR, jsou
kusé, ale myslím si, �e aspoò trochu zachycují pøání a práci �ijících absolventù
Èeské reálky a Polívkova reálného gymnázia, tìchto olomouckých støedních �kol,
jejich� uèitelé nás pøipravili pro �ivot. Jim patøí na�e podìkování a úcta, nebo�
na�e støedo�kolská léta jsme pro�ili v nesnadných èasech. Byli to mnozí z na�ich
profesorù, kteøí nám ukazovali hodnoty �ivota, za nì� polo�ili nìkteøí i vlastní
�ivoty. V podìkování jim vidíme i dík �na�í reálce�, �na�emu reálnému gymná-
ziu�. Pøihlá�ení se SG k tradici tìchto �kol jsme v�ichni pøivítali a ocenili. Pøeje-
me SG dal�í rozvoj, uèitelské osobnosti i vynikající �áky a absolventy, kteøí by
dále pokraèovali v díle svých pøedchùdcù.

Prof. RNDr. Miroslav Laitoch, CSc.
(mat. roè. 1940)
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PAMÌTNÍ DESKA

NA BUDOVÌ SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

Na budovì Slovanského gymnázia v Olomouci na tøídì Jiøího z Podìbrad je
umístìna pamìtní deska pøipomínající, �e v této budovì sídlila od roku 1919
Èeská reálka. Jak se podaøilo pøipomínku na existenci tohoto ústavu realizovat,
popisují dal�í øádky.

Jeden ze èlenù kolektivu zástupcù maturitních roèníkù Èeské reálky v Olo-
mouci byl v roce 1993 na náv�tìvì v Brnì u známých z dob svého studia na
brnìnské technice. Pøi procházce mìstem byl upozornìn hostitelkou, která ho
doprovázela, na pamìtní desku na jedné z budov v ulici u Botanické zahrady.
Deska oznamovala, �e v oné budovì sídlila kdysi Èeská reálka, kterou absolvoval
ji� zemøelý man�el hostitelky. Tato informace inspirovala na�eho náv�tìvníka
k tomu, aby se pokusil docílit i pro bývalou olomouckou reálku umístìní podob-
né pamìtní desky na budovì, kde døíve sídlila.

Po návratu z Brna nav�tívil øeditele Slovanského gymnázia RNDr. Vladimíra
Zicháèka a dotázal se ho, zda by souhlasil s umístìním pamìtní desky na budovu
gymnázia, aby se na existenci reálky v této budovì nezapomnìlo. Pan øeditel
souhlasil a odkázal tazatele na bývalé absolventy reálky Ing. arch. Zdeòka Hynka
a prof. RNDr. Miroslava Laitocha, CSc., èleny pøípravného výboru pro oslavy
130. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia a 95. výroèí zalo�ení reálky. Oba tito
èlenové pøivítali iniciativu tazatele a po�ádali ho, aby se stal dal�ím èlenem pøí-
pravného výboru. Tím akce na zhotovení pamìtní desky zapoèala. Vytvoøil se
z bývalých absolventù reálky �ir�í výbor jednak pro oslavy 95. výroèí vzniku re-
álky, jednak pro zhotovení pamìtní desky. Nejprve bylo nutné domluvit se na
textu desky. Po mnoha diskusích byl a� v roce 1995 odsouhlasen tento text: �His-
torická budova èeské reálky. Èeská reálka, zalo�ená úsilím èeských vlastencù
v roce 1902, sídlila v této budovì, pro ni postavené, od roku 1919 do roku 1952.�

Pak se zaèala hledat firma, která by desku zhotovila. Po mnoha neúspì�ných
pokusech byl navázán kontakt s firmou ISH Olomouc (nástupce firmy Sigma
Olomouc, zavla�ovací systémy) v blízkosti hlavního nádra�í. Se souhlasem gene-
rálního øeditele firmy ujal se na�eho problému technický øeditel Ing. Stanislav
Zdaøil (bývalý �ák iniciátora realizace pamìtní desky). Bylo rozhodnuto odlít desku
z mosazi. Péèí o výtvarnou stránku byl povìøen Ing. arch. Zdenìk Hynek, který
se tohoto úkolu ujal s nev�edním zaujetím, strávil mnoho èasu v modelárnì zá-
vodu pøi rozmís�ování písmen textu a po odlití desky se postaral i o její definitiv-
ní povrchovou úpravu. Po upevnìní na zdi budovy nalevo od vchodu hotovou
desku slavnostnì odhalil pøedseda pøípravného výboru prof. RNDr. Miroslav
Laitoch, CSc., spolu s nejstar�ím �ijícím absolventem reálky panem Janem Zlá-
malem, mat. roè. 1929, dne 4. øíjna 1997 pøi oslavách výroèí obou ústavù.

Poznámka: Odlití desky bylo bezplatné jako sponzorský dar firmy ISH Olomouc.

Ing. Vladimír Skála
(mat. roè. 1935)
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K 175. VÝROÈÍ NAROZENÍ

JANA EVANGELISTY KOSINY

Je jistì dobré a u�iteèné si pøi ka�dé vhodné pøíle�itosti pøipomínat, jakou
mimoøádnou osobností byl první øeditel Slovanského gymnázia v Olomouci Jan
Evangelista Kosina. Následující øádky nech� jsou tedy chválou a uznáním jeho
plodného �ivota a záslu�né práce jako pedagoga, vlastence, vìdce, spisovatele
a veøejného èinitele.

Tvrdit v�ak, �e bez J. E. Kosiny by Slovanské gymnázium v Olomouci nevzniklo,
by nebylo správné. Víme, �e bylo zalo�eno díky dlouhodobému prosazování èe�-
tiny na zdej�ích �kolách, na nich� byla vyuèovacím jazykem pouze nìmèina, i kdy�
pøevá�ná vìt�ina �ákù i studentù byla èeské národnosti. Vlastenecké snahy, tak
výraznì v Olomouci projevované v období bouølivého roku 1848, znovu o�ívaly
po pádu Bachova absolutismu na zaèátku �edesátých let 19. století. Je dlu�no
zdùraznit, �e v tomto národnostním boji sehrály nejvýznamnìj�í roli zde pùso-
bící uèitelské osobnosti (Al. V. �embera, J. Helcelet, J. I. Hanu�, Fr. J. Mo�ner,
Fr. Vanìk, J. R. Demel a dal�í). Jejich neustálé podnìty a popudy umo�nily ote-
vøení prvních èeských gymnázií na Moravì, v Brnì a v Olomouci.

Velikost osobnosti J. E. Kosiny se nám vyjasní, kdy� si uvìdomíme jeho záslu-
hy na vytvoøení podmínek zdárného rozvoje tohoto ústavu ve zdej�ím prostøedí.
Je u� v�eobecnì známo, v jakých provizorních podmínkách a na kolika místech
ve mìstì se bìhem celého jeho desetiletého pùsobení ve funkci øeditele (1867�
1877) vyuèovalo a konaly maturity. Ty první v r. 1872 poctil vizitací sám rakous-
ký císaø Franti�ek Josef. V krátké dobì mìlo èeské gymnázium více �ákù ne�
nìmecké, rychle stoupal jeho vìhlas, hojnì pøicházeli studenti z venkova, z celé
Moravy i ze Slezska. Nemen�í jeho úspìch jako øeditele spoèívá v tom, jaký si
umìl vytvoøit profesorský sbor v duchu svých humanitních ideálù. Svým pøíkla-
dem podnìcoval své kolegy i studenty k cílevìdomé práci ve �kole i ve veøejném
�ivotì. Svým elánem vybudoval v krátké dobì z této �koly �sýpku ducha�.

V osobnosti J. E. Kosiny se nejtìsnìji sluèuje profil pedagoga a vìdce. Jeho
�áci na nìho vzpomínali jako na kantora uèeného, duchaplného, vtipného, v�dy
laskavého a ochotného pomoci. Jeho odborné znalosti v �iroké oblasti humanit-
ních vìd jsou obdivuhodné, jeho jazykové znalosti rovnì�. Ty si osvojil
v mnohojazyèném prostøedí ve Lvovì, kde své studijní zájmy zamìøil jednak na
antickou filozofii a kulturu, jednak na literární historii a jazykovìdu, a to pøede-
v�ím na èeskou. Bylo mu dvacet let, kdy� se rodina vrátila natrvalo domù do
Èech do Bohdanèe a on mohl pokraèovat ve vysoko�kolských studiích na pra�-
ské univerzitì v oborech èe�tina a dìjepis. Pobøeznové politické a spoleèenské
klima u nás je�tì více roznìcovalo jeho vlastenecké uvìdomìní. Silnì na nìj za-
pùsobily osobní styky s Fr. L. Èelakovským, V. V. Tomkem, Pr. Koubkem, J. E.
Purkynìm, Fr. �umavským a dal�ími na�imi buditeli. I kdy� se Kosinovy literár-
ní pokusy málo objevovaly na veøejnosti, prosadil tehdy J. K. Tyl dokonce na
scénu Prozatímního divadla jeho dramatickou prvotinu Èechové nad Milánem.
Ponìvad� hra neuspìla, skoncoval mladý Kosina se svými básnickými pokusy
a pøesunul své literární ambice na vìdeckou a spoleèenskou publicistiku. V�dyc-
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ky se skrýval za rùznými pseu-
donymy: A. Bohdanecký, Severin
Karas, Fr. Alex Ostrý a jiné.

Ji� od mládí sklízel ve �kole
úspìchy v klasických jazycích
a øecká filozofie se stala jeho ce-
lo�ivotní láskou. Pùvodní apro-
baci èe�tina a dìjepis roz�íøil je�-
tì o latinu a øeètinu, co� plnì
uplatòoval u� ve svém pùsobi�ti
na gymnáziu v Hradci Králové
(1853�1867). Tam se kromì svì-
domité výuky vìnoval pøekládá-
ní spisù Platona, Sokrata a jiných
autorù a zpracoval dokonce no-
vou uèebnici latiny. Osvojil si
výbornì i klasickou rétoriku,
prosazoval dùslednì latinskou
skladbu i v èe�tinì, nesná�el ger-
manizmy, hlásil se otevøenì ke
svému staromilství a purizmu
a u ka�dého mluvèího hodnotil
pøedev�ím jeho jazykovou kul-
turu.

Jako vyzrálý klasický filolog
a zku�ený pedagog humanistic-
kého typu pøi�el do Olomouce
a s celou svou tvùrèí erudicí se
pustil do práce ve �kole i mimo
�kolu. Podle antického vzoru byl
zapálen pro divadlo, rád kdekoli
a kdykoli vedl diskuse a ve �kole
i ve spoleènosti stále debatoval.

S pedagogickým taktem sobì vlastním øídil své uèební metody k estetickým
a etickým duchovním hodnotám. Razil tezi: Bìda národu, který není veden
k poezii. Tyto esteticko-etické principy, �iroký objem jeho humanitních vìdo-
mostí i kritický pohled na souèasný spoleèenský vývoj a aktivní úèast na veøej-
ném �ivotì vytvoøily humanitní duchovní odkaz prvního øeditele SG, k nìmu�
se hlásí v�ichni jeho nástupci, jeho �áci a studenti v dal�ích generacích.

Tak se projevoval zøejmì i ve své funkci zemského inspektora a zemského
�kolního rady, do ní� byl povolán po desetiletém blahodárném pùsobení
v Olomouci a v ní� vydr�el a� do odchodu do dùchodu v r. 1888. Bydlel ve své
milované Bohdanèi, ale zklamán tamìj�ími malomì��áckými politickými pleti-
chami rád se vrátil sem do Olomouce a poslední ètyøi léta svého �ivota strávil
vta�en znovu do zdej�ího ru�ného vlasteneckého �ivota. To znamená, �e se zají-
mal o rozmach èeských �kol, o bohatou èinnost Matice �kolské a ostatních spol-
kù. Doèkal se zde úcty a vá�nosti. Oslavy jeho sedmdesátin v Národním domì,
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kde prý i bydlel, byly velkolepé. Zde mohl v klidu pracovat na svých pamìtech,
které psal velmi podrobnì a s humorným nadhledem. Bohu�el obsahují jen mla-
dá léta v cizích mìstech. Trpìl záduchou a zemøel náhle 11. prosince 1899.
V Olomouci se konal pohøeb za hojné úèasti v�ech slo�ek obyvatelstva, ale po-
chován je v Bohdanèi. Je èestným obèanem tohoto pùvabného lázeòského mìs-
teèka a jedna z jeho hlavních ulic je po nìm pojmenována. Brzy po jeho smrti
vydal Kosinovy nedokonèené memoáry jeho �ák Arno�t Vávra u R. Prombergra
ve tøech objemných svazcích pod názvem �ivot starého kantora. Tøetí díl tvoøí
epilog Arno�ta Vávry, bohu�el faktograficky dosti kusý a neúplný.

Jako literát se J. E. Kosina exponoval více v oblasti filozofie a jazykovìdy. Pøi-
spíval odbornými texty do rùzných èasopisù, zaslou�il se zásadním zpùsobem
o zalo�ení prvního pedagogického èasopisu Komenský, který vy�el poprvé
v Olomouci v r. 1873 a vychází snad dodnes. Své úvahy filozofické a kritiky jazy-
kovìdné a literární ulo�il v knize Hovory olympské. Vznikly v Olomouci a jsou to
debaty vedené pravidelnými náv�tìvníky spoleènosti zvané Olymp, co� byla sku-
pina olomouckých èeských intelektuálù scházejících se pravidelnì v Besedì na
Dolním námìstí (dnes budova Obchodní banky). V tìchto �ivých diskusích se
autor skrývá pod pseudonymem Ostrý. �koda, �e jazyk tìchto dialogù je tak ar-
chaický, dne�nímu ètenáøi nepøijatelný. Hovory poolympské byly uveøejòovány
v èasopise Komenský a zachycují rozpravy, které byly poøádány a� v posledním
období Kosinova �ivota na pravidelných sedánkách s pøáteli v Národním domì
v Olomouci a prokazují názorové ovzdu�í tamìj�í spoleènosti. V literární pozù-
stalosti J. E. Kosiny je ukryta také velmi bohatá korespondence, z ní� nejvýznam-
nìj�í a nejrozsáhlej�í èást byla vedena s Fr. Barto�em a s J. Vrchlickým, kterého
celý �ivot velmi obdivoval.

K dokreslení osobnosti J. E. Kosiny je je�tì nutné se zmínit o jeho podílu na
èeském vlasteneckém hnutí v Olomouci. Vedle své usilovné práce na úrovni
a rozvoji gymnázia vìnoval své síly aktivní èinnosti ve v�ech zdej�ích spolcích,
èasto stál u jejich zrodu a byl volen do vedoucích funkcí. V tom desetiletém obdo-
bí 1867�1877 �lo pøedev�ím o Matici �kolskou, Spolek uèitelù moravských, Vlas-
tivìdné muzeum, Vlastivìdnou spoleènost muzejní ad. Kdy� se v r. 1869
v Obèanské besedì zakládá Sokol, stává se jeho místostarostou a nabízí v této
budovì, kde se tísní pìt tøíd gymnázia, i prostor pro tìlocviènu. Velmi zajímavé
je také zapojení øeditele Kosiny a jeho profesorského sboru do vzdìlávacího pro-
gramu Slovanského dìlnického spolku, zalo�eného r. 1872. Tato spolupráce spo-
èívala v pøedná�kách a poté ve výuce i vedení pokraèovací prùmyslové �koly. Zprvu
dvouletá se rychle rozrùstala do nìkolika oborù a vyu�ívala vydatnì i prostory
èeských �kol v Sokolské ulici, nové budovy gymnázia a pozdìji i èeské reálky
a osamostatnila se a� po 1. svìtové válce. Sídlí-li tedy dnes Støední odborné uèi-
li�tì v historické budovì gymnázia, lze tuto skuteènost snad vysvìtlovat i návaz-
ností na toto vzájemné sepìtí v minulosti.

22. prosince 2002 uplyne ji� 175 let od narození J. E. Kosiny. Narodil se
v Josefovì, kde byl tehdy právì jeho otec zamìstnán jako voják z povolání. �ivot-
ní cesta J. E. Kosiny byla pestrá a klikatá, jeho �ivot vpravdì èinorodý. Pro veliký
pøínos do èeského kulturního rozvoje druhé poloviny 19. stol., který lze takto
vystopovat právì v Olomouci, si zaslou�í být ctìn a uchováván v trvalé pamìti.

Mgr. Eli�ka Bla�ejová
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�TICHÝ GENIUS MORAVSKÝ� JAN HAVELKA

� profesor Slovanského gymnázia (k 125. výroèí jeho úmrtí)

Ze �kolních písní na�eho dìtství po první svìtové válce mi utkvìla v pamìti
i v srdci píseò �Moravì�. Milujeme ji nejen proto, �e dnes patøí k slavnostnímu
repertoáru na�ich pøedních pìveckých sborù, jako je Pìvecké sdru�ení morav-
ských uèitelù a tøeba prostìjovská Orlice a Vlastimil, milujeme ji pro její krásu
a citovou hloubku:

Moravìnko, drahá máti,
Ó jak krásná jsi ty zem,
Jak tì nemá milovati,
Komu ty jsi domovem.

Modré hory, hory jasné,
lesù �umných temný lem,
hle, ty nivy divukrásné,
klasù moøe kolkolem.

Plynou øeky støíbropìnné,
dý�e krajem luzný klid,
hle, ty vísky utì�ené
a v nich dobrý, chrabrý lid�

Text písnì je dílem profesora Slovanského gymnázia v Olomouci Jana Ha-
velky, hudební stránka není od nikoho men�ího, ne� byl olomoucký hudební
skladatel Josef Ne�vera, dùstojný nástupce Pavla Køí�kovského. Její síla se
neztratila v dne�ní záplavì kosmopolitního vkusu, a právì proto jsme jí une-
seni.

Jan Evangelista Kosina, øeditel Slovanského gymnázia, na nìm� Jan Havel-
ka pùsobil od roku 1870, nazýval Havelku �perlou svého uèitelského sboru�.
Naplòuje nás ú�asem, jaké �ivotní dílo vykonal Jan Havelka po dobu svého
krátkého �ivota, vyplnìného prací a studiem, jako pedagog, historik, archeo-
log, geograf, nadaný malíø a kreslíø, nad�ený vlastivìdný pracovník a národo-
pisec pro na�e uèitelstvo, pro své �áky, pro muzejní èinnost v Olomouci a vù-
bec pro ná� národ na Moravì.

Jan Havelka se narodil v Lo�ticích 22. listopadu 1839. Jeho otec Franti�ek
Havelka byl nadaný malíø, autor a restaurátor cenných kostelních obrazù, uzná-
vaný malíø portrétù, historických obrazù, krajin a zejména umìlecky vyzdo-
bených terèù tehdy vá�ených støeleckých spolkù. V lo�tickém kostele se zacho-
val jeho cenný obraz sv. Prokopa, Panny Marie Rù�encové a jiných svatých.
Vyuèil se u svého strýce, významného malíøe v Brnì (1).

Rovnì� teta Jana Havelky (sestra jeho otce Franti�ka) vymalovala v lo�tickém
kostele dokonce celou køí�ovou cestu! � O svém otci psal Jan Havelka své ne-
vìstì Vlastì Wanklové s povzdechem: �Otec mùj jest malíøem a maluje doved-
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nì obrazy olejové do koste-
lù a svìtnic. Kdyby otec mùj
býval více obchodníkem
ne�li umìlcem, dávno mìl
míti za práci jmìní veliké
pohromadì��. K nárokùm
na kvalitu tìchto obrazù
nutno uvá�it, �e duchoven-
stvo bylo pro kostelní a far-
ní malby zákazník velmi
nároèný a stejnì tak boha-
tí mì��ané, tou�ící mít své
portréty.

Rovnì� Jan Havelka od
dìtství tou�il po povolání
malíøe. Absolvoval dvì tøí-
dy olomoucké nìmecké re-
álky, co� byla tehdy prùpra-
va pro malíøskou akademii.
V roce 1854 zmìnila jeho
�ivotní osudy sama vrch-
nost z blízkého zámku
v �adlovicích. Tehdy Jan
Havelka maloval na poli.
Na koni k nìmu pøicválala
baronesa Betty Gudenau-
ová, velká milovnice malíø-
ství. Podivila se výtvarné-
mu nadání malého chlapce
a pozvala jeho otce do zám-

ku. Tam obdr�el pro svého syna pøíslib roèního stipendia 100 zlatých roènì
na gymnaziální studia.

Havelkova nadání si na gymnáziu v�iml prof. Bla�ej Kozenn, autor tehdy
oficiálních atlasù pro støední �koly, a uèinil ho svým pomocníkem pøi kreslení
map. Dal�í Havelkova cesta vedla na vídeòskou univerzitu, kde studoval his-
torii, zemìpis a navíc i malíøství. Na pøímluvu svého pøíbuzného, kancléøe
sboru kanovníkù Franti�ka Heidenreicha, dostal nabídku práce skriptora ví-
deòského dvorního archivu s vysokým platem a definitivou.

V Havelkovi v�ak klíèila láska k èeskému jazyku, ji� v nìm probudil na teh-
dej�ím nìmeckém gymnáziu v Olomouci vlastenecky orientovaný profesor
Vanìk. Pùvodnì se toti� zamý�lel vìnovat nìmecké literární tvorbì, kterou
v nìm povzbuzoval profesor Alois Egger, nìmecký spisovatel a pozdìji uèitel
korunního prince, následníka trùnu arcivévody Rudolfa. Havelka sám vzpo-
mínal, �e od pøedná�ek prof. Vaòka pøestal se svými pokusy o básnì v nìmecké

Profesor Jan Havelka
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øeèi. Kdy� prof. Vanìk vyuèoval èe�tinì, nìmèina v oèích Havelkových pozby-
la svého vzne�eného lesku. Vaòkovi studenti nabyli pøesvìdèení, �e �není krás-
nìj�í øeèi na bo�ím svìtì, ne� je na�e èeská mateø�tina�. Z tohoto nad�ení vy-
plynula øada èeských literárních pokusù ukládaných do studentského èasopisu
�Fialka�, nikoliv do nìmeckého studentského èasopisu �Muse� (2). Vaòko-
vým pùsobením si Havelka uvìdomil velké poslání uèitele, jen� mìl být podle
slov jednoho nìmeckého pedagoga �knìzem svého národu�.

V té dobì se objevily germanizaèní pokusy vytvoøit zvlá�tní �moravský ná-
rod� (v�echna moravská mìsta tehdy mìla z úøední moci vytvoøenou nìmec-
kou správu) a èe�tí studenti bývali oznaèováni za �slovanské�. Pozoruhodná
je národnostní statistika studentù olomouckého nìmeckého gymnázia v dobì
Havelkových studií (rozdíly v souètech jsou zpùsobeny studiem pøíslu�níkù dal-
�ích národností �ijících na území tehdej�í monarchie):

Rok V�ech Èechù Nìmcù Rok V�ech Èechù Nìmcù
1854 413 200 194 1859 453  268 168
1855 426 201 206 1860 482 264 203
1856 423 202 200 1861 567 325 211
1857 418 212 198 1862 642 374 241
1858 464 258 188

Ústava z roku 1861 a zejména poslední z r. 1867 uèinila z monarchie na
tehdej�í dobu moderní stát, který dal èeskému národu mo�nost vyu�ít mì�-
�ansko-demokratických svobod, jimi� èelil snahám �ústavovìrné� strany vy-
tvoøit z národù øí�e spoleèný �národ rakouský� se spoleènou úøední øeèí a øeèí
velení armády (3).

Za vídeòských studií byl Havelka významnou osobností v krajanských stu-
dentských spolcích (mj. v èeském pìveckém spolku, v redakèním kruhu èasopisu
Moravská lípa a dal., kde se poznal s Franti�kem Barto�em, Aloisem V. �emberou,
Förchtgottem-Tovaèovským aj.).

Havelkovi prospìla nabídka barona Derczényho, aby se za finanèních pod-
mínek rovnajících se úøednickému platu za jedinou hodinu týdnì stal vycho-
vatelem Derczényova syna. S ním mu bylo umo�nìno i cestovat po Evropì.

Prvním Havelkovým pùsobi�tìm bylo piaristické gymnázium v Pøíboøe. Teh-
dy byl je�tì suplentem, oblíbeným u �actva, a patøil k místní honoraci. Druhé,
rovnì� nìmecké pùsobi�tì, bylo reálné gymnázium v Uherském Hradi�ti, kde
mu svìøili i péèi o botanickou zahradu.

V roce 1870 byl povolán na Slovanské gymnázium do Olomouce za prof.
Jakuba �kodu, který ode�el jako zakládající øeditel do gymnázia v Pøerovì.
Tì�il se, �e tam mù�e vyuèovat èesky a mít vliv na uèitelstvo vzdìlávací, spol-
kovou a redaktorskou èinností i jako zku�ební komisaø pro uèitelství na ná-
rodních �kolách.

Øeditel Slovanského gymnázia Jan Ev. Kosina uvedl Havelku do spoleènos-
ti èeských olomouckých vlastencù. Havelka bohatì splnil nadìje v jeho pùso-
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bení vkládané. Pronikavì se uplatnil v uèitelské stavovské organizaci � Spolku
moravských uèitelù, dokonce byl i jeho pøedsedou. Pro moravské uèitele Havel-
ka zalo�il v roce 1873 èasopis Komenský, sám ho redigoval a publikoval v nìm
pøíspìvky pedagogické, pøírodovìdné, jazykovìdné, historické i zemìpisné.
Havelka dosáhl uznání Komenského za stavovský orgán Ústøedního spolku
uèitelstva moravského. Pro moravský lid a pro jeho národní uvìdomìní vydá-
val beletristický èasopis Koleda. V nìm se svými spolupracovníky �íøil èeskou
osvìtu, lásku k rodné zemi a lásku k rodné øeèi, k slavné a bohaté národní
minulosti.

Do Havelkova �ivota vstoupila v Olomouci badatelská osobnost evropské-
ho významu. Byl to lékaø MUDr. Jindøich Wankel (4). Spoleènì s Vincencem
Praskem a P. Ignátem Wurmem zalo�ili Muzejní spolek olomoucký a z darù nad-
�ených sbìratelù i první èeské muzeum na Moravì � Vlastenecké muzeum
v Olomouci. Prací pøetí�ený Havelka redigoval od r. 1886 Èasopis Vlastenecké-
ho spolku muzejního a pøispíval do nìj prùkopnickými studiemi národopisný-
mi (5) a se svou paní pøispìl k poznání pokladù lidového umìní na Moravì.

V roce 1885 uspoøádal Havelka se svou man�elkou výstavu národních vý�i-
vek moravských v olomouckém muzeu. Tato výstava vzbudila nebývalou po-
zornost a byla opakována v Náprstkovì muzeu v Praze. To si ji� v�imla morav-
ského lidového umìní samotná man�elka panovníka císaøe Franti�ka Josefa I.
� Elisabeth Amalia Eugenie (zvaná �Sisi�), pocházející z umìnímilovné bavor-
ské dynastie Wittelsbachù, mj. sponzorù i uznávaného Richarda Wagnera.
Jejím pøièinìním byla tato výstava opakována v Prùmyslovém muzeu ve Víd-
ni. Nad dosud málo známou krásou tak u�asla celá Evropa. Z moravských vý-
�ivek a krojù rázem se stala z Popelky vzne�ená princezna (6).

Profesor Jan Havelka rozvíjel v Olomouci významnou literární èinnost. Kro-
mì rùzných èasopisecky publikovaných pedagogických statí, které soubornì
vy�ly v roce 1887 jako �Vybrané spisy vychovatelské a vyuèovatelské,� psal i kni-
hy pro mláde�, napø. Kratièké dìjiny Moravy pro mláde� a lid a populární Cesty
po Moravì. Byl dobrý kartograf, vytvoøil Nástìnnou mapu Moravy, psal statì
z estetiky, pøírodopisu i literární kritiky. Jako spolupracovník svého tchána
dr. Wankla ilustroval jeho Moravu pravìkou. Nezanedbatelná je i jeho beletris-
tická èinnost, zejména povídky v Koledì a Besedì olomoucké. Jeho Sebrané bás-
nì vydal posmrtnì r. 1888 V. Houdek.

Jan Havelka byl i první moravský �vìdecký� turista. Ve spisu Cesty po Mo-
ravì dává pokyny, jak se na cestu pøipravit a vystrojit. Komentuje výlet na
Zábøe�sko, na Pradìd, v�ímá si pøitom památek od pravìku a� po svou dobu.
Jeho èlánky a knihy, jich� je cca 250, jsou pouèné a cenné i po jazykové strán-
ce. Havelka toti� patøil ke kdysi posmívaným �jazykobrusièùm�. Jeho snahy
o èistotu èeské spisovné øeèi jsou ale seriózní, poctivì mínìné, nikoli smì�nì
malicherné.

Kdy� profesor Jan Havelka ve svých 47 letech dne 20. øíjna 1886 pøedèasnì
zemøel, byl jako pøedstavitel kulturní Moravy a obìtavý stavovský �kolský pra-
covník ji� osobností celonárodního významu. Polo�il základy pro novì se na
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Moravì rozvíjející vìdní disciplíny � regionální historii, pedagogiku, archeo-
logii, etnografii (7) a muzejnictví. Za svého �ivota byl uctíván a vá�en.

Tato vzpomínka je kytièkou vdìènosti za jeho celo�ivotní dílo, je� by na
Slovanském gymnáziu ani po 125 letech po jeho smrti nemìlo být zapome-
nuto.

POZNÁMKY

(1) Z Brna, kde bylo jeho talentu vyu�íváno zejména k malování svìtnic, F. H. radìji
ode�el a v rodných Lo�ticích se zdokonaloval v olejomalbì na plátnì. � Tehdy to-
ti� i nejlep�í malíøi bývali zamìstnáváni pracemi dne�ních malíøù pokojù. I slav-
ný malíø moravského baroka Sebastini � �ebesta s naprostou samozøejmostí uza-
víral s kní�etem Salmem v Rájci smlouvu �o obrazech a vymalování panských
komnat i natírání �aluzií�. Dokonce slavný Michelangelo dùstojnì kráèel o slav-
nostech s malíøi a natìraèi, proto�e to byl jeden cech, v nìm� tehdy umìní a øe-
meslo splývalo v jedno.

(2) Prof. Franti�ek Vanìk posléze pùsobil na Akademickém gymnáziu v Praze, kde
zemøel v roce 1894.

(3) Je zajímavé, �e v Rakousku se tehdej�í nìmecký dùstojník nesmìl pøiznat
k národnosti nìmecké, ale k �rakouské�, kde�to dùstojník èeského pùvodu smìl
svoji národnost oznaèovat jako �böhmisch�. Pøi sèítání lidu se v�ak neudávala
národnost, nýbr� tzv. �obcovací øeè�, nìmecky �Umgangssprache�.
Tehdej�í vládní èinitele, a zejména pozdìji i následníka trùnu Franze Ferdinanda
d�Este, toti� fascinoval pøíklad tehdy ekonomicky nejproduktivnìj�ího, a tudí�
�nejmodernìj�ího� státního útvaru Spojených státù amerických, kde v�echny
národy sjednocuje úøední, vyuèovací a vojenská øeè anglická. � Americký národ
je dnes mocná skuteènost.

(4) Jindøich Wankel (nar. v Praze 15. 7. 1821, zemøel v Olomouci 5. 4. 1897), po nìm�
je mj. v Olomouci i pojmenována ulice, pùsobil ve slu�bách kní�ete ze Salm-Reif-
ferscheidtu jako lékaø v Blansku a proslavil se objevy v Moravském krasu. Sám
sestoupil na dno propasti Macochy. Jeho objevy v Moravském krasu a u Pøed-
mostí u Pøerova jsou základem svìtové úrovnì moravské archeologie. Na odpo-
èinku �il v Olomouci ve svém domì na Bla�ejském námìstí a od roku 1882 psal
své vìdecké práce v èe�tinì.

(5) Havelkova man�elka, Wanklova dcera Vlasta, byla znalkyní moravského národo-
pisu, lidového umìní, krojù, vý�ivek a jiných projevù lidové tvoøivosti, napø. tan-
cù, zvykù a obyèejù.

(6) Druhá dcera dr. Wankela, Karla, se provdala za Havelkova nejlep�ího pøítele,
MUDr. Wilibalda Absolona. Jejich syn, svìtovì uznávaný archeolog a antropolog
prof. dr. Karel Absolon z Masarykovy univerzity v Brnì, Wanklovy vìdecké sna-
hy o poznání Moravského krasu dovr�il.

(7) Jeho celo�ivotní spolupracovnici a man�elce Vlastì, roz. Wankelové (nar. 16. 12.
1857 v Blansku) byl dopøán dlouhý �ivot. Po smrti man�elovì pùsobila jako kus-
todka Národopisného muzea v Praze, kde jako uznávaná odbornice zemøela
16. èervna 1939.

PhDr. Bohuslav Eliá�-�áèek, CSc.
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ROK 1870 A 1871 � tøi a ètyøi roky
po zalo�ení Slovanského gymnázia v Olomouci

S jistým respektem, snad i obdivem, také s trochou pobavení a úsmìvem nad
èe�tinou 19. století listuji ve dvou útlých se�itech:
1) �Vydán od øeditelství ústavu na konci �kolního roku 1870� � vytiskla �Knìh-

tiskárna Josefa Groáka�
2) �Vydán od øeditelství ústavu na konci �kolního roku 1871 � tiskem Kramáøe

a Procházky�.
Jde o �Programy c. k. vy��ího gymnasia slovanského v Olomouci�. Tøi (resp.

ètyøi) roky existence èeského gymnázia uprostøed málo pøátelské nìmecké vìt�i-
ny, za naprosté nepøíznì olomouckého magistrátu, plného �ovinistických mìst-
ských kon�elù, v bídných materiálních podmínkách dokazují obì bro�ury �ivo-
taschopnost novì zøízené �koly.
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Obsahem prvního �Programu� je jednak devítistránková práce, kterou �po-
dává suppl. uèitel V. Prasek: O genetivì u �títného�, a potom �Zprávy �kolní,
podává øeditel�.

Vincenc Prasek, pilný jazykový purista, na pøíkladu Tomá�e ze �títného �iroce
dokladuje oprávnìnost, ba povinnost u�ívat v syntaxi �genetivu po slovesech zá-
porných�. Pojednání je podrobné a rozsáhlé a odkazuje na stránky �kní�ek �este-
rých o obecných vìcech køes�anských�, co� byly zøejmì uèební texty. Nabádá
k èistotì jazyka: ��av�ak zamlèeti nechci, �e �títného pova�uji za spisovatele,
z jeho� dìl by syntaxe pøemnoho a více ne� z jiných, kolik tolik pùvodních, pro
ustálení své a na výmìt v�elijakých ohyzd cizích, rozhostiv�ích se v mluvì na�í,
získati mohla�. (Nedá mi, abych nedodal, �e nìjak mi to pøipomíná dne�ní dýle-
ry, lídry, dýd�eje, servry, esemesky�; døíve chozrasèoty, politruky�)
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Jan Kosina, c. k. øeditel, pak na zbývajících 26 stranách ve své �Roèní zprávì
a stavu gymnasia roku �kolního 1870� velmi podrobnì dokládá statistickými
údaji a komentáøi v�e, co se na ústavu bìhem roku událo.

Nechci se �iroce rozepisovat, ani mi nepøíslu�í, abych komentoval pøesnou
a dokonalou práci pana øeditele. Víc povìdí fotokopie:
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Obsahem druhého �Programu� z roku 1871 je práce profesora latiny a øeèti-
ny Josefa Fialy �Num quae vestigia in Horatii sat. I., 5 exstent, quibus satiram
hanc ad Lucilii exemplum aliquod compositam esse probatur�. Devìt stránek
latinského pojednání o tom, �Zdali existují nìjaké stopy v Horatiovì satiøe I., 5,
kterými se dokazuje, �e tato satira byla slo�ena podle (nìjakého) Luciliova vzoru�.

Následuje opìt Kosinových 26 stran �Roèní zprávy o stavu gymnasia roku
�kolního 1871�.
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Tìch 135 rokù, to jsou dva lidské �ivoty, to je 6�7 generací absolventù: stovky
pedagogù, lékaøù, knì�í, advokátù, novináøù, úøedníkù státní správy�

V nìmeckém prostøedí zaèala pùsobit øada nároènì uvìdomìlých vzdìlancù,
co� se muselo projevit v o�ivení èeské men�iny ve mìstì. Mnozí absolventi �koly
odcházeli na vysoké �koly a pak se vraceli do Olomouce. Posilovali tak èeské
kulturní i politické dìní.

Jak obtí�né bylo realizovat císaøské rozhodnutí o otevøení gymnázia po strán-
ce technického zabezpeèení, je dostateènì známo.

Z tìch dvou �Programù c. k. vy��ího gymnasia slovanského v Olomouci� je
patrné, �e se to bìhem nìkolika rokù podaøilo, i kdy� prozatím v provizoriu.
Teprve 14. záøí 1884 byla slavnostnì pøedána èeské veøejnosti nová budova gym-
názia v dne�ní Kosinovì ulici.

Vzpomeòme s úctou v�ech, kteøí se o vznik a presti� tohoto ústavu zaslou�ili.
Mgr. Franti�ek Brzobohatý

(mat. roè. SG 1950)
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JAKUB �KODA JE STÁLE INSPIRATIVNÍ

I JAKO JAKUB POÈÁTECKÝ

Mezi osobnosti, které navzdory uplývajícím létùm, desetiletím a dnes u� i sta-
letím a také navzdory slábnoucí spoleèenské pamìti stále vyvolávají èas od èasu
oprávnìný zájem souèasníkù, nepochybnì patøí Jakub �koda, støedo�kolský pro-
fesor, pùsobící na Slovanském gymnáziu v Olomouci v letech 1867�1870. Stal se
èlenem prvního profesorského sboru, ustaveného pøi zalo�ení olomouckého ústa-
vu, a pobyl v nìm první tøi �kolní roky. Byla to léta zakladatelská, léta svízelného
provizoria, léta naplnìná pøeká�kami. Jakub �koda byl v�ak u� v té dobì pedago-
gem zku�eným, více ne� tøicetiletým, a zapsal se do historie ústavu velmi pod-
nìtnì.

Co pøedcházelo jeho ustavení na Slovanském gymnáziu, není neznámé. Ne-
bude ale bez zajímavosti nahlédnout do �ivota Jakuba �kody ji� od doby jeho
narození. V matrice narozených øímskokatolického úøadu Poèátky v okrese Jin-
døichùv Hradec z let 1823�1847 (sv. 6., s. 238) je uveden pod jménem Jakob
�koda. Matrika vypovídá, �e se narodil 30. dubna 1835 v Poèátkách è. 124, na
tzv. Horním pøedmìstí. Pokøtìn byl následujícího dne, tj. 1. kvìtna. Jeho otec byl
Jakob �koda, valcháø, syn zesnulého Josefa �kody, také valcháøe, a Marie, roze-
né Roháèkové, z Tøe�tì. Matka se jmenovala Marie a byla dcerou Leopolda Brdlí-
ka, poèáteckého soukeníka, a Anny, rozené Holubové. Pøi køtu stáli Jakubovi
jako kmotøi Anton Faèek, poèátecký mlynáø, a Theresia Schuller(ová), tamní sou-
kenice.

Shodná konstelace jmen se opakuje u zápisu v poèátecké matrice (sv. 6., è. 299)
i pøi záznamu narození Jakubova bratra Antona (Antonína, pozdìj�ího autora
francouzské mluvnice a øeditele gymnázia v Doma�licích) 7. ledna 1839 s tím
rozdílem, �e den narození a køtu byl shodný a místem narození se stal dùm s èíslem
336.

V deseti letech se stal Jakub �koda studentem gymnázia v Jindøichovì Hradci,
kde ho v duchu národnì obrozeneckém nejvíce ovlivnili profesoøi Emanuel Hr-
bek a Václav Zelený.

Probudili v nìm lásku k národu a k èeskému jazyku. Na jindøichohradeckém
gymnáziu pro�il Jakub �koda jak revoluèní rok 1848, tak i nástup absolutismu.
Provinèní mìsto ani ústav v�ak promìny dobového klimatu nepro�ívaly bezpro-
støednì. Kdy� Jakub �koda v roce 1853 odmaturoval, samozøejmì s vyznamená-
ním, rozhodl se pro smìøování ke klasické a èeské filologii. Nebylo to náhodné.
Souznìní gymnaziálního klimatu a osobních dispozic vydalo plody (tým� studij-
ním oborùm se pozdìji vìnoval i Jakubùv bratr Antonín). Kromì tìchto oborù se
Jakub na pra�ské univerzitì horlivì vìnoval i filozofii. Na univerzitì poznal
z dobových autorit Augusta Schleichera, Friedricha Alberta Langa, Roberta Zim-
mermanna a dal�í osobnosti (Curtis, Löw).

Pro Jakuba �kodu byla ji� v dobì studií pøísloveèná jeho pracovitost a zauja-
tost, ale také aktivita. Soubì�nì se svým vysoko�kolským studiem vyuèoval
v Praze klasickým jazykùm na soukromých ústavech dr. Jana Èupra a Jana Jung-
manna.
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Profesionální dráhu pedagoga odstartoval v roce 1857 jako suplent na gymná-
ziu v Chebu, kde v té dobì k Jakubovu uspokojení je�tì pøeva�oval èeský �ivel,
v následujícím �kolním roce pak pùsobil v té�e �hodnosti� v Litomìøicích. Roku
1858 slo�il uèitelskou zkou�ku z latiny, øeètiny a èe�tiny. Poté byl jmenován pro-
fesorem na jindøichohradeckém gymnáziu, odkud kdysi vze�el. V Jindøichovì
Hradci pùsobil a� do svého ustavení profesorem Slovanského gymnázia v Olo-
mouci v roce 1867, tzn. devìt let.

Jindøichohradecké uèitelování Jakuba �kody bylo velmi významné pro mìs-
to, gymnázium i pro Jakuba samého. Mladý pedagog dospìl lidsky, profesnì
i literárnì. V roce 1865 se o�enil s Franti�kou Koudelovou, dcerou jindøichohra-
deckého civilního in�enýra, intenzivnì se vìnoval pedagogické práci a pøièinil se
o rozkvìt spoleèenského a kulturního dìní ve mìstì. Tato èinnost �na národu
roli dìdièné� mu byla vlastní po celý �ivot a vyvrcholila v patnáctiletém údobí
jeho �pøerovské éry�. Ta v�ak není pøedmìtem zájmu této krátké �dramatické
studie�.

Významnou kulturní a umìleckou událostí �národního významu� se pro Ja-
kuba �kodu stalo otevøení Prozatímního divadla v Praze roku 1862. Otevøení
Královského èeského zemského divadla, jak bylo oficiálnì Prozatímní divadlo
nazýváno, bylo velmi podnìtné pro Jakuba �kodu jako pøekladatele a dramati-
ka. Stalo se mu Mekkou v�eho literárního sna�ení. Nebylo to náhodné, nebo�
náklonnost k divadlu v sobì pìstoval ji� od dob studií. Svìdèí o tom i jeho debut
� veselohra o jednom jednání Doktor Robin, která vy�la v nakladatelství Jaroslava
Pospí�ila Praha ji� roku 1856 v Divadelní bibliothece, sv. 22, pod pseudonymem
J. Poèátecký. Tohoto pseudonymu Jakub �koda u�íval jako dramatik a pøeklada-
tel po celý �ivot. Doktora Robina, který je nestar�ím �dolo�itelným� dílem J. Poèá-
teckého, napsal autor dle francouzského �Premarey�. V dochovaném tisku hry
o jednom jednání v archivu Národního divadla je na titulní stranì dodnes dobøe
èitelný rukopisný záznam velkého èeského politika: �Veselohra Doktor Robin
mù�e se na èeském divadle provozovati. Od intendance tého� divadla. V Praze
21. dubna 1863 Dr. Rieger.�

Na jevi�ti ji v nejznámìj�í a nejslavnìj�í podobì realizovali Josef Chramosta,
Arno�tka Libická, Franti�ek Ferdinand �amberk, Karel �imanovský a dal�í slav-
ní pra��tí herci �edesátých let 19. století.

Jakub �koda alias Jakub Poèátecký nikdy neusiloval, aby byl svými souèasní-
ky vnímán v obou svých rolích. Pseudonym mu byl skuteèným prostøedkem uta-
jení a to je dùvod, proè ani následnì se nikdo neujal role dramatického analytika
a èetné Poèáteckého pøeklady a autorské parafráze, obmìny a variace (èasto do-
chované jen v rukopisné podobì) neposoudil a dosud nezhodnotil. I tehdej�í do-
bová divadelní kritika, pøedstavovaná pøedev�ím Janem Nerudou, ale obèas
i Vítìzslavem Hálkem, Otakarem Hostinským, Vilémem Gablerem, Viktorem Gu-
them, Jaroslavem Vrchlickým a Franti�kem Bílým, si v�ímala spí�e inscenaèních
kvalit ne� pøekladù samotných. Navíc je tøeba si uvìdomit, �e literární kvalitu
jednotlivých pøekladù bylo obtí�né posoudit, nebo� inscenaèní zvyklosti dovolo-
valy a èasto i pøedpokládaly dramaturgovy a re�isérovy úpravy pro konkrétní
scénu èi herce, co� opìt autorství pøekladu ponìkud zasouvalo do pozadí. V ar-
chivu ND v Praze se napø. na titulní stranì u rukopisné podoby pøekladu Jakuba
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Poèáteckého (Émile Augiér: Pelikán)
objevuje poznámka Pro Národní di-
vadlo upravil Lad. Stroupe�nický, t.è.
dramaturg. V Praze 7. ledna 1883.

Pøedpoklady Jakuba �kody pro
dramatickou tvorbu byly znaèné.
Základ tvoøilo jeho univerzitní vzdì-
lání lingvistické, které obsáhlo
klasickou filologii a bohemistiku.
Francouz�tinu nikdy soustavnì ne-
studoval, pøesto se v ní sám vzdìlal
v míøe pozoruhodné. To mu umo�-
nilo, aby �pilnì v úpravné a libé
roucho èeské odíval nejefektnìj�í
a nejcennìj�í kusy, jmenovitì fran-
couzské� (Franti�ek Bílý, nekrolog,
Zlatá Praha 1885).

Do dne�ních dnù se dochovaly
zprávy o 19 dramatických dílech,
u nich� je nade v�í pochybnost jisté,
�e byly do èe�tiny pøelo�eny Jaku-
bem Poèáteckým (�kodou) nebo
podle francouzských pøedloh jím
napsány. Vìt�ina z nich je ulo�ena
v archivu Národního divadla Praha
buï v ti�tìné, nebo rukopisné podo-
bì. O první z prací Jakuba Poèátec-
kého (Premarey: Doktor Robin) byla základní informace ji� vyslovena. �lo o Po-
èáteckého rané dílo z r. 1856, tedy z doby univerzitních studií, vydané v Divadelní
bibliothece Jaroslava Pospí�ila, sv. 22. Dílo je archivováno v Národním divadle
Praha pod signaturou R 616.

Zajímavý je okruh dramatikù, po jejich� dílech Jakub Poèátecký sáhl. Mnozí
z nich vstoupili natrvalo do dìjin francouzské literatury (napø. DFL Josefa Kopa-
la), jiní, jak se zdá, u� byli zapomenuti. K tìm, jejich� identita a literární i spole-
èenské vazby jsou dosud �ivé, patøí Alexandre Dumas ml., Octave Feuilett, Émile
de Girardin(ová), Henri Meilhac a Victorien Sardou, k zapomenutým u� spí�e
nále�í Émile Augier, Th. Barriére, Brisebarre, Ern. Capendu, Leo Effrontés.

19. století pøi vydávání dramatické tvorby nebylo pøíli� dùsledné. Zejména se
to týkalo repertoáru urèeného ochotnickým scénám, který vycházel v �lidových�
edicích. Tak vy�la v roce 1875 nákladem knihkupectví Mikulá�e a Knappa v Kar-
línì i fra�ka Jakuba Poèáteckého Z Kolína do Prahy. Komedie Poèáteckého je
v Divadelním ochotníku charakterizována jako fra�ka se zpìvy ve tøech jednáních
dle francouzského �Lacagnote�. Autorská invence a aktualizaèní posun nebyly
tehdy vnímány jako prohøe�ek vùèi originálu, Jakub �koda v�ak patøil mezi pøe-
kladatele s úzkostlivým a citlivým jazykovým pøístupem (viz dále citaci z recenze
Franti�ka Bílého z roku 1885).
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Naproti tomu byla na tehdej�í dobu obdivuhodná pohotovost èeského diva-
dla, které bylo schopno mnohé francouzské hry uvést za nìkolik mìsícù od je-
jich francouzské premiéry v Paøí�i. Tak tomu bylo napø. u hry Victoriena Sar-
doua Bodøí venkované. Paøí�ská premiéra se vá�e k datu 3. øíjna 1866, zatímco
v Prozatímním divadle byla hra v pøekladu Jakuba Poèáteckého poprvé uvedena
ji� 27. února 1867. Èeská verze byla samozøejmì nastudována pøímo z rukopisu.
Pøes vøelé pøijetí nebyla nikdy vydána a uchovala se jen v rukopisu (archiv ND
Praha sign. r 2496).

Taková pøekladová a inscenaèní rychlost nebyla samozøejmì zvyklostí, ale
uvedení francouzské hry na èeské scénì bylo u vìt�iny pøípadù Jakuba Poèátec-
kého realizováno døíve, ne� odeznìl její ohlas na paøí�ské scénì. Dolo�it toto
pravidlo lze u pøekladù her Émila Augiera. Jeho Svatou�kové, uvedení v Paøí�i
1. prosince 1862, potì�ili v Praze diváky ji� 4. øíjna 1865. Také Otec Guérin z dílny
tého� dramatika byl v Praze uveden (1871) po necelých dvou letech od francouz-
ské premiéry (1869). Èeská divadelní kultura se v letech provizoria na scénì Pro-
zatímního divadla, které bylo vnímáno jako prolog k plnému rozmachu èeského
divadla, rozvíjela podle ji� skuteèných evropských parametrù. Jakub �koda tìm-
to nárokùm v dramatické tvorbì plnì vyhovoval.

Dlouhodobá úspì�ná anonymita Jakuba Poèáteckého se mù�e z hlediska dne�ní
investigativní �urnalistiky jevit jako nepochopitelná. V sedmdesátých letech
19. století v�ak takovým problémem nebyla. Autorství nebylo klíèem k poznání,
zvlá�tì v pøípadech pøekladové literatury. V edièní praxi dramatické literatury
bývalo zvykem nabízet v seznamech a pøehledech ji� vydaných her jen �tituly�
bez uvedení autorù, nato� pøekladatelù. O skuteèné toto�nosti Jakuba Poèátecké-
ho v zainteresovaných kruzích èeské Thálie ale nebylo pochyb.

Orientace Jakuba Poèáteckého na vlastní dramatickou pøekladovou a �ohlaso-
vou� tvorbu byla intenzivní zejména v padesátých a �edesátých letech 19. století.
To znamená, �e zahrnovala závìreèné studijní údobí na pra�ské univerzitì a prv-
ní léta pedagogická vèetnì pùsobení na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V té
dobì se také nejèastìji Poèáteckého pøeklady dostávaly na scénu. Zatímco reper-
toárové zpracování inscenací v Národním divadle od jeho otevøení v roce 1883 je
úplné a pøesné, období tzv. Prozatímního divadla bylo v Dìjinách èeského divadla
III zhodnoceno jen v konturách. Je tedy mo�né, �e vùèi Jakubu Poèáteckému má
daleko k úplnosti.

Z pøekladù Jakuba Poèáteckého byla v Prozatímním divadle uvedena v letech
1862�1883 následující dramata:

É. Augier: Svatou�kové (1865)
E. de Girardinová: Pokuta �eny (1865)
V. Sardou: Bodøí venkované (1867, 36x)
A. Dumas ml.: Levoboèek (1868), premiéra 9. prosince
É. Augier: Otec Guérin (1871)
A. Dumas ml.: �ena Claudiova (1874)

S pomìrnì malým úspìchem se údajnì setkaly hry Augierovy. Do údobí �ko-
dova pùsobení na Slovanském gymnáziu v Olomouci spadají veleúspì�ní Sardou-
ovi Bodøí venkované a Dumasùv Levoboèek.
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Soupis repertoáru Národního divadla v Praze v letech 1881�1983 pøipomíná
pøekladová díla Jakuba Poèáteckého na první èeské scénì celkem tøikrát, a to
v letech 1884, 1885�1888 a 1890.

V roce 1884 byl uveden na první èeskou scénu Poèáteckého pøeklad Augiero-
vy hry Pelikán (Le fils de Giboyer) v úpravì Ladislava Stroupe�nického. Hra byla
uvedena na scénì Národního divadla celkem �estkrát. Dílo nejdøíve nastudoval
re�isér Antonín Pulda, pozdìji ho pøepracoval Franti�ek Kolár a posléze Josef
�maha. Premiéra se uskuteènila 29. èervence, derniéra 3. prosince 1884. Trojná-
sobný re�ijní vstup byl patrnì motivován chladnìj�ím pøístupem obecenstva
v porovnání s ohlasem v Paøí�i.

Josef �maha re�íroval i druhý pøeklad J. Poèáteckého na scénì Národního
divadla. �lo o úspì�né dílo Victoriena Sardoua Bodøí venkované (Nos bons village-
ois). Hra se doèkala sedmi provedení. Premiéra byla uvedena 27. èervna 1867,
tedy necelé dva mìsíce po �kodových padesátinách a jen ètyøi mìsíce pøed �ko-
dovým úmrtím. Derniéra pøipadla na 25. èervna 1888.

Inscenace byla posouzena stálým recenzentem Národního divadla ve Zlaté Pra-
ze, è. 29, r. 2/1885, s. 419, obsáhlým vstupem do rubriky Dramatické umìní
slovy (úryvek): �Bodøí venkované vedle dokonalé techniky vynikají pìknou cha-
rakteristikou a neodolatelným humorem. Zde Sardou opìt dokázal, jako èastìji,
�e chce-li se zrovna charakteristikou svých figur trochu pozdr�eti, dovede ji jako
kdokoliv jiný� Bodøí venkované byli znova studováni, a to s velkou pílí; pøednì

Budova Prozatímního divadla v Praze
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byl revidován text a upraven vìrnì dle originálu. Jindy v Prozatímním divadle
�krtalo se velmi mnoho, zvlá�tì scény, které by byly dìlaly obtí�e mno�stvím
figur, anebo se krátily úlohy a� k nepoznání, kdy� velká úloha musila se obsaditi
hercem slab�ím, následkem èeho� dosti èasto stáhla se dvì jednání v jediné�
Scény, které se døíve vynechávaly, tentokrát obecenstvo nejvíce rozesmály.�

Recenze pøipomíná, �e v inscenaci hráli sl. Dumková, pí Sklenáøová, p. Kollár,
p. Seifert, p. �imanovský, p. Mo�na, p. Frankovský a sl. Volfová.

Jediná posmrtná inscenace Poèáteckého pøekladu v roce 1890 pøipomnìla 55.
narozeniny pøekladatele a páté výroèí pøekladatelovy smrti v roce 1885. V re�ii
Franti�ka Kolára byla nastudována hra Alexandra Dumase ml. Levoboèek (Le fils
naturel). Premiérové publikum spatøilo hru 20. kvìtna 1890, ètvrté, derniérové
pøedstavení bylo uvedeno 7. èervence této� roku.

Pro studium a analýzu dramatické pøekladové tvorby zùstávají souèasníkùm
na poèátku 21. století uchované texty her, popøípadì archivované rukopisy. Bo-
hu�el, zdaleka nejsou uchovány v�echny. V ústøedním archivu Národního diva-
dla se nacházejí (zpracováno k r. 1999):

Émile Augier: Otec Guérin (rukopis), sign. r 2366
Émile Augier: Pelikán (rukopis), sign. r 2085
Th. Barriére a Ern. Capendu: Nepraví poctivci (rukopis), sign. r 6120
A. Dumas ml.: Levoboèek (rukopis), sign. r. 6597
Leo Effrontés: Veøejné mínìní (rukopis), sign. 6011
Emile de Girardinová: Pokuta mu�e (tisk), sign. R 2642
Emile de Girardinová: Pokuta �eny (tisk), sign. R 2756
J. Poèátecký � dle Premarey: Z Kolína do Prahy (tisk), sign. R 4000
J. Poèátecký � dle Premarey: Doktor Robin (tisk), sign. R 616
Victorien Sardou: Jak motýl køídla spálí (rukopis), sign. r 2358
Victorien Sardou: Bodøí venkované (rukopis), sign. r 2496

Neznámé jsou dal�í hry, o jejich� dávné existenci ji� v minulosti podali svìdec-
tví mnozí znalci díla Jakuba Poèáteckého, mimo jiné jeho bratr Antonín �koda
a pøekladatelovi kolegové Josef �ikola, �kolní inspektor, Karel Solpera (gymnázi-
um Jindøichùv Hradec), Josef Kráèmar (gymnázium Jihlava), Franti�ek Bílý (gym-
názium Pøerov). Jde o tyto tituly:

Émile Augier: Svatou�kové (rukopis)
Émile Augier: Veøejné mínìní (rukopis)
Brisebarr: Zapovìzené cesty (rukopis)
Octave Feuillet: Zakleté sleèny (rukopis)
Henri Meilhac: Fatienna (rukopis)
Henri Meilhac: Kytice (rukopis)
Herman Schmied: Draèí dráp (tisk)
Thiboust: Man�el v bavlnce (rukopis)

�ádná z tìchto her se nedostala do repertoáru první èeské scény. O jejich in-
scenaèním vyu�ití na dal�ích mo�ných scénách se nedochovaly �ádné konkrétní
zmínky. V úvahu by pøipadala nastudování, o nì� se mohly zaslou�it ale spí�e
koèovné divadelní spoleènosti v mimopra�ských divadelních budovách nebo
amatérské scény. Divadelní stánky rostly v éøe Jakuba Poèáteckého velmi po-
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vzbudivì: 1851 Nìmecký (dnes Havlíèkùv) Brod, 1860 Kolín, 1861 Nymburk,
1869 Písek, Èáslav, Velké Meziøíèí, 1872 Brno, 1874 Turnov, Dvùr Králové. Èes-
ky se zaèínalo hrát, i kdy� sporadicky, také na nìkterých nìmeckých scénách.

Jakub Poèátecký byl ve svých 35 letech jmenován prvním øeditelem novì zalo-
�eného pøerovského gymnázia. Psal se rok 1870. I kdy� divadlo nepøestalo být
pøedmìtem jeho zájmu, tì�i�tì jeho práce se pøesunulo do oblasti pedagogické,
správní a politické. Pøedev�ím jeho zásluhou se Pøerov národnostnì obrodil a jako
první mìsto na Moravì si do èela zvolil pøevá�nì èeské zastupitelstvo. Ale to je
sféra odli�ná a byla ji� zhodnocena jinými publicisty.

V roce 1880 byl Jakub �koda jmenován èestným obèanem Pøerova. Akt jme-
nování byl spjat s velkým pochodòovým prùvodem, následným banketem a slav-
nostním veèerem, jaký mìsto pøedtím ani následnì neza�ilo.

Jakub Poèátecký zemøel po déle trvající nemoci 28. øíjna 1885 a pohøben je
v Pøerovì. Hrob le�í v høbitovní sekci IV, èíslo 21. Vysoký mramorový náhrobek
slavného a literárnì disponovaného støedo�kolského profesora je zdoben plasti-
kou orla.

POU�ITÁ LITERATURA

Èeskoslovenská akademie vìd: Dìjiny èeského divadla III, ÈSAV Praha, 1977
Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881�1983, ND Praha, 1983
Kopal, Josef: Dìjiny francouzské literatury, Melantrich Praha, 1949
Sborník Státního okresního archivu v Pøerovì 3, SOA v Pøerovì 1995
Boleslavský, Josef Mikulá�: Divadelní ochotník, Repertoirum soukromých

divadel, Nové sbírky svazek 107, Mikulá� a Knapp v Karlínì, Praha 1875
Bílý, Franti�ek: Nekrolog, Zlatá Praha 1885
Vi�òák, Franti�ek: Jakub �koda, nástin �ivotopisný; Knihtiskárna a kamenotis-

kárna spoleèenstva, vlastním nákladem, Pøerov 1886
�koda, Jakub: Doktor Robin, Divadelní bibliotheka, sv. 22, Pospí�il, Praha 1856
Výpisy z matrik z øímskokatolického farního úøadu Poèátky, svazek 6 z let

1823�1847
�koda, Jakub, heslo v databázi Haná, Okresní knihovna Olomouc, 1999
Koláø, Bohumír: Naplnìný �ivot J. �kody, Nové Pøerovsko, 1. 11. 1985, s. 4�5
Tisky a rukopisy Jakuba Poèáteckého uvedené v textu se signaturami archivu

ND v Praze:
Émile Augier: Otec Guérin (rukopis), sign. r 2366
Émile Augier: Pelikán (rukopis), sign. r 2085
Th. Barriére a Ern. Capendu: Nepraví poctivci (rukopis), sign. r 6120
A. Dumas ml.: Levoboèek (rukopis), sign. r 6597
Leo Effrontés: Veøejné mínìní (rukopis), sign. 6011
Emile de Girardinová: Pokuta mu�e (tisk), sign. R 2642
Emile de Girardinová: Pokuta �eny (tisk), sign. R 2756
J. Poèátecký � dle Premarey: Z Kolína do Prahy (tisk), sign. R 4000
J. Poèátecký � dle Premarey: Doktor Robin (tisk), sign. R 616
Victorien Sardou: Jak motýl køídla spálí (rukopis), sign. r 2358
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KAREL KOØÍNEK

� �ÁK A ØEDITEL SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

Pøímí pamìtníci pùsobení øeditele Koøínka na zdej�ím ústavu ji� ne�ijí, zù-
stávají pouze písemné vzpomínky tehdej�ích studentù. Jako vnuèka tohoto pana
øeditele mohu jen doplnit ji� døíve publikovaná hodnocení a dávné historky ze
studentského �ivota pøed témìø sto lety dle vyprávìní mého otce a jeho souèas-
níkù o dobové atmosféøe na této �kole a v Olomouci.

Karel Koøínek, øeditel Slovanského gymnázia
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Slovanské gymnázium mìlo ji� tehdy vynikající povìst díky vysoké úrovni
profesorského sboru a znaèné nároènosti na znalosti a píli studujících. Do to-
hoto prostøedí pøi�el pedagog, abiturient tohoto ústavu z maturitního roèníku
1874. Svou uèitelskou dráhu zde zaèínal jako suplent. Pozdìji pùsobil jako pro-
fesor latiny, øeètiny a èe�tiny na brnìnském gymnáziu, odkud pøe�el øídit gym-
názium v Tøebíèi. V roce 1908 pøevzal øízení olomouckého Slovanského gym-
názia. Nejen pøísností a osobní uzavøeností, ale i rozsáhlými znalostmi literární
historie, publikaèní a veøejnou èinností posilující èeské národní vìdomí brzy
získal oblibu zejména u studentù vy��ích tøíd gymnázia. Ti mlad�í vnímali pøi-
rozenou autoritu tohoto vá�ného, elegantního mu�e s obavami o svou studijní
budoucnost � i kdy� zcela zbyteènì. Nový pan øeditel mìl toti� nejvøelej�í vztah
právì k tìm primánkùm. Pro slab�í studijní výsledky nebo men�í provinìní
proti kázni nevyluèoval ze studia, ale doporuèoval pøestup (consilium abeundi)
na støední �kolu s mírnìj�ími po�adavky.

V Olomouci s dominující slo�kou nìmeckého obyvatelstva bylo Slovanské
gymnázium institucí ideovì i aktivnì spjatou s èeským kulturním �ivotem. Ten
je od 80. let 19. století spojován s pìveckým a hudebním spolkem ��erotín�,
jeho� pøedsedou se stal v roce 1910 právì øeditel Koøínek. Spoleènì s profesorem
hudební výchovy J. Walterem organizovali ka�doroènì �Akademii �ákù èeské-
ho gymnázia� ve velkém sále olomouckého Národního domu, na ní� úèinkovali
nadaní houslisté, klavíristé, pìvecký sbor i recitátoøi.

S obdivem èteme dnes v pøedváleèném tisku pochvalné kritiky nároèných hu-
debních programù (Malát, Jeremiá�, Dvoøák, Ne�vera) a zprávy o vysokém poètu
obecenstva jako dùkazu pøíznì �irokých vrstev èeského obyvatelstva studentùm
Slovanského gymnázia. Pøekvapivì býval mezi náv�tìvníky studentských akade-
mií i arcibiskup dr. Bauer a dìkan teologické fakulty dr. Kubíèek.

Øeditel Koøínek obnovil tradici studentských �Majáles� na Sv. Kopeèku, spo-
jených s vystupováním gymnazistù ve veselých poøadech, se zpìvem a taneèní
zábavou. Býval èasto i obhájcem studentù, vracejících se za zpìvu tehdy revo-
luèních vlasteneckých písní, pøed zásahem rakouské policie, jí� se národnostnì
podbarvený ráz slavnosti a pochodu za demonstrativní podpory místních obèa-
nù vùbec nelíbil.

Je témìø neuvìøitelné, �e vzpomínkové pøedná�ky pøi výroèích na�ich vý-
znamných spisovatelù se zdùraznìním jejich vlivu na národní uvìdomìní uni-
kaly pozornosti rakouských úøadù. Soudr�nost studentù a jejich profesorù, za-
lo�ená na jednotném národním smý�lení, byla mimoøádnì silná.

Ka�dodenní �ivot v budovì Slovanského gymnázia v Kosinovì (tehdy Radetz-
kého) ulici nebyl � pøes nesmlouvavì vy�adovanou disciplínu � tak �edivý jako
jeho chodby a tøídy v ni��ích patrech. O pøestávkách o�ívala budova halasem
nucenì se promenující mláde�e, z pøízemí vonìly párky a jiné pochutiny pro-
dávané panem �kolníkem, v zimì se ozýval rachot uhlí, pøikládaného
z plechových vìder do velikánských kamen. Mezi hem�ením studentù èasto
pobíhal èernobílý pes, �ebrající o nìco na zub od tìch dobrodincù, jejich� se-
znam mìl neomylnì ulo�en ve své psí databance. Víc ne� obvyklé zazvonìní
pøispíval k zpacifikování v�eho toho rekreujícího se davu jediný výkøik: ��kyz�
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� a v okam�iku bylo liduprázdno. Chodbou kráèel jen pan øeditel následován
oním neukáznìným psím provinilcem, který utekl z bytu jeho rodiny.

Pan øeditel obýval se svou rodinou (tj. s man�elkou a 6 dìtmi) prostorný slu-
�ební byt ve 2. poschodí gymnazijní budovy, kde se svítilo plynem a topilo
v obrovských kamnech. Ve své rodinì byl vùdèí a urèující osobou, nekompro-
misnì vy�adující poøádek a dobré studijní výsledky. Sdílel se svými dìtmi i vlastní
záliby a tak obohatil jejich dal�í �ivot o lásku k hudbì a literatuøe. Na rodin-
ných procházkách je seznamoval s historií Olomouce, pøi prázdninových poby-
tech v Ti�novì a pozdìji v Orlických horách s nimi nevynechal �ádné
z památných míst nebo pøírodních zajímavostí.

Nepøehlédnutelným èlenem domácnosti pánì øeditele byl pes s pøíznaèným
jménem Pegas. Aèkoliv øídicí a pedagogické schopnosti pana øeditele byly ne-
sporné, k výchovì tohoto prý foxteriéra pozoruhodného vzhledu a nejistého
pùvodu naprosto nestaèily. A tak znali brzy olomouètí obèané tuto nesourodou
dvojici i ka�dého z ní i samostatnì. Kdy� si pan øeditel za�el do kavárny Národ-
ního domu, stávalo se toti�, �e netrpìlivé zvíøe uteklo z domova, samo naskoèi-
lo u hotelu Austria (dne�ní hotel Palác) do tramvaje a dojelo si pro svého pána.

Doba, po kterou stál v èele Slovanského gymnázia øeditel Karel Koøínek, mìla
dvì rozdílné etapy. Rokem 1914, po vypuknutí 1. svìtové války, zaèíná období,
které ústav poznamenalo likvidaèním zpùsobem. Povolávání na frontu oslabilo
profesorský sbor, vylidnilo vy��í roèníky, �kolní budovu zabralo vojsko. Tøeba-
�e byla budova v roce 1916 �kole k u�ívání vrácena, váleèná bída, nedostatek
paliva, který si vynucoval uhelné prázdniny a zkrácení vyuèovací doby, zavede-
ní váleèných maturit � to v�e sni�ovalo zájem o studium i úroveò výuky. Byla to
léta boje s úøední mocí o existenci ústavu.

Události váleèných let a neovlivnitelný úpadek gymnázia nesl pan øeditel
Koøínek velmi tì�ce. Klidnìj�í chvíle pro�íval pouze pøi ka�doroèním pobytu
v lázeòském mìsteèku Brandýse nad Orlicí. Hledal psychickou podporu pøi pro-
cházkách údolím s obeliskem Jana Amose Komenského, v blízkosti místa, kde
byl psán �Labyrint svìta a ráj srdce�? Bylo i pro nìj toto památné údolí útoèi�-
tìm tak, jako bylo pøed dávným èasem pro Uèitele národù? V�dy� právì dílo
J. A. Komenského bylo pøedmìtem jeho zájmu i odborných publikací!

Teprve vznik èeskoslovenského státu zahájil proces obnovy a modernizace
ústavu. Z gymnázia s klasickým filologickým zamìøením se stává reálné gym-
názium. A zde konèí jedna významná etapa �koly, která vynikajícím zpùsobem
poskytla humanitní vzdìlání øadì generací èeské inteligence na Moravì. Øedi-
tel Koøínek se se svým profesorským sborem energicky podílel na konsolidaci
ponièeného ústavu. Jeho náhlá smrt v roce 1920 v�ak jeho úsilí i plány do bu-
doucna ukonèila.

Pamìtníci, abiturienti z let pùsobení øeditele Karla Koøínka, si uchovali pøá-
telství ze studentských let a� do konce �ivota. Pøátelství z lavic Slovanského
gymnázia a vzájemná pomoc byly toti� mnohdy jedinou svìtlou jistotou
v následujících nelehkých dobách hospodáøské krize a hrùzy dal�ího váleèného
konfliktu, v nìm� svá studentská léta pro�ívaly zas jejich dìti. Slo�itá byla i doba
následující. Ale i ta je na�tìstí ji� minulostí.

JUDr. Helena Dokoupilová-Koøínková
(mat. roè. SG 1945, E)
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CO MÙ�EME VYÈÍST ZE STARÝCH VYSVÌDÈENÍ

Z pozùstalosti pøednosty oddìlení plavby Labsko-oderské na Ministerstvu do-
pravy Ing. Ladislava Vavroucha se zachovala i jeho vysvìdèení z dob jeho studií
na Èeské reálce v Olomouci (mat. roè. 1910). Ve �kolním roce 1905/1906 to pod-
le tisku na �Vysvìdèení reálním� a také podle kulatého razítka byla Èeská sou-
kromá reálka v Olomouci. Ve �kolním roce 1906/1907 je na pololetním vysvìd-
èení název soukromá pøe�krtnut a nahrazen slovem státní, na razítku je v�ak
text c.k. èeská vy��í reálka v Olomouci. A� na konci druhého pololetí je pøedti�-
tìn text Èeská státní reálka v Olomouci a stejný je i na kulatém razítku. V�echna
vysvìdèení jsou opatøena 30haléøovým kolkem s nìmeckým textem, vysvìdèení
dospìlosti dvoukorunovým. Na
v�ech vysvìdèeních je pode-
psán øeditel Franti�ek Polívka.
Do �kolního roku 1907/1908
jsou u v�ech známek z pøedmì-
tù podepsáni vyuèující profeso-
øi. Jejich jména se pøíli� nemì-
nila.

Kromì nábo�enství se vy-
uèoval ve v�ech tøídách jazyk
èeský jako vyuèovací, jazyk nì-
mecký jako druhý jazyk zem-
ský a dále jazyk francouzský,
dìjepis, zemìpis (v kvintì vypa-
dl, v sextì v pololetí je hodno-
cen jedinou známkou spolu
s dìjepisem, na konci roku od-
padl, v septimì opìt hodnocen
spolu s dìjepisem). Samostat-
nými pøedmìty byly matemati-
ka a geometrie. V tercii a kvar-
tì silozpyt, v kvartì a kvintì
luèba. V kvintì, sextì a septimì
pøírodopis. Od �kolního roku
1908/1909 v sextì a septimì se
u�ívalo názvù fysika a chemie.
Dal�ími pøedmìty ve v�ech tøí-
dách byly kreslení a tìlocvik.
Z nepovinných pøedmìtù si stu-
denti mohli ve v�ech tøídách
vybrat tìsnopis, zpìv nebo
praktická luèební cvièení v la-
boratoøi, od sexty analytickou
luèbu.
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O MÉM SETKÁNÍ S PREZIDENTEM

T. G. MASARYKEM V LÁNECH

Myslím, �e není ji� mnoho lidí, kteøí mìli tu èest a pøíle�itost mluvit osobnì
s prezidentem T. G. Masarykem.

Mùj otec, Vít Høivna � �ák, profesor a øeditel Slovanského gymnázia v Olo-
mouci, byl oddaným �ákem profesora Masaryka. Otec studoval hlavnì obor lati-
na � øeètina na Univerzitì Karlovì v Praze. U profesora Masaryka absolvoval
pøedná�ky o filozofii. Vzpomínám, �e jako �ák na Slovanském gymnáziu byl v�dy
primusem tøídy. Ve starých výroèních gymnaziálních zprávách byl v�dy uvádìn
první mezi �áky a s hvìzdièkou. V letech 1900�1910 byl profesorem na gymná-
ziu ve Vala�ském Meziøíèí. Tehdy byl význaèným èlenem volebního �tábu profe-
sora Masaryka, který kandidoval na poslance do Øí�ského snìmu ve Vídni v roce
1907. Podle vzpomínek mé maminky (tehdy jsem je�tì nebyla na svìtì) jezdil mùj
otec spoleènì s MUDr. Kraicem po regionu Vala�ského Meziøíèí, aby podpoøili
volební úspìch Masaryka proti ostatním kandidátùm.

Od té doby se datovalo pøátelství mých rodièù s rodinou T. G. Masaryka. Prof.
Masaryk dokonce v roce 1908 nebo 1909 nav�tívil i s paní Charlotou na�i rodinu
na rodném gruntì mého otce v Pøíkazích u Olomouce. Pobyli tam nìkolik dní.
Prof. Masaryk se setkal s místními pokrokáøi a se spisovatelem Vrbkou z Nákla.
Na�i staøenku, hanáckou selku, udivil svým ranním cvièením a mytím ve stude-

Na vysvìdèení od �kolního roku 1905/1906 a 1907/1908 je uvádìna stupnice
známek pro mravy, pro pilnost a pro prospìch. Prospìch byl dokonce hodnocen
�esti stupni: výborný, chvalitebný, dobrý, dostateèný, nedostateèný, zcela nedo-
stateèný (pro srovnání uvádím �est stupòù na Slovanském gymnáziu ve �kolním
roce 1943/1944: velmi dobrý, dobrý, uspokojivý, dostateèný, sotva dostateèný
a nedostateèný). Ve �kolním roce 1908/1909 jsou pro chování urèeny ètyøi stup-
nì: velmi dobré, dobré, zákonné, nezákonné; pro prospìch rovnì� ètyøi stupnì:
velmi dobrý, dobrý, dostateèný a nedostateèný. Hodnocení pilnosti odpadá a jed-
notlivé známky ji� nejsou jednotlivými vyuèujícími podepisovány. Podle poøado-
vého èísla na vysvìdèení studenta Ladislava Vavroucha mù�eme odhadovat, jak
se mìnil poèet �ákù ve tøídách. V tercii B mìl èíslo 36, v kvartì B èíslo 32, v kvintì
B èíslo 23 a v sextì B èíslo 20. Septima je bez oznaèení a èíslo tøídního katalogu
má 38. Zøejmì byly obì tøídy slouèeny pro úbytek �ákù. Na vysvìdèení dospìlos-
ti má èíslo 33. Toto vysvìdèení ho opravòovalo k náv�tìvì Vysoké �koly technic-
ké.

Pokud �ádali studenti o osvobození od �kolného, museli pøedlo�it tzv. Vysvìd-
èení nemajetnosti (chudoby). Údaje o pøíjmech a majetku rodièù a poètu dìtí
v rodinì musely být potvrzeny od pøedstavenstva obce, od farního úøadu, c.k.
okresního hejtmanství a c.k. knihovního úøadu, který potvrzoval výmìru po-
zemkù a vý�i daní.

Zdenka Vavrouchová-Pichnerová
(mat. roè. SG 1945, C)
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né vodì z putýnky. Mìla strach, aby
se pan profesor nenachladil. Profesor
Masaryk prohlásil, �e v Pøíkazích vi-
dìl jeden z nejkrásnìj�ích západù
slunce na rovinì.

V roce 1924 byli moji rodièe po-
zváni na dvoudenní náv�tìvu na
Pra�ský hrad, kam vzali s sebou také
starostu Pøíkaz pana Svozila s man-
�elkou. Moje velmi inteligentní ma-
minka, jen s uèením v klá�teøe v Pøe-
rovì, udr�ovala pøátelské styky
s paní Charlotou, o které se vyjadøo-
vala jako o velmi vzdìlané, inteligent-
ní a vá�ené paní. Po smrti prezi-
dentského páru pokraèovalo na�e
pøátelství s jejich dcerou dr. Alicí
Masarykovou, která mì a maminku
nav�tívila v na�em bytì na Horním
námìstí v Olomouci v roce 1947.

V létì 1937 jsme s maminkou do-
staly pozvání od dr. Alice Masaryko-
vé, abychom je nav�tívily na zámku
v Lánech. Odpoledne jsme pøijely vla-
kem na lánské nádra�í. Tam nás oèe-
kával otevøený koèár ta�ený dvìma bìlou�i. Vzpomínám, �e pøi jízdì do lánské-
ho zámku jsme byly obyvateli Lán pozorovány se zájmem, ba i s úctou, asi jako
vá�ená náv�tìva pana prezidenta. Podveèer a pøí�tí dopoledne jsme trávily pro-
hlídkou zámku a projí�ïkou Lánským parkem a pøilehlými lesy. Lo�nice, v ní�
jsme byly ubytovány, byla zaøízena, øekla bych støedostavovsky, s lehce secesním
nábytkem, nikoliv luxusnì moderním. Jídlo k veèeøi i k obìdu bylo jednoduché,
dietní. Luxusní bylo jen servírování kávy po obìdì. U krbu v hale, na velkém
støíbrném podnosu s vkusnými znaèkovými mocca �áleèky�

Po obìdì jsem pak byla pøedstavena panu prezidentovi. Byl ve svém pokoji,
tak jak jsme jej znali z obrázkù z novin a z filmu: V jeho pokoji byla jednoduchá
�elezná postel, police plná knih a� ke stropu, okno s výhledem do lánských za-
hrad. Pan prezident stál zpøíma, v bílém obleku. Jednu ruku mìl po prodìlané
mozkové mrtvici lehce nepohyblivou. Jeho tmavé oèi hledìly na mne s neèekaným
zájmem. Na mne, cizí, obyèejnou mladou lékaøku. Pan prezident se mnou mluvil
o mém povolání a o mých plánech do budoucna. Mìla jsem pocit, jako by v tuto
chvíli nikdo ho nezajímal tak jako já. Tehdy jsem si uvìdomila, co je to charisma
osobnosti. Pochopila jsem, proè byl tak milován vìt�inou studentù je�tì jako
uèitel na Univerzitì Karlovì a pak jako prezident i vìt�inou národa.

Pøesto�e setkání s ním osobnì trvalo vzhledem k jeho chorobì asi necelých
dvacet minut, pamatuji si jej dodnes jako setkání s mimoøádnou osobností.

MUDr. Marie Nekulová-Høivnová
(mat. roè. DRRG 1929)

T. G. Masaryk
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PHDR. FRANTI�EK MACHÁT

S 25. 12. 1876 Horka nad Moravou � 22. 4. 1935 Praha

K významným absolventùm Slovanského gymnázia patøí PhDr. Franti�ek
Machát (mat. roè. 1895), který v první polovinì dvacátého století nále�el
k pøedním èeským geografùm. Narodil se 25. prosince 1876 v Horce nad Mora-
vou a po absolvování olomouckého Slovanského gymnázia (1887�1895) se za-
psal na èeskou pra�skou Filozofickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde
v letech 1895�1900 studoval dìjepis a zemìpis. Nav�tìvoval také pøedná�ky
z filozofie, èeského jazyka a literatury, estetiky, nìmecké literatury, pedagogiky
a psychologie.

Mladého studenta zvlá�tì upoutaly pøedná�ky prvního èeského profesora ze-
mìpisu Jana Palackého. I kdy� doktorátu filozofie dosáhl Franti�ek Machát v roce
1905 na základì dizertaèní práce Nábo�enské pomìry na Náchodsku v letech 1620�
1660, brzy se plnì vìnoval zemìpisu, kterému zasvìtil zbytek svého tvùrèího
vìdeckého �ivota. V období první republiky zastával funkci èlena komise pro sta-
novení úøedních názvù míst Èeskoslovenské republiky.

Jako støedo�kolský pedagog vyuèoval v Praze (1899�1901), na reálce v Náchodì
(1901�1906) a pak na nejrùznìj�ích místech opìt v Praze. V roce 1917 se stal
prozatímním øeditelem Mìstského èeskoslovenského dívèího reálného gymná-
zia Krásnohorská v Praze II, v Lazarské ulici.

Od roku 1922 byl lektorem metodiky zemìpisu na Univerzitì Karlovì. Od
dvacátých let se intenzivnì zajímal o teorii vyuèování zemìpisu a �kolskou kar-
tografii. Populární formou poznatky z tìchto vìdních disciplín i publikoval.

V roce 1923 redigoval druhé, opravené a podstatnì roz�íøené vydání tøídílné-
ho Illustrovaného zemìpisu v�ech dílù svìta (I. /1923/ � 447 s., II. /1934/ � 662 s.,
III. /1925/ � 512 s.). Vedle Franti�ka Macháta autory této 1621stránkové zemì-
pisné encyklopedie jsou J. Èermák, V. Dvorský, B. Horák, F. Koláèek, V. Novák,
F. �tùla a K. Urban. V této tøídílné knize je 729 vyobrazení i mapek a 52 barev-
ných pøíloh.

Franti�ek Machát je v prvním díle autorem kapitoly Pojem a rozdìlení zemì-
pisu (s. 48�50), v druhém díle byl spoluautorem rozsáhlé C èásti Støední Evropa
(s. 255�590) a ve tøetím díle napsal II. èást Afrika (s. 153�240) a V. èást Polární
kraje (s. 436�447).

Vedle tohoto grandiózního zemìpisného díla, ve kterém se osvìdèil i jako vy-
nikající redaktor, zapsal se Franti�ek Machát natrvalo i do historie metodiky ze-
mìpisu a �kolské kartografie. Tìmto dvìma geografickým oborùm se vìnoval od
svého pøíchodu do Prahy z Náchoda.

Ve výroèních zprávách støedních �kol, kde Franti�ek Machát pùsobil, uveøej-
nil vedle historických a zemìpisných studií kritiku nových osnov výuky zemìpi-
su na rakouských støedních �kolách z let 1908�1909, kterou publikoval ve 25.
výroèní zprávì státního gymnázia v Praze v �itné ulici za �kolní rok 1911�1912,
Praha 1912, 11 s., pod názvem Zemìpis na vy��ím gymnasiu. Touto problemati-
kou se zabýval i v novì vzniklé Èeskoslovenské republice a v roce 1925 pøedlo�il
Ministerstvu �kolství a národní osvìty svùj vlastní návrh nových osnov, který



153

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM VE STUDIÍCH A VZPOMÍNKÁCH

specifikoval jak obsahem, tak i vlastní náplní zvlá�� pro ni��í a pak i vy��í stupeò
støedních �kol. Zvlá�tní dùraz kladl na dùkladnou znalost kulturnì vyspìlých
zemí Evropy a slovanských státù. K tomu názornì vyu�íval èetných druhù speci-
álních map, jejich� byl také spoluautorem. Ty byly vydávány pro potøeby �kol
samostatnì èi v atlasech.

Machátova více ne� tøicetiletá praxe byla potvrzena v roce 1933, kdy jeho ná-
vrh se stal bez podstatných zmìn podkladem pro nové osnovy.

Od dvacátých let pùsobil Franti�ek Machát jako lektor metodiky zemìpisu na
pra�ské Pøírodovìdecké fakultì Univerzity Karlovy. Své mnohaleté zku�enosti
s výukou zemìpisu shrnul do dvou stì�ejních publikací z roku 1932: Úvod do
metodiky zemìpisu a Návod k vyuèovacímu postupu v zemìpise v tøídì první.

Spolu s Josefem Rù�ièkou byl Franti�ek Machát autorem nìkolika uèebnic pro
èeské mì��anské a støední �koly. Moderní názorný pøístup ve výuce zemìpisu se
snad nejvíc u nìho projevil ve vydávání zemìpisných atlasù a nástìnných didak-
tických map. Jako spolupracovník Jindøicha Metelky se zdokonalil v mapové tvor-
bì a sám vypracoval pro Ottùv zemìpisný atlas, který vycházel v se�itovém vydání
a� do roku 1924, polovinu map z celkového poètu 44.

Na èeskoslovenských støedních �kolách se je�tì pou�ívaly na poèátku dvacá-
tých let 20. století staré rakouské a nìmecké atlasy, mnohé je�tì z poloviny 19. sto-
letí. Ty bylo nutné po rozpadu Rakousko-Uherska nahradit atlasy novými. Fran-
ti�ek Machát pøepracoval a novì upravil pùvodní èeský atlas J. Brunclíka, který
vy�el ve smíchovské Neubertovì tiskárnì ji� v roce 1916. Ten po skonèení první
svìtové války musel Franti�ek Machát znovu pøepracovat na základì nového

PhDr. Franti�ek Machát
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mírového uspoøádání Ev-
ropy. Atlas pak vycházel
v dal�ích vydáních opìt
zdokonalován jak po
technické stránce, tak
i v úpravách spoèívají-
cích v odborném obsahu.

Dal�í atlasy vycházely
ji� na základì dìlby prá-
ce s pøedními èeskoslo-
venskými vojenskými
kartografy M. Semíkem
a Franti�kem Leixnerem
a staly se uznávanými
pøedními didaktickými
svìtovými díly.

Nemen�í význam pro
výuku na v�ech stupních
èeskoslovenských �kol
mìly i dal�í atlasy v re-
dakci Franti�ka Macháta.
�lo pøedev�ím o Malý at-
las Èeskoslovenské republi-
ky z roku 1921, který byl
o dva roky pozdìji schvá-
len jako uèební pomùcka
pro obecné �koly a stal se
základem Machátova At-
lasu pro �koly obecné, kte-
rý mìl sedm listù.

Spolu s Kamilou Spa-
lovou vydal Franti�ek Ma-
chát neménì zdaøilý jak
po stránce metodické,
tak i odborné Vlastivìdný
atlas pro �koly národní,
který mìl ji� jedenáct lis-

tù. S uznáním mù�eme rovnì� hodnotit i Machátùv Zemìpisný atlas pro �koly
obchodní.

V roce 1935 zpracoval Franti�ek Machát hypsometrickou a politickou mapu
Èeskoslovenska pro Atlas republiky Èeskoslovenské.

Obdobnì jako atlasy lze hodnotit i podíl Franti�ka Macháta na tvorbì a redak-
ci nástìnných didaktických map a pøíruèních map, kterých bylo tak tøeba pro
na�e �koly po roce 1918. Ji� v roce 1920 vy�la v Praze v mìøítku 1:400 000 první
Nástìnná mapa Èeskoslovenské republiky. Franti�ek Machát mìl podíl i na dal�ích
�kolních mapách nejen jednotlivých oblastí ÈSR v mìøítku 1:200 000: západní
èást, mapa zemì Moravskoslezské, mapy Podkarpatské Rusi, ale i Nástìnné mapy
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støední Evropy (1:1 000 000) a Nástìnné mapy zemských polokoulí a Nástìnné mapy
Evropy (1:3 000 000) a mapy Afriky (1:6 000 000).

Pro praktické potøeby se podílel na Podrobné mapì Èech (1:400 000) a Podrob-
né pìtidílné automapì Èeskoslovenské republiky (1:400 000). Nemen�í význam mìla
Machátova politická mapa Stát Èeskoslovenský (1:2 500 000).

Ve�kerá Machátova kartografická produkce velkoplo�ných map byla tou nej-
lep�í prùpravou k vydávání dal�ích pøíruèních map: Západní Rusko a pøilehlé èásti
Nìmecké a Rakouska-Uherska, Politický pøehled Evropy s nejdùle�itìj�ími �elezni-
cemi, politická Mapa svìta.

Franti�ek Machát se zaslou�il se svými spolupracovníky o rozvoj èeskosloven-
ské kartografie, které vìnoval nejen ve�kerý volný èas, ale i �ivotní energii. Ze-
mìpis chápal jako vìdu s pøírodovìdným základem, ale spoleèensko-hospodáø-
ským dosahem. Svou neúnavnou a cílevìdomou prací se zaslou�il bezpochyby
i o obèanské a národní uvìdomìní svých spoluobèanù, nebo� vedle dìjepisu by-
chom tì�ko hledali vìdní disciplínu, která po roce 1918 byla více poznamenána
politickými, hospodáøskými a spoleèenskými událostmi.

Neèekaná smrt 22. dubna 1935 nadobro zastavila práci tohoto zaníceného
vìdce, støedo�kolského profesora, lektora Univerzity Karlovy, propagátora vy�-
�ího vzdìlání �en a øeditele Mìstského èeskoslovenského dívèího reálného gym-
názia Krásnohorská v Praze II, Lazarské ulici, které bylo pøíkladné pro ostatní
moderní dívèí støední �koly. U pøíle�itosti druhého výroèí smrti mu byla dne
21. dubna 1937 v prostorách �koly nad schodi�tìm v druhém poschodí odhalena
busta, jejím� autorem byl olomoucký akademický sochaø Vojtìch Hoøínek. Pøi
jejím odhalení øeditel �koly Franti�ek Vosyka výsti�nì charakterizoval svého pøed-
chùdce slovy: �Øeditel dr. Franti�ek Machát bude nám v�dy vzorem lásky k vìdì,
�kole a národu.�

Busta byla v dobì nìmecké nacistické okupace odstranìna a ulo�ena do sbo-
rovny. (Za tento údaj dìkuji PhDr. Pavle Lipertové z knihovny Pedagogické fa-
kulty UK, která je absolventkou Mìstského èeskoslovenského dívèího reálného
gymnázia Krásnohorská v Praze II.) V souèasné dobì je na jejím místì busta Jana
Amose Komenského. Na �ulovém podstavci v�ak je�tì dnes mù�eme rozeznat
stopy po nápisu PHDR. FRANTI�EK MACHÁT. Moderní budova �koly je sídlem
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ul. D. Rettigové è. 4, 6.

PhDr. Franti�ek Hýbl
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DOC. PHDR. FERDINAND KRATINA

� významný spolupracovník Pedagogické encyklopedie

Pedagogický sbor Slovanského gymnázia byl v olomouckých podmínkách v�dy
zcela ojedinìlou a svým zpùsobem výjimeènou formální sociální skupinou, mj.
i z hlediska intelektuálního potenciálu. Nebylo a dosud není jevem nahodilým,
�e právì ze Slovanského gymnázia pøe�la øada profesorù na pováleènì obnove-
nou Palackého univerzitu, aby v mnoha oborech posílili a doplnili novì se for-
mující kolektivy pedagogù univerzitních fakult a kateder.

Filolog, filozof a psycholog docent PhDr. Fer-
dinand Kratina (7. 5. 1885 � 4. 12. 1944), který
na Slovanském gymnáziu pùsobil v letech
1921�1934, patøil ke zmínìnému okruhu pro-
fesorských osobností. Olomouci je jen ke �kodì,
�e pøed válkou nemohl pùsobit na místní uni-
verzitì.

Prof. Kratina byl kulturnì velmi aktivní
a vìdecky potentní. Svému pedagogickému po-
slání na Slovanském gymnáziu se nepochybnì
vìnoval pøedev�ím, mimo to v�ak pracoval
vìdecky, výsledky svých bádání publikoval èa-
sopisecky a kni�nì, stá�oval v zahranièí na pr-
voøadých psychologických pracovi�tích (1), stu-
dentùm SG poskytoval poradenské slu�by (2)
a intenzivnì studoval. Bìhem pùsobení na SG
napsal disertaèní a pozdìji také habilitaèní prá-
ci, postupnì obhájil tyto práce na Filozofické
fakultì brnìnské Masarykovy univerzity, na kte-
rou nakonec z Olomouce pøe�el, aby tam pokra-
èoval ve vìdecké a pedagogické dráze (3). Doc.
Kratina byl pova�ován za významného èlena tzv.
Brnìnské psychologické �koly, zalo�ené profe-

sorem Mihajlem Rostoharem, a dodnes je rovnì� uznáván jako èelný pøedstavi-
tel èeského smìru celostní a tvarové psychologie.

Pøi soustøedìnìj�ím pohledu na Kratinovo dílo nás upoutaly výsledky jeho
autorské spolupráce s redakèním týmem Pedagogické encyklopedie, o nich� jsme
pøesvìdèeni, �e vznikly ji� v posledních letech jeho olomouckého pùsobení.

Pedagogická encyklopedie, její� redakci vedli profesoøi Masarykovy univerzity
dr. O. Chlup a dr. J. Uher a profesor Amerlingova státního mu�ského ústavu
uèitelského J. Kubálek, je dodnes uznávaný odborný pedagogický slovník, který
na celkem 1 808 stranách ve tøech dílech (I.: 1938; 640 s., II.: 1939; 640 s., III.:
1940; 528 s.) podává formou synoptického vádeméka dobovì vyèerpávající pøe-
hled o èeskoslovenské pedagogice, pedagogických vìdách a oborech souvisejí-

Doc. PhDr. Ferdinand Kratina
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cích. Encyklopedie je vyti�tìna z vìt�í èásti dvousloupcovì petitem, jen zásadní
èlánky jsou ti�tìny garmondem na celé, nedìlené plo�e stran.

Doc. dr. Ferdinand Kratina pøispìl do Pedagogické encyklopedie výrazným zpù-
sobem, a to pøedev�ím hesly a èlánky z rùzných oborù psychologie. Ve dvou ta-
bulkách nyní podáme pøehled jeho pøíspìvkù publikovaných v PE, získaný po-
mocí techniky obsahové analýzy.

Tab. 1: Kvantitativní pøehled Kratinových hesel a èlánkù v Pedagogické encyklopedii

Díl PE Poèet hesel N stran sloupcù N èlánkù N stran èlánkù

I. 34 31 1 5
II. 12 15 1 13
III. 27 37 2 9

Celkem 73 83 4 27

Tab. 2: Tematická analýza Kratinových hesel a èlánkù v Pedagogické encyklopedii

Tematika N hesel N èlánkù Celkem % zastoupení
Díl PE I. II. III. I. II. III. pøíspìvkù psych. témat

Obecná psychologie 15 5 15 1 1 2 39 50,6
Osobnostní psychologie 6 3 6 � � � 15 19,5
Vývojová psychologie 2 3 3 � � � 8 10,4
Psychologické �koly 4 1 1 � � � 6 7,8
Psychodiagnostika
a metodologie 5 � � � � � 5 6,5
Patopsychologie,
psychopatologie 2 � 2 � � � 4 5,2

Celkem 34 12 27 1 1 2 77 100,0

Poznámka: Témata Kratinových celostránkových èlánkù v Pedagogické encyklopedii:
Inteligence (I. díl PE, s. 529�533), Psychologie (II. díl PE, s. 500�512), Uèení a �ivot
du�evní (III. díl PE s. 163�165 a s. 352�357). Dílo doc. Dr. F. Kratiny je v Pedago-
gické encyklopedii citováno v �esti heslech. Autorem hesla o �ivotì a díle doc. Krati-
ny v PE je univ. prof. dr. J. Uher.

Závìrem konstatujeme, �e analýza pøíspìvkù doc. dr. Ferdinanda Kratiny, dø.
profesora Slovanského gymnázia v Olomouci, v dosud nepøekonané a stále u�i-
teèné Pedagogické encyklopedii, pøinesla následující hlavní poznatky:
1. Doc. dr. F. Kratina jedenáctinásobnì pøevý�il rozsahem svých pøíspìvkù prù-

mìrný pøínos ostatních 239 pøispìvatelù � spolupracovníkù Pedagogické en-
cyklopedie, jeliko� stranový prùmìr pøíspìvkù na jednoho zúèastnìného auto-
ra je 6,8 strany.
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2. Doc. dr. Kratina napsal celkem 77 pøíspìvkù na 110 stranách Pedagogické en-
cyklopedie, co� pøedstavuje pøibli�nì 7 % celkového rozsahu této encyklope-
die.

Na základì provedené tematické a kvantitativní obsahové analýzy pøíspìvkù
doc. dr. Ferdinanda Kratiny uveøejnìných v Pedagogické encyklopedii (1938�1940),
jsme dospìli k poznání, �e døívìj�í profesor Slovanského gymnázia v Olomouci
patøí k nejaktivnìj�ím pøispìvatelùm tohoto dosud nepøekonaného pedagogic-
kého slovníku.

POZNÁMKY

(1) Prof. PhDr. F. Kratina absolvoval bìhem svého gymnaziálního pùsobení studijní poby-
ty na univerzitách v Paøí�i a Mnichovì, déledobì stá�oval na univerzitì v Lipsku v Psy-
chologickém ústavu prof. Krügera (ve �k. r. 1930/1931).

(2) Prof. PhDr. F. Kratina prospíval studentùm nejvy��ích roèníkù SG také tím, �e jim po-
skytoval psychologické poradentsví. Dìlo se tak zvlá�tì v souvislosti s volbou studijní-
ho zamìøení po maturitì. Poradenské doporuèení vyslovoval na základì psychodiagnos-
tického posouzení pøedpokladù tazatele (psychologického vy�etøení). Byla to dobrovolná
vstøícnost profesora, uznávaného a oblíbeného studenty. Autorùv otec vzpomínal na
vlastní zá�itek spojený s poradenstvím dr. Kratiny � v maturitním roèníku (�k. r. 1931/32)
se rozhodoval, zda má po maturitì studovat hudbu, nebo medicínu. Doporuèení pana
profesora znìlo jednoznaènì: �Franti�ku,doporuèuji vám, abyste se pøihlásil na lékaøskou
fakultu. Muzicírování se nikdy nevzdáte, proto�e máte talent, ale neu�iví vás. K studiu medi-
cíny, která vás velmi pøitahuje, máte rovnì� dobré pøedpoklady a mrzelo by vás, kdybyste ji
nestudoval. Nadto vás u�iví.� A dilema bylo vyøe�eno. Otec muzicíroval, mìl své kvarteto
a byl primáriem symfonického orchestru Palackého univerzity. Také medicínì se vìno-
val doslova a� do smrti. Zemøel v nedìli 1. 4. 1984 po tom, co vizitoval a o�etøil své
pacienty v Domovì dùchodcù � témìø �v bílém plá�ti�, jak si v�dy pøál.

(3) Bìhem pùsobení na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1921�1934) pøedlo�il prof. Fer-
dinand Kratina na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì disertaèní práci
�Problém o podvìdomí du�evna v soudobé psychologii�. Práci obhájil a na doktora filo-
zofie byl promován v r. 1926. Ve stejném oboru byl 25. øíjna 1933 jmenován docentem
po úspì�ném habilitaèním øízení na FF MU, bìhem kterého obhájil habilitaèní práci
�Eidetická vloha u mláde�e�.

(4) Prof. PhDr. Josefu �vancarovi, CSc., z Psychologického ústavu Filozofické fakulty Ma-
sarykovy univerzity v Brnì dìkujeme za poskytnutí fotoportrétu doc. dr. Kratiny z kvìtna
1922. Fotografie byla urèena k ilustraci hesla prof. �vancary o doc. Kratinovi ve Slovní-
ku èeských filozofù (vyd. MU Brno, 1998, s. 302�303), kde nebyla oti�tìna.

LITERATURA
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PRÁVNÍK A POLITIK

JUDR. EMIL SOBOTA (1892–1945)

K významným osobnostem na�í prvorepublikové politické a kulturnì�komu-
nikaèní elity nále�el JUDr. Emil Sobota, právník, demokratický politik, publicis-
ta, úèastník protifa�istického odboje. Berounský rodák (spatøil svìtlo svìta pøed
110 roky, 17. kvìtna 1892) maturoval na olomouckém Slovanském gymnáziu
v roce 1910.

Ji� od studentských let jej pøitahovaly spoleèenské problémy (otázky demo-
kracie a politického stranictví, práva, národnostních konfliktù aj.) To také roz-
hodlo o jeho studiu práv na Karlovì univerzitì a o vstupu do realistické strany
T. G. Masaryka, jeho� politická a �ivotní orientace se mu staly vzorem po celý
�ivot (v roce 1925 pøechází do sociální demokracie). V letech 1916�1919 získává
�právnické ostruhy� jako koncipient v Olomouci a Praze, v následujícím krat-
�ím období je úøedníkem v Èeském zemském správním výboru a na minister-
stvu �eleznic. Hned nato (v roce 1921) se stává pracovníkem Kanceláøe preziden-
ta republiky; po èase je jmenován vedoucím jejího legislativního odboru. Zejména
za slu�by u hlavy státu je v jubilejním roce republiky, v roce 1938, poctìn titulem
vládního rady. Práci v prezidentovì úøadovnì pøeru�uje krat�ím studijním poby-
tem ve Spojených státech amerických na rozhraní let 1927�1928. Vytì�il z nìho
øadu zajímavých publicistických informací, napø. o tom, jak �se dívat� na Ameri-
ku, v èem spoèívají zøídla jejích problémù apod.

Významným momentem Sobotovy politické a odborné èinnosti byla rozsáhlá
publicistická aktivita. Tak napø. v Na�í dobì publikoval pravidelné mìsíèní úvod-
níky, jeho pøíspìvky ov�em nalezneme i v Nové svobodì, Slu�bì, Pøítomnosti
a v nìkterých denících, a to ji� od první poloviny dvacátých let. Jde v nich zejmé-
na o aktuální otázky demokracie, èinnosti ústavních orgánù, byrokracie, teorie
a praxe v politice aj. Od druhé poloviny dvacátých let pøibývají èlánky o národ-
nostních otázkách, vztazích èesko-nìmeckých, volebních programech. Øadu tìch-
to témat autor zpracoval kni�nì (uveïme Politiku za pomìrného zastoupení, Èím
je vinna koalice, Republika národní èi národnostní? Jazykové právo v evropských
státech a mnoho dal�ích). Pozornost a diskusi vyvolala podrobná studie Èeskoslo-
venský president republiky (Zabývá se zde napø. dnes aktuální otázkou volby pre-
zidenta �lidem�. Konstatuje, �e prezidentova síla nezále�í v tom, jak je volen;
má-li malou ústavní pravomoc, nemù�e mu dát sílu volba pøímá.) Za pøipomenu-
tí jistì stojí i Sobotova redaktorská práce v Národnostním obzoru, èinnost ve Spo-
leènosti pro studium moderní demokracie aj.

I pøes obrovské zklamání (mnichovský diktát, 15. bøezen 1939) zùstává dr.
Sobota v prezidentských slu�bách. Ví proè. Vysoká funkce umo�òující mu bez-
prostøední styk s pøedními èiniteli protektorátními, pronikání do tajù a plánù
okupaèní moci a správy, to v�e bylo významné pro protifa�istický odboj, s ním�
je od jeho poèátkù spojen (�lo zejména o odbojovou organizaci Politické ústøedí).
Pomáhá radou, informacemi (vytvoøil si k jejich získávání jakousi výzvìdnou slu�-
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bu), zprostøedkováním a iniciováním kontak-
tù mezi odbojáøi. Podílel se i na vypracování
programu a plánu PÚ, zejména v pomìru
k budoucnosti. V�e v�ak skonèilo na úsvitì
pøicházející svobody. Poèátkem dubna 1945 je
dr. Sobota zatèen a za pár dní (zøejmì 24. dub-
na) je fa�istickými pochopy zavra�dìn.

Jen pro zajímavost pøipomeòme, �e po So-
botovì smrti se nalezla jeho literární pozùsta-
lost. Tak vy�ly po válce jeho Glosy 1939�1944,
soubor více ne� ètyøiceti èlánkù (my�lených
jako úvodníky pro Na�i dobu (o nejrùznìj�ích
aspektech na�eho národního a státního bytí
v minulosti, souèasnosti, popøípadì i v bu-
doucnosti, dále pak dílo Co to byl protektorát,
podnìtný rozbor morálních a politických po-
mìrù za okupace.

PhDr. Josef Poøízka

ZAMY�LENÍ

NAD SEZNAMY PROFESORÙ A STUDENTÙ

Slovanského gymnázia a Èeské reálky v Olomouci

Ve sbornících vydávaných pøi významných výroèích Slovanského gymná-
zia a Èeské reálky v Olomouci bývají publikovány pøíspìvky trojího druhu:
básnì, jich� ov�em bývá pomálu � asi jako hrozinek na dortu � míøící neomyl-
nì na na�e emoce, dále krat�í èi del�í èlánky s nábojem emocionálním i racio-
nálním, faktografickým, tvoøící rùznobarevné støípky v historické mozaice
na�ich �kol, a ov�em i stále del�í seznamy profesorù a studentù, tvoøící �ulové
jádro historické faktografie; o nich by sotva nìkdo uvìøil, �e by mohly vyvolat
emoce ètenáøe. V�dy� vìt�ina jmen je tu nám dnes ji� osobnì neznámých,
oznaèených smutnými køí�ky. Pøesto si v�ak dovoluji tvrdit, �e je to èetba in-
spirující, �e tu nacházíme jména velikánù nadèasového významu, je� by snad
mìl znát ka�dý �ák èi absolvent na�í �koly, podobnì jako významné osobnosti
historické. V�imnu si nyní ov�em jenom nìkterých z nich, zejména tìch, jich�
dosud nebylo vzpomenuto v �ádném sborníku, a tìch, kteøí jsou nìjak blízcí
pøedmìtùm mého zájmu: budou to nìkteøí matematici a velmi opomíjení teo-
logové, jimi� by se mohla chlubit ka�dá �kola a ka�dá univerzita na svìtì.

�kola s dlouhou tradicí pøipomíná øeku: tou také proteèe za staletí nesmír-
né mno�ství vody; ne v�echna se v�ak dostane a� k cíli, do moøe. Právì tak ne

JUDr. Emil Sobota
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v�ichni studenti do�li, zejména v minulosti, a� k maturitì� Profesoøi � to jsou
zase pevné bøehy, urèující kudy a kam se vodní masa bude ubírat. Snadno lze
odhadnout, �e to bylo více ne� 12 000 studentù a bezmála 1 000 profesorù,
kteøí pro�li oním �kolním øeèi�tìm. Ale ani v�ichni profesoøi neode�li do pen-
ze z gymnázia èi z reálky� A právì ti bývají nejpozoruhodnìj�í. Ze seznamù
je dále patrné, �e símì hoøèièné na�ich �kol bylo zaváto na v�echny kontinen-
ty i na v�echny stupnì spoleèenského �ebøíèku, co� zajisté �ijící generaci po-
vzbuzuje i zavazuje. Byli tu �áci � èlenové vlády (napø. Zdenìk Fierlinger, pøed-
seda první pováleèné vlády, který byl kdysi z gymnázia vylouèen), profesoøi,
kteøí se stali rektory univerzit (Karel Petr a Eugen Kadeøávek), spisovatelé,
jejich� díla vycházejí znovu po stu letech (napø. Franti�ek Èervínek, pí�ící své
knihy pod pseudonymem Alois Zábranský, obdivovaný Petrem Bezruèem), ar-
cibiskupové (kardinál Franti�ek Tomá�ek, Leopold Preèan) a jiní. Pozname-
nejme, �e ne v�ichni z nich mìli ke gym-
náziu pomìr jen nekriticky kladný; tak
spisovatel Fr. Èervínek nena�el ani na je-
diném profesorovi gymnázia jediný klad-
ný rys. Zdenìk Fierlinger byl zase vylou-
èen z dùvodù takøka ekologických: kdy�
toti� byl jednou jako student pøisti�en na
hru�kách v sousedovic zahradì na Litovel-
sku, zdál se mu tìlesný trest s tím souvi-
sející nepøimìøený a pomstil se sedlákovi
tak, �e kdy� vezl pøes dìdinu moèùvku,
uvolnil �punt, naèe� následovala v obci
�ekologická katastrofa� a vzápìtí vylouèe-
ní. Pøe�el tedy do obchodní �koly, poté
k anglické obchodní firmì a nakonec do
politiky�

Z dnes ji� ne�ijících matematikù, kteøí
pro�li na�í �kolou a kteøí mì nejvíce fasci-
nují, to jsou profesor Karel Petr, prof. Jan
Vojtìch, otec a syn Miloslav Valouch a prof.
Jan Bøezina. Profesor PhDr. Karel Petr
(14. 6. 1868 Zbyslav u Èáslavi � 14. 2. 1950
Praha) vystudoval matematiku s fyzikou
na Filozofické fakultì èeské Karlo�Ferdi-
nandovy univerzity v Praze. V Olomouci
pùsobil v letech 1897�1900 na Slovanském gymnáziu. Poté se stal docentem
èeské techniky v Brnì a od roku 1908 øádným profesorem Univerzity Karlovy
v Praze. Za své výsledky v teorii èísel a v algebøe se stal svìtovì uznávanou
autoritou, byl zvolen èlenem Královské èeské spoleènosti nauk a Èeské akade-
mie vìd a umìní, èestným doktorem Karlovy a Masarykovy univerzity. Jeho
kni�nì vydané vysoko�kolské uèebnice, zejména Poèet diferenciální (1923)

Prof. dr. Karel Petr
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a Poèet integrální (1. vydání 1915, 2. vyd. 1931),
patøí do zlatého fondu èeské vìdecké literatury.
O stylu jeho uèitelské a vìdecké práce jeho sou-
èasníci shodnì prohla�ovali: zvolil v�dy nejob-
tí�nìj�í a nejpracnìj�í zpùsob pro sebe a nejefek-
tivnìj�í pro vìdu � a výsledky jeho uèitelské
èinnosti vystihli slovy: zatímco pøed Petrem se
èeská matematika nacházela na úrovni 18. sto-
letí, Petr ji samojediný pozvedl na úroveò 20.
století. Tento nìkdej�í profesor Slovanského
gymnázia se stal mj. také rektorem Karlovy uni-
verzity. O gymnáziu a jeho úrovni, je� mìla ve
svých øadách takové profesory, si lze sotva pøed-
stavit nìco lep�ího; pøitom Karel Petr nebyl
v tomto smyslu výjimkou!

PhDr. Jan Vojtìch (5. 8. 1879 Kyjov � 19. 1.
1953 Praha) vystudoval toté�, co profesor Petr,
a na Slovanském gymnáziu pùsobil v letech
1903�1904, habilitoval se v Brnì na èeské tech-
nice (1909), kde se stal øádným profesorem ma-
tematiky r. 1920, odkud pak pøe�el na ÈVUT do

Prahy. Není snad u nás matematika, který by neznal jeho základní práce: pro
støední �koly napsal tøísvazkovou Geometrii, je� vycházela od dob Rakouska a�
do let po druhé svìtové válce, dále Matematiku pro nejvy��í tøídy støedních �kol a

s prof. Byd�ovským proslulou Sbírku úloh z ma-
tematiky, která vychovala øadu generací støedo-
�kolákù. Obsahem i pojetím patøí tyto uèebnice
dodnes k nejdokonalej�ím ve svìtové literatuøe
a toté� platí obzvlá�tì o jeho vìdecké monografii
Geometrie projektivní (1932). K nejznámìj�ím vy-
soko�kolským uèebnicím vùbec patøí jeho dvoj-
dílné Základy matematiky ke studiu vìd pøírodních
a technických, které vy�ly v nesèetných vydáních
za Rakouska, za republiky i za socialismu. Také
jeho Pøehled vy��í matematiky (1926) patøí
k nejkoncentrovanìj�ím dílùm matematické
literatury u nás a je výsledkem spolupráce pro-
fesora Vojtìcha s �moravským Krameriem� Ro-
mualdem Prombergrem. Vojtìchova hesla
v Masarykovì slovníku nauèném a v monumen-
tálním Teysslerovì�Koty�kovì Technickém slov-
níku nauèném jsou ozdobou tìchto dìl, stejnì
jako Vojtìch sám byl ozdobou Èeské akademie

PhDr. Jan Vojtìch

PhDr. Miloslav Valouch
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vìd, Jednoty èeskoslovenských matematikù a fyzikù i zahranièních vìdeckých
spoleèností.

Zatímco profesor Vojtìch napsal a u Prombergra vydal Pøehled vy��í mathe-
matiky, pro elementární matematiku uèinil toté� Olomouèan prof. PhDr. Mi-
loslav Valouch star�í (20. 8. 1878 Lazce, tehdy �u Olomouce� � 11. 6. 1952
Praha). Toto mnohokrát vydávané a oblíbené dílo vy�lo u Prombergra zároveò
s proslulými Kranichovými Pøehledy vìd pøírodních a s Pøehlednými dìjinami
literatury èeské od bratøí Novákových, co� v�e tvoøí dodnes nejcennìj�í èást
Prombergrovy edièní èinnosti. Vzdìlání mìl Valouch stejné jako oba pøedcho-
zí profesoøi a na Slovanském gymnáziu pùsobil v letech 1900�1901. Èeským
�kolám dal Valouch navíc proslulé Logaritmické tabulky, obsahující také èetné
údaje fyzikální, astronomické a chemické, u�ívané na støedních �kolách více
ne� 60 let. On pozvedl Jednotu èeskoslovenských matematikù a fyzikù jako
její �starosta� na nejvy��í úroveò mj. tím, �e uvedl v �ivot pra�ské nakladatel-
ství Prometheus, je� vydávalo nejen kvalitní matematickou a fyzikální litera-
turu, ale i díla básnická, filozofická a svìtovou prózu. Jako sekèní �éf Minister-
stva �kolství se rozhodujícím zpùsobem podílel na reformách støedních �kol
a na posílení jejich sítì v èeských zemích. V jeho duchu pokraèoval jeho syn
RNDr. Miloslav Valouch mlad�í (4. 8. 1903 Pavlovice � 13. 3. 1976 Praha),
který vystudoval univerzity v Praze a v Göttingenu a jako profesor Karlovy
univerzity a významný èinitel Èeskoslovenské akademie vìd se v�dy
k Olomouci hlásil a v�dy Olomouci pomáhal.

Ke skvìlým matematikùm a fyzikùm dále patøil na Slovanském gymnáziu
pùsobící prof. PhDr. Jan Bøezina (v letech 1904�1905), který se zaslou�il
o èeskou historii fyziky tím, �e vydal Výbor z fysikální literatury s pøehledem
dìjin fysiky. Èeská literatura toti� dodnes nemá pøeklady fundamentálních dìl
fyzikálních, co� právì Bøezina se sna�il vykompenzoval tím, �e pøelo�il ukáz-
ky z dìl nejvìt�ích fyzikù od antických Øekù do první ètvrtiny 20. století. Je
smutné, �e osudy ani �ivotní data tohoto vynikajícího mu�e ji� dnes nejsou
známy.

A je jistì zará�ející, �e je�tì ménì ne� k matematikùm pùsobícím na na�ich
�kolách se hlásíme k vynikajícím teologùm, které snad jako mo�ný podnìt
pro budoucí èasy pøipomeneme alespoò jménem: premonstrát PhDr. et ThDr.
Eugen Kadeøávek (26. 7. 1840 Nìmecký, dnes Havlíèkùv Brod � 3. 5. 1922
Praha) pùsobil 19 let na Slovanském gymnáziu (1872�1891); je mj. autorem
monumentálního díla Soustava filosofie køes�anské èili aristotelsko�thomistické,
vydaného ve tøech svazcích vlastním nákladem v letech 1919�1920. Jde o nej-
vìt�í dílo tomistické filozofie v èeské literatuøe, které u� jako dùchodce vydal
tento nìkdej�í rektor Karlovy univerzity. Pozoruhodná je také jeho tøísvazko-
vá køes�anská Apologetika a vysoko�kolské uèebnice o jednotlivých filozofic-
kých disciplínách.

Zatímco Kadeøávek zpracoval filozofii, její dìjiny v èeské i v latinské verzi
vydal prof. ThDr. Josef Kachník, pùsobící na Slovanském gymnáziu v letech
1890�1891. Na uvedené filozofické práce navazuje v kurzech katolické teolo-
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gie na univerzitách Katolická vìrouka. Velké dílo v èe�tinì pod tímto názvem,
dodnes první a jediné v èeské literatuøe pokrývající tuto problematiku v plném
rozsahu, je dílem dal�ího bývalého profesora Slovanského gymnázia, dr. Ri-
charda �paèka, pùsobícího na na�í �kole v letech 1898�1903.

Heroické období Slovanského gymnázia kolem roku 1900 vrcholí osobnos-
tí uvádìnou v letech 1894�1896 pod nejskromnìj�ím oznaèením � výpomoc-
ný katecheta Antonín Podlaha (22. 1. 1865 Praha�14. 2. 1932 Praha). Bylo by
asi no�ením døíví do lesa uvádìt �ivotopis tohoto mu�e, nepochybnì nejvìt�í-
ho katolického kulturního èinitele pùsobícího v na�ich zemích od dob sv. Cy-
rila a Metodìje. Tento pozdìj�í pra�ský svìtící biskup dokonèil to, co zaèal
sv. Václav, který zalo�il katedrálu sv. Víta, a císaø Karel IV, který zalo�il její
gotickou podobu. Biskup Podlaha se pak rozhodujícím zpùsobem zaslou�il o její
dokonèení k miléniu v r. 1929. K jeho literárním zásluhám lze struènì øíci to-
lik, �e bez tohoto nìkdej�ího výpomocného katechety na na�em gymnáziu
nebylo zaèato nic velkolepého v èeské katolické literatuøe bìhem celé první
tøetiny 20. století. S jeho jménem se pojí Èeský slovník bohovìdný, historické
dílo Posvátná místa Království èeského, Dìjiny arcidiecéze pra�ské, Soupis histo-
rických a umìleckých památek Èech, Sbírka pramenù církevních dìjin èeských,
kolem stovky svazkù Vzdìlávací knihovny katolické a dal�í. Ostatnì o tomto
velikánovi ji� dnes existuje nìkolik monografií, napø. od K. Chytila, B. Dlou-
hé a jiných.

Dal�í profesor Slovanského gymnázia, dr. Josef Foltýnovský (1911�1915),
je zase autorem série knih z pastorální teologie, profesor Josef �krabal (1916)
autorem jedineèného Biblického slovníku, profesor dr. Rudolf Col (1938�1945)
pøekladatelem Nového zákona a autorem monografií s ním souvisejících.

Z nekatolických teologù pùsobících na na�em gymnáziu by si nepochybnì
zaslou�il pozornost ThDr. Matìj Pavlík�Gorazd (1879�1942), zakladatel Èes-
koslovenské pravoslavné církve, který na na�í �kole pùsobil v letech 1923�
1924, a národní hrdina, pravoslavný knìz dr. Vladimír Petøek (19. 6. 1908
Olomouc � 5. 9. 1942 Praha). Ti jako jediní poskytli v nejkritiètìj�ím okam�i-
ku azyl atentátníkùm na R. Heydricha, kdy� v�ichni ostatní se ze strachu od
nich distancovali. Oba byli ov�em nemilosrdnì popraveni.

Tì�ko ji� dnes lze získat údaje o pøedním teoretikovi Církve èeskoslovenské
husitské, profesoru Aloisi Spisarovi, pùsobícímu na Slovanském gymnáziu
v letech 1924�1925 ve funkci výpomocného profesora, stejnì jako o profeso-
ru Aloisi Hlavinkovi z let 1877�1879, autorovi jedineèných, velmi ètivých Èes-
kých dìjin a Svìtových dìjin ve ètyøech svazcích. Nepochybnì by si zaslou�il
hlub�í rozbor �ivota a díla slavný pøírodopisec profesor Franti�ek Polívka,
pùsobící na Slovanském gymnáziu v letech 1886�1902 a na reálce jako øedi-
tel, stejnì jako rodina Kosinových, jejich� jméno se pojí jak se zalo�ením Slo-
vanského gymnázia, tak s monumentálními Svìtovými dìjinami, jejich� pìt
svazkù pøedstavuje dodnes nejúplnìj�í a nejoblíbenìj�í zpracování tohoto na-
nejvý� atraktivního tématu v èeské literatuøe.

RNDr. Vladimír Malí�ek, CSc.
(mat. roè. SG 1953, B)
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O STUDENTSKÉM VER�OVÁNÍ

V minulosti i v pøítomnosti byli a jsou ve vy��ích tøídách olomouckého Slo-
vanského gymnázia studenti�jednotlivci pokou�ející se vyjádøit své city a názo-
ry ve ver�ích, tedy pí�ící básnì. Jde zpravidla o rýmované ver�e úsmìvnì-satiric-
kého obsahu, vìnované spolu�ákùm nebo profesorùm. �ivotnost tìchto ver�ù
byla obvykle krátkodobá a jejich autoøi se nestávali v dal�ím svém �ivotì vyzrálý-
mi básníky. O abiturientech Slovanského gymnázia, kteøí i pozdìji pokraèovali
v básnické tvorbì, psal v roce 1947 v památníku osmdesáti let �koly �Símì hoø-
èièné� literární historik Bedøich Slavík; pí�e dokonce o �olomoucké literární �ko-
le�, jejími� zakladateli byli tøi profesoøi Slovanského gymnázia: Jan E. Kosina,
Jan Havelka a Vincenc Prasek.

Ver�e studentù najdeme v èasopisech vydávaných na olomouckém gymnáziu
v tøicátých letech 20. století; mìly názvy �Studentský èasopis� a �My�. Jen zøíd-
ka si gymnazisté dodali odvahy a své ver�e nabídli redakcím olomouckých dení-
kù nebo studentským èasopisùm vydávaným v jejich dobì (napø. �Jitro�). Rád
bych pøipomnìl v tomto pøíspìvku jména dvou absolventù Slovanského gymná-
zia z roku 1916, kteøí se �èastovali� svými ver�i ji� nejen bìhem svých støedo-
�kolských studií, ale i v pozdìj�ím svém vìku. Jeden z nich, Antonín Felix Rich-
ter, tyto básnì v roce 1955 sesbíral a rukopisnému sborníku dal apollinairovský
název �Pásmo�. Èást této sbírky mi dala k dispozici v kopii spisovatelka Jindøi�-
ka Smetanová, neteø Antonína Schenka, Richterova spolu�áka. Ve své knize �Proè
se neøekne pravda�, vydané v roce 1996, se zmiòuje o Schenkových pamìtech,
èítajících pùldruhého tisíce stran, ze kterých vybrala pro svou publikaci pouze
jeho vzpomínky na politické a spoleèenské dìní na Hradì v letech 1928�1937.
Domníval jsem se, �e mezi nepublikovanými texty budou také vìt�í pasá�e vìno-
vané studiu na Slovanském gymnáziu v Olomouci, které by stály za zveøejnìní.
Na mou �ádost mi Jindøi�ka Smetanová sdìlila: �Jakkoliv jsem se sna�ila vyhovìt
Va�emu pøání co nejdøíve, nekoneèný poèet stran Schenkových vzpomínek a jejich
uspoøádání, o nìm� je tì�ké uèinit si jen tak na dálku pøedstavu, mi dovoluje jen tuto
odpovìï: Autor pamìtí se nedr�el �ádné chronologie, jak tomu obvykle bývá. Psal je
v èase dùchodu, a proto se rozhodl pro kapitoly tematicky zamìøené. Pøi záznamech
genealogie rodu a v úvahách o rodném kraji se také nezabývá podrobnostmi gymna-
ziálního studia víc ne� v rozsahu, jak jsem uvedla ve své knize. Myslím, �e nemalou
zásluhu o Schenkovu budoucnost mìl také pan Karel Koøínek, budoucí øeditel gymná-
zia, který malého Toníka poznal u� v èase, kdy jezdíval s rodinou o prázdninách na
Svatý Kopeèek. Jeho dva synové se s Toníkem Schenkù kamarádili. Jediné, èím Vám
mohu pomoci, je kopie Schenkova maturitního vysvìdèení a opis �Pásma�, které slo-
�il a básnìmi vìrného pøítele (Schenka) protkal soused z gymnaziálních lavic Antonín
F. Richter.�

Ne� otiskneme nìkolik básní z �Pásma�, je tøeba pøedstavit oba spolu�áky,
kteøí v pozdìj�ích letech získali významná postavení ve veøejném a spoleèenském
�ivotì.

MUDr. Antonín Felix Richter, rodák z Dolan, okres Olomouc (3. èervna 1896),
po maturitì v roce 1916 studoval na Lékaøské fakultì Univerzity Karlovy a na
Pøírodovìdecké fakultì brnìnské Masarykovy univerzity. Habilitoval se pro obor
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lékaøská chemie a stal se øádným profesorem tohoto oboru na Karlovì univerzi-
tì v Praze. V letech 1946�1948 byl povìøen budováním Ústavu lékaøské chemie
na Lékaøské fakultì Univerzity Palackého v Olomouci. Zemøel 8. záøí 1979 v Praze;
urna s jeho popelem je ulo�ena v rodných Dolanech.

JUDr. Antonín Schenk, ze Svatého Kopeèka u Olomouce (23. prosince 1896),
v tamní obecné �kole spolu�ák akademického malíøe Karla Svolinského, rovnì�
maturoval na Slovanském gymnáziu ve váleèném roce 1916. Po válce absolvoval
právnická studia na Karlovì univerzitì v Praze, pak se stal úøedníkem Minister-
stva zahranièních vìcí. O�enil se a v roce 1928 pøe�el do slu�eb prezidenta T. G.
Masaryka jako jeho osobní tajemník. Zemøel 20. kvìtna 1970 v Praze.

�Pásmo� � vzájemnou korespondenci mezi Richterem a Schenkem, psanou
ve ver�ích i v próze, uvedl Richter dedikací del�í básní svému spolu�áku, ze které
citujeme alespoò první tøi strofy:

Prima nás do jednìch nadìjnì zelených uvedla lavic,
navíc pak je�tì nás tmelila spøíznìnost krve a rodu.
V chodu let, bylo to ve vìnném královny mìst, to� v Olomouci,
stkvoucí sbor uèencù tavil a koval v nás soustavu vrodù.

JUDr. Antonín Schenk, osobní tajemník
prezidenta T. G. Masaryka

Univ. prof.
MUDr. Antonín Felix Richter
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Ve sboru sic nechybìl obèas ni �ivnostník malého øádu,
vládu v�ak kormidla lodièek na�ich, je� z ti�iny domova
do nova vplouvaly hbitì a s údivem, urèoval antický duch.
V luh na�ich zelených lavic dech proudil a� z Olympu, Hádu.

Jednou, �el zi�tnì a rouhavì na Olymp zas jsem se drápal,
zápal svùj básnický pro jedno dr�gre�le agrární � ó Zeve,
to zebe � v�anc vydal! Neuznal halama latinskou poctu,
octu ké� mocný mu Dionýs dává � snad lépe by chápal!

V roce 1916 � obìma maturantùm bylo necelých dvacet rokù � oblékli vojen-
ský stejnokroj a byli odveleni na frontovou linii. Richter vzpomíná nejen na onu
dobu, ale pøipojuje i Schenkovu lyrickou, sociálnì ladìnou báseò. Pøedeslal ji
svými �esti ver�i:

Císaø kdy� octl se v bojové tísni, tu majestát na pomoc
moc na�ich svalù a antickou uèenost povolat ráèil.
Kvaèil jsem k dobrému císaøi, v brzku i Antonín za mnou.
Klamnou v tu dobu jen odkaz múz k potì�e zbýval a staèil.
Krásné Erato, je� doprovází Libentinu,
tuto køehkou napsal tehdy básník obìtinu:

�la láska svìtem.
Jí úsmìv nìhy chvìl se na rtech rudých,
�la luxem boháèù i bídou chudých,
vlas vonìl kvìtem.

�la majestátnì.
A které zastih úsmìv nìhy její,
tìm rozko�í se srdce rozechvìjí,
v�e jihne chvatnì.

V�ak pøímo ne�la,
neb vyhnula se bulevarù �umu,
by volila spí� tiché vísky dumu
a v chatrè ve�la.

I zámky míjí.
Jí milej�í ne� hedváb kontes hrdých
jsou dívky venkova, je� v rukou prací tvrdých,
si vìnce vijí.
Jde dále svìtem.
A úsmìv nìhy chví se na rtech rudých,
ne� v boháèù spí� zahne v øady chudých.
Vlas voní kvìtem.
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Antonín Schenk v prvních mìsících svého váleèného nasazení v Itálii padl do
zajetí, pøihlásil se do legií a pracoval u francouzské mise. Pøítel Richter zazname-
nal a uvedl jeho vánoèní váleèné ver�e takto:

V úmorných dnech války, malátnìj´ kdy srdce bije,
svatý veèer umocní �al jeho v elegie:

V prosincové svaté noci
zasnì�enou kráèím plání.
Lùna chladný úsmìv v líci
k západu se ti�e sklání.

Panenský sníh hýøí tøpytem;
v zraku jejím matném svitu,
v oslnivém hávu kraje
v�echnu krásu vidím skrytu.

Sám � jak lichotivì hladí
toto ticho srdce choré;
v zhublé skráni zrcadlí se
odlesk slasti v �ití sporé.

Sám, a pøece du�e cítí
kolem v�ude sester davy.
K nim je povznésti se tou�í,
setøást pouta denní vøavy.

Po Schenkových ver�ích následuje �vlo�ka� Richterova:

V zemi Ovidia váleèný kdy� padnul plen,
v srdci básníkovì hned se rozjasnilo, zvlá�tì
pak kdy� z rakouského svlék se c. k. kabátu
a svobodného státu meèem pomoh plnit sen.

Múz v�ech objala ho plejáda. A v mateø�tinì
Petrarkovì vzácná signoritta Angelica
naslouchala jeho meditacím v oliv klínì.
Polyhymnia tuto pøebásnit mu dala stanci.

A opìt citovány Schenkovy ver�e:

Minulosti není,
líèí nám ji pouze
upomínka krátká;
budoucnosti není,
kreslí nám ji v touze
nadìje jen vratká.
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Pøítomnost jen jista,
ta v�ak bleskem letí
minulosti ml�né do objetí.
Tak �ivot vskutku není
nic ne� vzpomínka,
nadìj, okam�ení.

V �Pásmu� pak vzpomíná Richter na jejich pra�ská pováleèná vysoko�kolská
studia:

V dvacátém roce kdy� Antoine Martovu èepici ztratil,
vrátil se skromnì zas do jednìch nadìjnì zelených lavic.
Navíc nás sdru�oval kolejní hradèanský stùl s krmí prostou,
rostou z ní� asketi umìn a vìd, ne�li bøich jim v�e zhatil!

Pøíteli Pavlovi francouzská disticha pomáhal skládat,
vkrádat by lépe se mohl on v srdeèka taneènic na�ich.
V �a�ích té� úpornì bojoval, tagem v�dy brilantnì mával,
vstával spí� pozdìji, bez gro�e dovedl vesele strádat.

Zatímco ver�e �enkovy jsou úspornì krátké a lyrické, ver�e Richterovy jsou
del�í a vypravìèské. V jedné básni, zaøazené do �Pásma�, se Richter vysmívá jedi-
neènosti svého spolu�áka na Svatém Kopeèku:

Obsah øeckéch hexametru,
kery ze srdca mnì teèó,
mo�no øict jen rodnó øeèó.

Jedna horská dìdineèka,
v�eci a� to v svìtì vijó,
øekla mnì to muza Klió,

zpan�tìla se mìstskó péchó.
To� vám na té svaté hoøe
stánke postavile Terpsichóøe,

Panenka co svatá mìla dìlat,
de� pécha obce, �todent-básnik
vrtìl se tam jako ka�dé chasnik?!

Koleènik ta pécha taky chtìl.
Be� jen jedno noho mìl,
celé Kopeèek se péchó chvìl.
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Báseò Richterova pokraèuje dal�ími deseti strofami a konèí dvìma, psanými
ji� spisovnou èe�tinou, nikoli hanáckým náøeèím:

Vzpomene pak nìkdo Antonína,
jen� o pondìlcích ve fyzice døímá,
jemu� pomáhá jen solidární Kalliope,
�e pøes nástrahy vìdy elegantnì hope!
Ó vzácné múzy líbejte dál jeho èelo,
vezmìte v�ak k tomu opravdové dívèí tìlo!

Richter poslal svému pøíteli Schenkovi ver�e � epitaf, které by mìly zdobit
kamennou desku na jeho hrobì:

Poutníèe postùj! Tahle èerná hlína
na vìky kreje Schenka Antonína.
Tu usnul klidnì s neru�eným mírem
ten, jen� byl feldveblem, potom oficírem.
Lze èinnost ostatní pak krátce vystihnout:
pøi �ádném pøeèinu se nedal pøistihnout,
s dìvèaty z kuchynì ho nikdo nevidìl,
a �e byl jen právníkem, za to se nestydìl.
A �e tak dokázal, co jiní nesvedou,
dokonce v koleji byl mìsíc pøedsedou.
Pak ale pøec nás musel opustiti.
Svìtlo vìèné a� mu svítí.

Pøipomnìli jsme si jména a ver�ování dvou absolventù Slovanského gymná-
zia, jejich� fotografie a �ivotopisy jsou pøipomenuty v galerii významných absol-
ventù �koly; dvou pøátel z vesnic takøka sousedících s Olomoucí a navzájem v�dy
soupeøících: Dolany � chlubící se svou dávnou minulostí, stavbami a èinností
kartuziánù, Svatý Kopeèek � svým barokním chrámem, poutním ruchem a his-
torií premonstrátù z klá�tera Hradiska. Soupeøení pøipomnìl mimo jiné Richter
ve ver�ích:

� o slávu svých rodných obcí
dva pøátelé se kocóøijó! �

Aè oba mìli vá�né povinnosti v pøí�tím �ivotì a ve svých povoláních, zachova-
li si dobrou mysl a humor a� do závìru svých �ivotù.

Bohuslav Smejkal
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STUDIUM FRAN�TINY NA GYMNÁZIU

aneb �Nebezpeèný �ák� (Støípky vzpomínek)

Mé vzpomínky nejsou nijak bohaté. Fran�tinu jsme na gymnáziu studovali
od kvinty a ná� peèlivý tøídní profesor nám v�típil celkem solidní základy to-
hoto jazyka. S vdìèností jsem na nìj vzpomínala pozdìji, kdy� jsem mìla do-
sti mo�ností tohoto jazyka pøi svém pozdìj�ím povolání vyu�ít. �el, na vlastní
studium fran�tiny od kvinty do oktávy se pamatuji málo, a jak jsem zjistila
u nìkterých spolu�ákù, jsou na tom stejnì. Studovali jsme toti� za války a teh-
dy se francouzský jazyk � jaksi � �nenosil�. Uèebnice jsme mìli jen krátkou
dobu, pak u� vùbec nebyly. Nìkteøí z nás odebírali �kolní èasopis �Le cour-
rier�. I ten brzy pøestal docházet a vystøídal ho �Le petit journal�, základ na�í
francouzské konverzace. Do pamìti se nesmazatelnì vryly neju�ívanìj�í ob-
raty �Efface le tableau noir� a �Asseyez vous�, po zkou�ení slova pøíjemná èi
naopak. V tu dobu se na úkor fran�tiny nadmìrnì zdùrazòovalo studium nìm-
èiny. Kdy� bylo zahájeno vyuèování pøedmìtu Konverzace cizího jazyka, ne-
byla fran�tina pro malý poèet zájemcù ani otevøena. Svou roli mo�ná sehrál
i odraz nedávných neblahých mnichovských událostí.

Zcela jiný byl zájem o fran�tinu v letech pøedváleèných, kdy to byl jazyk
vyslovenì módní. Mnozí studenti z rodin, které si to mohly dovolit, brali sou-
kromé hodiny u� v pøedstihu nìkolika let pøed kvintou, nìkteøí u� na obecné
�kole. Na tuto dobu mám vzpomínky nikoliv vlastní, ale zprostøedkované, a to
z vyprávìní mého man�ela Zdeòka �prince, který maturoval na Slovanském
gymnáziu v roce 1938. Patøil ke generaci studentù zamìøení vyslovenì fran-
kofonního. Vzpomínal, jak se úèastnil akcí poøádaných velmi agilním spol-
kem Alliance française. Èlenové se scházeli v kavárnì Národní dùm a v èele
stál vládní rada Matyá�, otec spolu�áka Mirka. (Po válce jsem se s man�elem
nìkolika schùzí zúèastnila, ale u� prý to nebylo ono.)

V prùbìhu studií na gymnáziu nìkteøí man�elovi spolu�áci zjistili, �e jejich
profesorka fran�tiny, která zøejmì ve Francii mnoho èasu nepobyla, bere za
úèelem pøípravy na vyuèování soukromé hodiny u Madame Koudelkové, rodi-
lé to Francouzky provdané do Olomouce. To vedlo zámo�nìj�í studenty
k nápadu rovnì� chodit do hodin k Madame. Tam se nepøímo dovìdìli, co
bude náplní pøí�tí hodiny. Jednièky tak mìli zaruèeny. Zdenìk �princ volil
jinou taktiku. Po pøedèasnì zemøelé matce, uèitelce jazykù, zdìdil talent pro
cizí jazyky a sympatie k fran�tinì. Usilovnì se sna�il získat mo�nost pobytu
v cizinì. Absolvoval letní kurz francouzského jazyka v soukromém penzioná-
tu poblí� Neuchatelského jezera ve �výcarsku. Dal�í celé prázdniny strávil ve
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Francii, v kraji vína Beaujolais. Po návratu tudí� patøil do kategorie �ákù, kte-
ré spisovatel Jaroslav �ák ve svých humorných kní�kách o �tudácích a kanto-
rech oznaèil za nepøíjemné a� �nebezpeèné� pro pedagogy vyuèující cizí jazy-
ky. �princ, ke své �kodì, své znalosti francouzského jazyka i reálií nedokázal
utajovat a dopou�tìl se obèas neprozøetelností. Kdy� napø. paní profesorka
prohlásila, �e anèovièky jsou druh zeleniny, nechal se s dávkou sebejistoty sly-
�et �Les anchois jsou pøece rybièky.� Tím si vyøkl nad sebou ortel a u paní
profesorky ji� nemohl dostat jednièku, a� se sebevíce sna�il.

Pomohla mu v�ak náhoda. Paní profesorka, je�tì mladého vìku, nastoupila
mateøskou dovolenou. Na jejím místì se objevil mladý, doktorátem ozdobený
a energický profesor. Byl svìta znalý a ve fran�tinì suverénní. Po vstupu do
tøídy pronesl ke studentùm otázku: �Kdo z vás mìl z fran�tiny jednièku?� Vsta-
lo nìkolik úspì�ných studentù, �ákù madame Koudelkové. �Posaïte se, u� ji
mít nebudete.� �A kdo nemìl a chtìl by jednièku mít?� Vstal srdnatì �princ.
�Co�e? K tabuli!� A student �princ se ocitnul v tvrdém náporu otázek
z gramatiky i konverzace, kterým stateènì èelil. Druhou hodinu pan profesor
zahájil slovy: ��princ k tabuli!� A opìt nastala køí�ová palba. I tøetí hodinu se
to opakovalo. Kdy� po ètvrté hodinì profesor vstupoval na poèátku hodiny do
tøídy, stál �ák �princ u tabule. �Co tu chcete?� �Prosím, já vím, �e budu vyvo-
lán, tak u� tady stojím.� �Do lavice!� zahømìl profesor. A od pøí�tí klasifikace
byl �princ jediný, který míval na vysvìdèení z fran�tiny jednièku.

Leè �tìstìna bývá vrtkavá a nestálá. Pøi první vlnì mobilizace v kvìtnu 1938
pan profesor náhle narukoval, právì pøed maturitami. Paní profesorka se
urychlenì vrátila z mateøské dovolené a objevila se v komisi u maturit. Ne-
chtìla té pøedchozí klasifikaci ani vìøit a mìla teï znamenitou pøíle�itost
k odvetì. Ukázala v�ak charakter. �princ umìl, dostal zaslou�enou jednièku
a na paní profesorku v�dy vzpomínal vdìènì.

A dal�í osudy obou zmínìných pedagogù? Pan profesor neèekal na nìmec-
kou okupaci a poèátkem roku 1939 s man�elkou Èechoamerièankou vèas
emigroval. Paní profesorku èekal celo�ivotní smutný údìl vdovy po úèastníku
národního odboje.

Od té doby ubìhlo ji� 60 let, pohnutých a neklidných. Dnes, kdy� kráèím
na olomouckém Ústøedním høbitovì od hrobu mého man�ela kolem náhrob-
ku se jménem paní profesorky, si obèas vzpomenu na tuto pøíhodu, spojenou
se studiem fran�tiny na gymnáziu.

Doc. JUDr. Stáòa �princová-Kavanová, CSc.
(mat. roè. SG 1943, B)
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VZPOMÍNKA NA VZNIK A ÈINNOST

studentského Swing-Bandu �CHOLERA-BOYS�
Místem vzniku bylo Slovanské gymnázium v Olomouci � Kosinova ulice,

z jeho� �ákù se èlenové Cholera-Boys rekrutovali. Soubor vznikl na pøelomu let
1937�38. K jeho zakladatelùm patøili dr. Mojmír Smékal (zvaný Fricek) a Karel
Bala� (zvaný Fuksa), i kdy� u zrodu kapely byl i Vláïa Nechyba, syn populárního
olomouckého herce, dále vynikající pianista Franti�ek Pano� a Václav Janeèek.
Byli posedlí swingem, který v té dobì zachvátil takøka celý svìt. Je tøeba øíci, �e
byli na dechové nástroje samouci, nesmírnì si v�ak vá�ili rad star�ích zku�ených
hudebníkù. Nad�ení, píle a hou�evnatost nahrazovaly nedostatek výuky a praxe.

Scházeli se v bytech nìkterých èlenù souboru, pøedev�ím u Milana Schmalze
a Fandy Pano�e. Rodièe byli k jejich výkonùm neuvìøitelnì tolerantní. Ho�i si
hráli pro vlastní potì�ení, nová byla v�ak muzika, kterou provozovali. To obèas
zneklidòovalo náhodné posluchaèe, nehledì ji� k té skuteènosti, �e ony �hudeb-
ní� výkony byly vzhledem k jejich tehdej�ím schopnostem znaènì drsné. Nevzdá-
vali se v�ak, pozdìji zkou�eli pøevá�nì ve Studentském domovì, nìkdy i ve staro-
slavné aule gymnázia. Bylo chvályhodné, �e mlad�í èlenové profesorského sboru
je vydatnì podporovali. V té dobì se toti� jejich muzicírování dalo docela dobøe
poslouchat.

Pùvodní obsazení souboru bylo následující: Karel Bala� a Fanda Pano� hráli
altsaxofony, Milan Smalz (zvaný Mulan) hrál tenorsaxofon, toho pozdìji vystøí-
dal Miroslav Hajtmar. První trubku hrál Mojmír Smékal, druhou Vláïa Nechy-
ba, trombony hráli Jahoda (zvaný Bacan) a Arno�t Zatloukal, který sice nebyl
�ákem gymnázia, i kdy� jsme ho za spolu�áka v nìkterých pøípadech ilegálnì
vydávali. Byl to ponìkud star�í a zku�enìj�í hudebník z muzikantské rodiny
hodolanského kapelníka Josefa Zatloukala. Bicí nástoje obsluhoval Václav Jane-
èek (za války popraven gestapem), støídal ho Ruda Ga�ar (zvaný Do�a), klavír
hrál Sa�a Daèenko. Na
kontrabas to zkou�el
Jaroslav Schwarzer a na
kytaru doprovázel Ros-
tislav Kratochvíl. Spora-
dicky si s námi také za-
hrál na piáno vynikající
hráè Elsner, který za
války zahynul v plyno-
vé komoøe v Osvìtimi.

Pokud jde o na�eho
trumpetistu Vláïu Ne-
chybu, dlu�no pøipome-
nout, �e jeho otec, slav-
ný komik olomouckého
divadla, nad na�í muzi- Foto 1
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kantskou èinností dr�el
ochrannou ruku a svým
vlivem uplatnil øadu pomoc-
ných akcí ze strany olomouc-
kého divadla. Bylo to pøede-
v�ím oznaèení pultù na�ím
názvem, ale také umo�nìní
nìkolika vystoupení na�í ka-
pely pro potøeby tehdej�ího
mìstského divadla � viz foto
èíslo 1 a 2.

Cholera-Boys úèinkovali
pøedev�ím na studentských
akcích, na prodlou�ených
taneèních hodinách, na ko-
lonách a mikulá�ských zába-
vách. Byli zváni na student-
ská majáles a èasto hrávali
i mimo Olomouc, zejména
v Prostìjovì.

Hráli zdarma a bez úpla-
ty, nemìli toti� kapelnickou
koncesi, co� provokovalo nì-
které olomoucké kapelníky
k rùzným udáním. To v�ak

pøestalo, kdy� nìkteøí èlenové Cholera-Boys èas od èasu vypomáhali u tìchto
kapelníkù a získávali od nich pro Cholera-Boys takzvané �zástupky�.

Na tehdej�í dobu se hrál velmi dobrý repertoár. Z olomouckého Prombergro-
va knihkupectví získali kolem padesáti èísel ti�tìných titulù s tehdej�ími swingo-
vými skladbami. Problém byl pouze ve financování notového materiálu, ale i to
se svépomocí èlenù souboru zvládlo. Zmínìné knihkupectví jakoukoliv novinku
dodalo do ètrnácti dnù. Skuteènými perlami repertoáru byly skladby Duke
Ellingtona Solitude, Caravan, Mood Indigo; Fricek Smékal se vyøádil na Toy Trum-
pet Raymonda Scotta, Karel Bala� zase na Creola Love Call a celá saxofonová
sekce na Sophisticated Lady.

Pøi této pøíle�itosti je vhodné uvést pro doplòování tehdy tì�ko dostupného
notového materiálu podíl sestry Mojmíra Smékala, která byla svého èasu slav-
nou filmovou hereèkou pod umìleckým jménem Florence Marly � hrála mimo
jiné ve filmu Krakatit princeznu. Tak tato hereèka nám poslala, pochopitelnì
zdarma, øadu titulù souèasných �lágrù (hitù), pro které jsme se i mezi renomova-
nými hudebníky stávali slavnými a �ádanými, nebo� tyto noty byly i pro jiné
kapely nedostupné.

Z èeských autorù jsme uznávali pøedev�ím Jaroslava Je�ka a jeho skladby jsme
s oblibou hrávali. Obèas jsme zaøadili i polku a valèík, popø. také tango. V tom
pøípadì pøi�ly na øadu housle a harmonika, kterou mistrnì ovládal Milan Schmalz.

Pøesto�e soubor Cholera-Boys ve své optimální èinnosti a kondici vydr�el pou-
ze dva roky, zùstalo na toto období mnoho vzpomínek jak hráèù, tak i vdìèných

Foto 2
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posluchaèù. Rádi vzpomínají na humorné pøíbìhy, které s kapelou pro�ívali. Tøe-
bas na to, jak trombonista Arno�t Zatloukal, který byl skoro o deset let star�í
a �enatý, musel snubní prstýnek schovávat do krabièky, jestli�e se v Prostìjovì
na taneèních vydával za na�eho spolu�áka. Velké úspìchy slavil Karel Bala�, kte-
rý ve svém pìveckoklaunském vystoupení parodoval písnièku �Mìl dìdeèek ko-
lotoè, se�ral mu ho èervotoè�. Vláïa Nechyba svou komediální obratností vydra-
�il na taneèní kolonì v Prostìjovì dort za 150,� Kè, co� byla tehdy èástka pomìrnì
znaèná. Zajímavé na tom bylo, �e ho�i v zákulisí dort èi jeho ozdoby �ozobali�,
tak�e Vláïa vlastnì vydra�il zbytek dortu. Na�tìstí to nikdo nepoznal.

Cholera-Boys byla studentská kapela Slovanského gymnázia a se swingem
zaèala v Olomouci sku-
teènì jako první! Èle-
nové orchestru, ales-
poò nìkteøí, se po válce
velice dobøe uplatnili
i v obèanském �ivotì,
mnozí dokonèili vyso-
ké �koly a nìkteøí si
zvolili hudbu jako své
povolání. Napø. dr.

Mojmír Smékal se
stal významným
muzikologem, Ka-
rel Bala� hrál ve
slavném �Elite Clu-
bu�, ale i jinde. Já
osobnì jsem po
roce 1945 hrál s or-
chestrem Ládi Ha-
barta, který je�tì

pøed Karlem Vlachem hrál v letech 1945�1947 s velkým taneèním orchestrem
typu Glenna Millera s pìti saxofony, ètyømi trumpetami a trombony a s kom-
pletní rytmickou skupinou.

Mo�né je v�ak také uvést èinnost v poloprofesionálním orchestru Vìroslava
Mlèáka, absolventa SRG, maturitní roèník 1946. V tomto orchestru urèitou dobu
hrál piáno dnes mimoøádnì slavný jazzman Emil Viklický, mat. roèník 1966.
Mo�no je zde také jmenovat olomoucký rozhlasový studiový orchestr, který

Foto 3

Foto 4
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v letech 1966�68 vedl Ing. Jindøich Závodný, rovnì� absolvent Slovanského gym-
názia.

Bylo by také vhodné k èinnosti na�eho Swing-bandu uvést, �e jsme mìli i hym-
nu, ke které slova slo�il èlen orchestru Vláïa Nechyba na melodii ve své dobì
superslavného hitu �Alexander�s rag-time band�.

Tato hymna se zpívala takto:

/: Pojï blí� a sly� :/ Cholera-Boys ragtime band,
/: Pojï blí� a sly� :/ je to nejlep�í jazzband,
Oni hrají vesele, �e musí� vstát z postele,
øekni a budeme ti hrát
/: o veselce :/ nebo taky na køtinách,
/: pøi rozluce :/ nebo narozeninách,
a kdyby nìkdo umøel, zahrajem mu na funuse,
/: my pøece jsme :/ Cholera-Boys ragtime band!

Vìøte nevìøte, ale tato hymna, jako� i jiné popìvky z na�eho studentského
zpìvníèku, jsou zpívány pøi na�ich pravidelných shledáváních maturitního roè-
níku 1940 po x � a� 62 letech, jak vidíte na na�ich snímcích è. 3 (Ros�a Krato-
chvíl kytara, zemøelý Bob �ula, Sva�a Smolka a profesor Walter Stehlík) a è. 4
(Ros�a Kratochvíl kytara a zpívající Køeháèková-Køehule, Denigerová Jiøka, Du-
�an Bílý a ostatní).

Tolik tedy k historii, tedy vzniku, úèinkování a odkazu na�eho milovaného
Swing-bandu �Cholera-Boys�, který byl vyslovenì studentskou kapelou, je� své
úèinkování brala s humorem a urèitou studentskou recesí.

Kdy� jsme se s na�ím maturitním roèníkem 1940 se�li 22. èervna 2002
v restauraci U Rytíøe po 62 letech ve znaènì proøídlém poètu, uvìdomili jsme si
s Ros�ou Kratochvílem, �e jsme zøejmì spolu s Vláïou Nechybou posledními �ijí-
cími èleny tohoto, za na�eho mládí tak slavného, orchestru.

Inu zákonitì v�echno odvál èas, ale �Vzpomínky nám zùstanou�, abych cito-
val název nezapomenutelného evergreenu, který nám je stále krásný a �ivý!

Miroslav Hajtmar
(mat. roè. SG 1940, A)

PÁR ÚSMÌVNÝCH VZPOMÍNEK

Ji� nìkolikrát jsem se doslechl od svých mlad�ích pøátel, �e prý na Slovanském
gymnáziu v dobì jeho pùsobení v Kosinovì ulici bylo zvykem chodit do �koly i ze
�koly oknem. Proto�e pamìtníkù výuky v této historické budovì zákonitì ubývá
a dále proto, �e �Kanceláø pro uvádìní�pøíbìhù na pravou míru�, kterou zalo�il
dìdeèek sleèny Barbory se Saturninem (pan Zdenìk Jirotka jistì dovolí) také není
po ruce, a proto�e shora citovaná informace (alespoò pokud jde o ètyøicátá léta
minulého století) není zcela pøesná, chtìl bych celou vìc uvést na pravou míru
a pøitom vzpomenout i na dal�í pro nás tehdy veselé pøíhody.

Ale od zaèátku: ná� studijní roèník, který dospìl k maturitì v roce 1950, mìl
ponìkud nestandardní prùbìh osmi let docházky do gymnázia. U� pøijímací zkou�-
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ky, které se konaly zaèátkem èervence 1942, mìly z dne�ního pohledu urèitou
zvlá�tnost. Zájmem tehdej�í Velkonìmecké øí�e bylo omezit vzdìlávání Èechù
a postupem doby z nich tak udìlat mozkové bezdomovce. Tak tedy poèet 148
chlapcù a 65 dìvèat (pøihlá�ených ke studiu) bylo nutno zredukovat na 35+5,
tedy celkem 40 �vyvolených�. Výbìr probíhal pod pøímým dozorem nezaujatého
øí�ského �kolního inspektora, který mìl na klopì odznak NSDAP a mluvil a rozu-
mìl pouze nìmecky. Vlastní zkou�ky pak probíhaly ve tøech týdenních turnu-
sech (dvou chlapeckých a jednom dívèím) v podobì jakéhosi �kolního vyuèování
od pondìlka do pátku, zamìøeného pochopitelnì pouze na zkou�ení. Dopoledne
probíhaly 4 vyuèovací hodiny (nìmecký jazyk, èeský jazyk, matematika a kom-
binace pøírodopis/zemìpis). Odpoledne následovaly 2 hodiny tìlocviku, ve kte-
rých se také klasifikovalo, proto�e Nìmci kladli dùraz na fyzickou zdatnost. Herr
Reichsschulinspektor chodil do jednotlivých tøíd a hodin, vytipoval si podle vlast-
ních mìøítek nìkolik vhodných adeptù a ty si postupnì zval do kabinetu
k rozpravì � samozøejmì v nìmèinì. To pak rozhodlo o pøijetí na protektorátní
�Realgymnasium mit tschechischer Unterrichtssprache in Olmütz � Radetzky-
gasse�.

Právì s ohledem na tento �váleèný výbìr� bylo v roce 1945 umo�nìno dal�ím
zájemcùm vykonat dodateèné zkou�ky pro vstup do kvarty, pøi nich� se kladl
dùraz na latinu, která se tehdy na gymnáziu uèila u� od tercie, zatímco na mì�-
�anských a tehdej�ích �hlavních� �kolách nikoliv. A tak od kvarty pováleèného
Státního reálného gymnázia v Olomouci, Kosinova ulice, byly v na�em roèníku
zøízeny 2. tøídy, kde v ka�dé byla èást pùvodnì pøijatých studentù z roku 1942
a èást novì pøijatých.

Ale zmìnám nebylo konce. Opatøením �strany a vlády� byly v záøí 1949 zru-
�eny 2 olomoucké dívèí støední �koly. Studentky posledních ètyø roèníkù tìchto
ústavù byly pøevedeny na na�e � v té dobì u� Slovanské � gymnázium a tak vý-
raznì posílily a �ozdobily� i ná� roèník. I na nìm v�ak do�lo k dal�í reformì:
Osmiletá gymnázia se stala pouze ètyøletými (po osmileté základní �kole) a z nás
� oktavánù � se stali ze dne na den studenti IV. roèníku. (Mo�ná by se shora
uvedené opatøení dalo srovnat se situací z roku 1942, popsanou vý�e.)

Ale pojïme k tìm úsmìvným vzpomínkám: tak tøeba u� v sekundì. Byli jsme
tehdy v uèebnì ve tøetím patøe, ze které bylo mo�no oknem vystoupit na høeben
støechy nad aulou, situovanou kolmo k hlavní budovì �koly do dvora. Byla pøe-
stávka pøed vyuèováním nábo�enství. Ná� spolu�ák, zvaný Jarda No�in, prohlá-
sil, �e se trochu projde po høebenu. Bylo pìkné poèasí, støecha i její høeben byly
suché a nebyly hlá�eny �ádné americké bombardovací svazy nad Protektorátem
Èechy a Morava. Od svého úmyslu se nedal odradit, otevøel okno a v momentì
byl na høebenu. Proto�e se mu to zdálo pøece jen trochu riskantní, spustil se na
v�echny ètyøi a sunul se zvolna vpøed. Ne� se v�ak staèil obrátit a dostat se ok-
nem zpìt do tøídy, skonèila pøestávka. Do tøídy ve�el profesor nábo�enství
(P. Franti�ek Botek). Staèili jsme jen zavøít okno, aby snad pana profesora nelá-
kalo k pohledu ven. Jarda byl uvìznìn na høebeni, i kdy� se postupnì dostal a�
k oknu. Je pochopitelné, �e spolu�áci sedící u inkriminovaného okna sledovali,
zda se je�tì Jarda dr�í nahoøe. To právì upoutalo pozornost pana profesora
a v krátké dobì v�echno prasklo. S odstupem let si myslím, �e to bylo právì vèas
pro Jardovu záchranu.
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V kvintì jsme �obývali� uèebnu v pøízemí, naproti schodi�ti do tìlocvièny. Tato
uèebna mìla poslední okno nejblí� konci budovy smìrem k hotelu Palác a navíc
bylo nejní� vzhledem k venkovnímu chodníku, který má zcela znatelný spád
smìrem k Michalskému výpadu. A tak jednou ná� tøídní �bouølivák�, zvaný Si-
fin, který byl autorem celé øady recesí pøedtím i potom, sdìlil, �e ho nebaví jít po
ukonèení vyuèování z budovy hlavním vchodem, ale �e pùjde nejkrat�í cestou.
Otevøel pøedmìtné okno a vyskoèil z nìj na chodník. Bohu�el rovnou do náruèe
profesora Václava Valenty. O jiném opou�tìní budovy oknem opravdu nevím.

Pokud bych mìl vzpomínat na dal�í studentské legrácky, vydalo by to na celou
kní�ku. Závìrem tedy poslední vzpomínka u� na oktávu (promiòte � na IV. po-
stupný roèník) v souvislosti se vzpomínkovou oslavou VØSR v listopadu 1949.
Tato �sláva� se konala v aule gymnázia za pøítomnosti studentù v�ech tøíd, celé-
ho profesorského sboru a navíc delegátù tehdej�ího olomouckého KV KSÈ a OV
KSÈ. Pro nás to byla vcelku nesmírná otrava, zejména pak hlavní referát
s pøíslu�nou dávkou politického barviva. Abychom si zkrátili dlouhou chvíli, uspo-
øádal náhodnì sestavený komorní krou�ek z na�í tøídy soutì� o nejlep�í vtip (dnes
by se øeklo o �zlatou møí��). No a proto�e vtipùm, zejména tìm dobrým, je nutno
se poøádnì zasmát, vyprovokovalo toto na�e dìní politické pøedstavitele kraje
a okresu k po�adavku exemplárního potrestání aktérù bezpodmíneèným vylou-
èením z ústavu zhruba 8 mìsícù pøed maturitou! Nakonec to ale nìkteøí na�i
moudøí pedagogové usmlouvali tak, �e z toho byl øeditelský pohovor s rodièi,
�dvojka z mravù� (chování uspokojivé) na pololetním vysvìdèení a øeditelská
dùtka, vysílaná �kolním rozhlasem, aby se o tomto nehorázném èinu a jeho ná-
sledcích dovìdìli i ti, ke kterým se snad je�tì tato informace nedostala. To mìlo
samozøejmì zcela opaèný efekt � aktéøi této �provokace� se stali v oèích ostat-
ních studentù jakýmisi hrdiny dne.

Pøesto, �e pøi jiné pøíle�itosti v posledním roèníku (kterou bych u� ètenáøe asi
zbyteènì unavoval) oznámil tajemník ústavu profesor Vladimír Horèièka na�e-
mu tøídnímu profesorovi dr. Jaroslavu Bubeníkovi: �Pane kolego, pokud by tato
tøída mìla být v této �kole je�tì dva tøi roky, byla by tato památná budova srovná-
na se zemí!�, nikdy jsme neudìlali sebemen�í �kodu na majetku �koly. Nakonec
na tyto v podstatì nevinné �ertíky a recese vzpomínali s úsmìvem i pedagogové
na pomaturitních veèírcích.

Byli jsme opravdu dobrá parta. K maturitì se z obou na�ich tøíd dostalo cel-
kem 81 studentù. Scházíme se pravidelnì ka�dých 5 let po maturitì, v roce 2000
po 50 letech nás pøi�lo 37 ze 65 �ijících absolventù. Po roce 1990 jsou úèastníky
setkání i ti, kteøí v dùsledku posrpnové emigrace mají trvalý pobyt v SRN, Belgii,
�védsku, �výcarsku, ale i v USA a Kanadì. Vím, �e takto pravidelnì se schází
pouze málo dal�ích roèníkù. Kromì tìchto �velkých� setkání se prùmìrnì 10 spo-
lu�ákù, bydlících v Olomouci a nejbli��ím okolí, schází ka�dé 1. pondìlí v mìsíci
v malé útulné olomoucké restauraci. A poøád máme o èem povídat a na co vzpo-
mínat.

A právì to bych chtìl závìrem popøát souèasné generaci studentù i pedagogù:
aby toti� i oni mìli po letech na co s úsmìvem vzpomínat!!!

Ing. Èestmír Hradil
(mat. roè. SG 1950)
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VZPOMÍNÁNÍ PROF. SCHINDLERA

Èím jsem star�í, tím èastìji si vzpomínám na minulý èas, na v�e, co se v mém
�ivotì událo. Jsou zde chvíle pøíjemné a radostné, nìkdy v�ak také nepøíjemné
a zlé, tìch bylo �el rozhodnì více. Mezi ty kladné vzpomínky patøí i doba studií �
pùvodnì na èeském gymnáziu v Opavì, kam jsem dennì dojí�dìl z Krnova, pro-
to�e tehdy je�tì v Krnovì èeské gymnázium nebylo � pozdìji na Slovanském gym-
náziu v Olomouci.

Do Olomouce jsem pøi�el v roce 1938 jako uprchlík z okupovaného pohrani-
èí, kdy� jsem pøedtím absolvoval trasu Krnov � Prostìjov � Brno, tedy mìsta,
kam mìl mùj otec podle tehdej�ích naøízení odevzdat dùle�ité materiály krnov-
ského soudu. Proto�e v�ak v této chaotické dobì nebyla �ádná z pøedepsaných
institucí ochotna tento materiál pøevzít, rozhodl se otec v�e odevzdat u tehdej�í-
ho Krajského soudu v Olomouci, odkud byl pùvodnì do Krnova vyslán. Tak jsem
tedy po krátkých pobytech na gymnáziích v uvedených mìstech skonèil na Slo-
vanském gymnáziu v Olomouci. I zde byl v té dobì men�í chaos. Na rùzných
místech ve mìstì vzniklo nìkolik sbìrných uèeben, ve kterých byli �áci i profeso-
øi z okupovaného pohranièí. Trvalo to ale jen krátkých èas, ne� se v�e zaevidova-
lo a ne� byli �áci i profesoøi zaøazeni do normálního chodu ústavu.

Vzpomínám-li na profesory z doby svého studia, jsou to pøedev�ím erudova-
ný filosof a historik PhDr. Springer, skvìlý hudební skladatel a matematik RNDr.
Jirou�ek, vynikající fyzik, autor renomovaných støedo�kolských i vysoko�kol-
ských uèebnic, pozdìj�í vedoucí katedry fyziky a dìkan Pøírodovìdecké fakulty
UP RNDr. Fuka, nad�ený bohemista a literární vìdec PhDr. Králík, profesoøi
�ouba, Losenický, Køupka, Bráblík, Horèièka, Stehlík, Kocián, Dostál aj., kteøí
tehdy na Slovanském gymnáziu pùsobili. Vzpomínám ale také na jednu mimo-
øádnou osobnost, z tehdy sousední reálky, která se v pozdìj�í dobì stala v jednom
z mých zamìstnání mým pøedstaveným.

Byl to prof. ThDr. Rudolf Col (nar. 29. 10. 1902 ve Vsetínì, zemøel 21. 8. 1964
v Olomouci a je pochován na místním Ústøedním høbitovì v dominikánské hrob-
ce; po maturitì na arcibiskupském gymnáziu v Kromìøí�i vystudoval CMBF
v Olomouci, knì�ské svìcení pøijal v roce 1927 a doktorát teologie obhájil v roce
1936). Byla to nev�ední osobnost narozená v �nesprávné dobì�, umlèovaná na-
cisty, komunisty pøedurèená k úplnému zapomenutí a dodnes je�tì nedocenìná,
vìdec � øeèeno dne�ní terminologií �chodící poèítaè�. Znal 14 øeèí, mimo ty bì�-
né napø. arabsky, chetitsky, chaldejsky, hebrejsky atd. a byl trvalým (i kdy�
z tehdej�ích ideologických dùvodù �jen� neoficiálním) spolupracovníkem Orien-
tálního ústavu ÈSAV v Praze. V roce 1936 se habilitoval na Bohoslovecké fakultì
a jako docent øeètiny uèil u nás v letech 1938�1945 øímskokatolickému nábo-
�enství za ThDr. Holubníèka, vìznìného tehdy v koncentraèním táboøe Dachau.
Významnì se také podílel spolu s prof. Hrozným na de�ifrování klínového písma
a pøelo�il podle pùvodních materiálù (dle znalcù dosud nejlépe) celý Nový zákon.
Ponìvad� jde skuteènì o mimoøádnou osobnost, dovolte mi je�tì nìkolik osob-
ních údajù a vzpomínek.

ThDr. Col bydlel pùvodnì v Olomouci v dne�ní ulici 8. kvìtna è. 31 a pozdìji,
kdy� byl jmenován kooperátorem (správcem) moøické farnosti, pøestìhoval se
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na tamní faru v Opletalovì ulici
è. 10. Podle vyprávìní bývalého
moøického kostelníka pana J.
Lantsche se dr. Col zaslou�il mj.
i o záchranu Moøického kostela,
kdy� v posledních dnech druhé
svìtové války zuøila bitva o Olo-
mouc. Sovìtská dìlostøelecká
baterie zaujala palebné postave-
ní na Moøickém námìstí, odkud
ostøelovala ustupující Nìmce,
kteøí støelbu opìtovali. Byl tak
bezprostøednì ohro�en chrám sv.
Moøice. Za pøestøelky se dr. Col
dostal k sovìtskému veliteli a �á-
dal ho z toho dùvodu o pøemís-
tìní baterie na jiné místo. Pùvod-
nì s ním dr. Col mluvil rusky, ale
velitel tento po�adavek neakcep-
toval. Dr. Col ale brzy poznal, �e
velitel je �id a zaèal s ním jednat
hebrejsky. Ukázalo se, �e velitel
byl v civilu rabín. Baterie byla
vzápìtí pøemístìna a pro Olo-
mouc tak byla zachránìna jedna
z nejcennìj�ích støedovìkých cír-
kevních staveb jen s drobným
po�kozením.

Mám také jinou vzpomínku na pana dr. Cola, a to v dobì, kdy bydlel na moøic-
ké faøe, kde jsem bydlel i já. Dr. Col mìl velkou knihovnu, a kdy� byla jednou
uzavøena Univerzitní knihovna a já potøeboval nìjaké údaje týkající se tehdy mé
práce, obrátil jsem se na pana doktora s prosbou, zda pøíslu�nou knihu náhodou
nemá. Ani ne�el do své knihovny a øekl: �Tak si pi�! Autor se jmenuje tak a tak,
název knihy je � a knihu vydalo nakladatelství XY v roce Z a na stranì 264 je to,
co hledá�!� Odpovìdí jsem byl ohromen a o pravdivosti údajù jsem meditoval asi
takto: autora a název knihy, to je celkem lehké, nakladatelství tøeba také, ale ji�
datum vydání knihy � to je nezvyklé, ale vìdìt i stránku, to se mi nezdálo. V�e ale
bylo pøesnì potvrzeno, kdy� jsem si za týden knihu vypùjèil z Univerzitní knihov-
ny!

Pan dr. Col mìl rád plzeòské pivo, které nebylo tehdy bì�nì v obchodech
k dostání. Proto jsem v�dy, kdy� jsem se vrátil z nìjakého svého koncertního
turné po Evropì, donesl nìkolik lahví. Jednou pøi øeèi dr. Col prohodil: �A� mi
jednou nebude pivo chutnat, tak umøu!� Bohu�el, pan doktor byl velmi nemocen
a jeho nemoc (rakovina a anemie) se stále zhor�ovala. Kdy� jsem jednou ráno
k nìmu pøi�el (tehdy u� nechodil, pouze le�el doma) a nabídl jsem, �e mu naleju
piva, jen zakroutil hlavou a potichu øekl: �Dnes nechci.� K veèeru ji� jen potichu
cosi hovoøil (asi se modlil) a k ránu zemøel.Pøáním pana dr. Cola bylo, aby se jeho

ThDr. Rudolf Col
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knihovna a poznámkový vìdecký materiál dostaly v budoucích �lep�ích èasech�
na obnovenou Teologickou fakultu. Spoleènì s paní Jemelkovou se mi podaøilo
jeho pøání splnit. Celou knihovnu jsme tajnì ukryli a nyní, po znovuotevøení
Bohoslovecké fakulty, jsem knihovnu protokolárnì pøedal knihovníkovi panu
Bohuslavu Smejkalovi.

Vzhledem k významu vìdecké práce i lidského profilu na�eho bývalého pana
profesora ThDr. Rudolfa Cola, která svým významem pøesahuje národní rámec
(mj. podíl na rozlu�tìní klínového písma, mimoøádnì zdaøilý pøeklad Nového záko-
na, stateènost pøi snaze zachránit chrám sv. Moøice), jsem pøesvìdèen, �e nejen
jeho curriculum vitae, ale zejména jeho vìdecká práce by mìla být zhodnocena,
publikována a rovnì� mìsto Olomouc by se mìlo k této významné osobnosti
hrdì znát.

Pøi vzpomínce na tyto profesory Slovanského gymnázia se retrospektivnì
nabízí otázka � proè je vlastnì na�e �alma mater� tak slavná? Co tomuto ústavu
dodalo takovou vá�nost? Byl to pøedev�ím profesorský sbor, pùsobící nároènì
a pedagogicky skvìle na �áky ústavu. Zde mám radost, �e podle dostupných vý-
sledkù je zøejmé, �e i dne�ní pedagogové v tomto duchu úspì�nì pokraèují! Dále
to byla vysoká odbornost jednotlivých profesorù, co� dokazuje napø. fakt, �e
v pováleèných letech øada profesorù Slovanského gymnázia vytvoøila základ aka-
demické obce na novì vznikající Palackého univerzitì (napø. prof. Fuka, Králík,
Bìliè, Birgus, Èièatka, pozdìji Li�ka, Mazánek a dal�í). Dále to byla didaktická
kvalita výuky, pøimìøené nároèné po�adavky a kázeò, ale také enormní zájem
profesorù o mimo�kolní èinnost studentù. Tím profesoøi poznali daleko lépe, co
v �ácích je, jaké mají vlohy, zájmy apod. V konfrontaci s dne�ní dobou myslím,
�e ov�em i kázeò a úcta studentù k profesorskému sboru byla vìt�í, ne� je dnes.

Slovanské gymnázium vzdìlávalo absolventy nejen odbornì pøipravené do
praktického �ivota, ale vychovávalo i absolventy hrdé na tradice ústavu, a s velkým
vlasteneckým sebevìdomím. Za Protektorátu to mnohé pøivedlo k aktivnímu
odboji na frontách i v ilegalitì, øada profesorù i studentù byla persekvována,
vìznìna v koncentraèních táborech a mnozí i padli nebo byli umuèeni. To v�e
jen je�tì více umocòuje jeho vìhlas.

V dnes ji� dùkladnì zpracované historii ústavu lze najít jak v øadách profeso-
rù, tak i absolventù mnoho osobností, které v nejrùznìj�ích oborech svým vý-
znamem daleko pøesahují teritorium mìsta, státu i Evropy. Vìøím, �e tato tradi-
ce ústavu bude mít kontinuitu do budoucna i pøesto, �e dnes v�eobecnì
pedagogická èinnost v porovnání s jinými profesemi není vùbec docenìna, a �e
Slovanské gymnázium bude v systému støedních �kol této zemì nadále stát na
nejvy��ím stupni kvality.

Prof. Antonín Schindler
(mat. roè. SGO 1945, C)

POZNÁMKA REDAKCE

Autor tìchto vzpomínek je øeditelem kùru v chrámu sv. Moøice a arcidiecézní organolog
a campanolog, svìtovì uznávaný odborník v oboru konstrukce varhan a varhanní hry, kon-
certní mistr Moravské filharmonie Olomouc, øeditel tøiceti roèníkù Mezinárodních varhan-
ních festivalù v Olomouci ad.
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TØINÁCT OSOBNOSTÍ SG
v medailoncích RNDr. Vladimíra Zicháèka

Ve stínu významných výroèí tohoto roku vzpomeneme letos 135. výroèí zalo-
�ení prvního èeského gymnázia na Moravì � Slovanského gymnázia v Olomouci.
V souèasné dobì �ije �kola pøípravami oslav, jejich� vyvrcholením bude setkání
absolventù v sobotu 5. øíjna 2002. Tomuto slavnému dni bude ale pøedcházet
koncert pìveckého sboru SGO, vernisá� výstavy Výtvarníci Èeské reálky ve Vlas-
tivìdném muzeu Olomouc a koncert Moravské filharmonie v Redutì, jimi� �kola
obohatí kulturní �ivot na�eho mìsta.

Skromným projevem vdìènosti �kole, která mnì samotnému dala støedo�kol-
ské vzdìlání, je následující seriál vzpomínek na nìkterou z osobností Slovanské-
ho gymnázia.

Je nesnadné mezi témìø 600 profesory a více ne� 12 tisíci absolventy vybrat
ty nejproslulej�í. Prezentovaná galerie si tedy neèiní nároky na dokonalost. Pro-
sím, aby byla chápána jako pøipomenutí �ivota a díla tìch, kteøí pøekroèili v�ední
rámec v nejrùznìj�ích oborech lidské èinnosti � tøeba i tím, �e dokázali jít �ivo-
tem s èistým �títem, pro pravdu trpìt nebo i zemøít. Zámìrnì volím mnohé z tìch
osobností, o nich� se døíve muselo mlèet. Není to alibismus. Tyto øádky pí�i
s vìdomím, �e hodnoty, je� pøipomínám, nevytvoøila �kola souèasná. Pøesto, nebo
snad právì proto, si dovoluji Vás pozvat k setkáním s osobnostmi, na nì� by se
nemìlo zapomenout.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960, C)

THDR. JOSEF HOLUBNÍÈEK

Dne 26. bøezna leto�ního roku by se do�il sto
deseti let rodák z Kyselovic u Kromìøí�e, profe-
sor ThDr. Josef Holubníèek. Na Slovanském
gymnáziu pùsobil v letech 1936�1950, s výjim-
kou let váleèných. Pro své ryzí vlastenectví, zá-
sadové postoje a nezlomný charakter byl velkou
morální autoritou.

Jako významný èinitel protifa�istického odpo-
ru byl jedním z prvních olomouckých obèanù za-
tèených gestapem a po celou válku byl vìznìn
v koncentraèních táborech Oranienburg a Dachau,
kde na nìm provádìli sadistické pokusy s malárií.
Po návratu z koncentráku opìt pùsobil v pedago-
gickém sboru Slovanského gymnázia. Na rozdíl od
jiných se v�ak postavil na odpor komunistickému
øádìní po únoru 1948. Byl odvleèen StB a v roce
1950 protiprávnì odsouzen za údajnou vlastizra-ThDr. Josef Holubníèek
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du do v padesátých letech smutnì proslulých Valdic a Leopoldova. Av�ak ani tam
nepøestal usilovat o vítìzství pravdy a demokracie. Jeho dobrovolné odøíkání se
èásti stravy ve prospìch spoluvìzòù se slovy �jez, jsi mlad�í, musí� to pøe�ít a je�tì
hodnì udìlat, já u� mám trénink z koncentráku!� pomáhalo pøe�ít a bylo velkou
morální vzpruhou. Z vìzení byl dr. Holubníèek propu�tìn teprve v roce 1960 na
nátlak mezinárodních organizací, inspirovaných jeho bývalými spoluvìzni
z Dachau. I ve vysokém vìku pak dennì mnoho hodin pøekládal, psal a ilegálnì
organizoval roz�iøování køes�anských samizdatových textù. Finanèní od�kodnì-
ní za utrpení v koncentraèním táboøe, poskytnuté Mezinárodním Èerveným køí-
�em v �enevì, v celém rozsahu vìnoval na výrobu rozkradených a znièených
zvonù v kyselovickém kostele. Rehabilitace ani jmenování èestným obèanem své
rodné obce se nedo�il. Zemøel v Rokytnici u Pøerova v roce 1976.

�ivotní osud na�eho bývalého kolegy a profesora dr. Holubníèka byl mimo-
øádnì krutý. Jeho stateèné postoje, jimi� èelil fa�istické a komunistické zvùli,
patøí na èestné místo v historii Slovanského gymnázia. Aktuálnì oslovují i ka�-
dého z nás.

PHDR. JAROSLAV ÈIÈATKA

Je po�ehnáním pro studenty, mají-li od-
bornì erudované uèitele, kteøí své povolání
neberou jako pouhý zdroj ob�ivy, ale jako své
poslání a kteøí svou pøirozenou autoritou zís-
kají dùvìru studentù. Slovenské gymnázium
mìlo v minulosti na�tìstí více takových peda-
gogù. Pod jejich vedením pozbývala gymna-
zijní studia nudný charakter a pøi ve�keré
nároènosti profesorù se stávala i zdrojem tvo-
øivé seberealizace a krásných zá�itkù. Nad�e-
né zápisy v kronice svìdèí o tom, �e Slovanské
gymnázium poøádávalo ka�doroèní �kolní
akademie, hrávalo se tu divadlo, gymnázium
mívalo i svùj �kolní orchestr a kvalitní pìvec-
ký sbor. Spiritus agens onìch akademií, diva-
delní re�isér, dirigent a sbormistr nebyl nikdo
jiný ne� oblíbený pan profesor dr. Jaroslav Èi-
èatka.

Zprvu na reálce a posléze na Slovanském
gymnáziu vyuèoval v letech 1923�1951 èe�ti-
nì a nìmèinì. Studentùm imponoval nejen svou laskavostí, ale i zjevnou radostí,
�e mù�e své poznatky pøedat druhým. Tyto vlastnosti dostal do vínku ji� v raném
mládí. Narodil se ve velmi chudé krejèovské rodinì v Prostìjovì 9. ledna 1891.
Støedo�kolského vzdìlání se mu dostalo na tamní nìmecké reálce. Zdrojem ob�i-
vy mu bylo stipendium a kondice majetnìj�ím spolu�ákùm. O jeho brilantních
studijních výsledcích v oboru slavistika a nìmèina na univerzitì ve Vídni svìdèí
skuteènost, �e opakovanì obdr�el i stipendium vídeòské mìstské rady. V té dobì
z  vlastní iniciativy nav�tìvoval rovnì� pøedná�ky z dìjin umìní a hudebních vìd,

PhDr. Jaroslav Èièatka
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které znamenaly celo�ivotní roz�íøení Èièatkových vìdeckých zájmù na tyto obo-
ry. Prakticky od státnice v roce 1915 odcházel na boji�tì 1. svìtové války. Zúèast-
nil se útoku na Lvov a zakusil i útrapy italské fronty. Po návratu domù krátce
pùsobil v Novém Jièínì a v Prostìjovì a trvale od roku 1923 v Olomouci. � I kdy�
následovaly èasy, v nich� bylo pramálo dùvodù k optimismu, po celá léta právì
zásluhou dr. Èièatky Slovanským gymnáziem dennì znìla hudba a zpìv. Pan dr.
Èièatka ale i rozsáhle publikoval. Plné ètvrtstoletí (do roku 1948) vedl kulturní
rubriku oblíbeného lidoveckého deníku Na�inec, v ní� stovkami pøíspìvkù citli-
vì vychovával veøejnost na�eho mìsta a �irokého okolí k lásce k divadlu. Jaro-
slav Èièatka byl toti� oním (�el dnes u� mizejícím) typem støedo�kolského profeso-
ra, který vedle pedagogického pùsobení byl èinný i vìdecky. Napsal 30 obsáhlých
samostatných studií, které vedle hodnoty vìdecké mají i význam metodický (napø.
L. Janáèek, G. Mahler, R. Schumann, Hrajeme na klavír, Hrajeme na housle, Dobrov-
ský v Olomouci).

Poèátkem padesátých let byla i na Slovanském gymnáziu velmi tísnivá atmo-
sféra, která Èièatkovì aktivitì v práci se studenty a zejména jeho køes�anské ná-
zorové orientaci nepøála. Pan profesor pøe�el v roce 1951 do Mìstské knihovny,
v ní� zalo�il a do roku 1973 systematicky budoval hudební oddìlení. Shromá�dil
zde na 3 500 svazkù knih a notových materiálù a fonotéku s více ne� 2 000 gra-
modeskami. Navíc celá ta léta redigoval knihovní katalogy. V posledním deceniu
svého �ivota, kdy èlovìk bývá èinorodé práci vzdálen, handicapován nemocemi
stáøí vytvoøil díla s nesmírnou informaèní hodnotou � Dìjiny hudby a zpìvu
v Olomouci, rozsáhlou monografii Dìjiny olomouckého divadla a Vývoj divadelnic-
tví na støední a východní Moravì.

Autoøi rùzných vzpomínek na dr. Èièatku (zemøel 12. záøí 1979) obdivují jeho
svì�í intelekt a èinorodou povahu, které si udr�el do vysokého vìku. V Èièatkovì
díle se sna�í vystihnout jeho nejvìt�í lásku a shodují se, �e to byla opera. Pamìt-
níci z øad jeho studentù na Slovanském gymnáziu v�ak vìdí své: Pan profesor
Èièatka pøedev�ím miloval lidi.

FRANTI�EK DÝMA

Na nìkdej�ím Slovanském gymnáziu mìla francouz�tina v�dy skvìlou úro-
veò. Mnozí z na�ich absolventù, kteøí byli v minulosti pøinuceni opustit vlast,
mi potvrdili, �e její dokonalá znalost bývala první jistotou a vkladem
v obtí�ných zaèátcích �ivota v daleké cizinì.

Tato krásná melodická øeè zní velmi intenzivnì na Slovanském gymnáziu
i v souèasnosti. Od záøí 1990 toti� zpestøila �kálu studijních mo�ností na Slovan-
ském gymnáziu svou èinností èesko-francouzská sekce s vyuèovacím jazykem
francouzským. I kdy� je toto studium o rok del�í, tedy pìtileté, je o nì nebývalý
zájem. Provozu odlouèeného pracovi�tì �koly v Pasteurovì ulici pøedcházely in-
tenzivní adaptaèní práce v objektu i pùlroèní provizorní provoz francouzské sekce
v budovì na tøídì Jiøího z Podìbrad. Celé mìsíce se uèilo od sklepa po pùdu. Bu-
dova doslova praskala ve �vech. Profesoøi i studenti celého Slovanského gymná-
zia nesli tuto obì� stateènì, proto�e si uvìdomovali, �e spolupráce s francouzskou
stranou jednoznaènì znamená perspektivu �koly. Dnes se ji� úspì�nì rozvíjejí
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kontakty s lyceem Carnot v Dijonu,
nìkolik skupin studentù bylo na stu-
dijním pobytu ve Francii, navazují se
nová studentská pøátelství. Pro olo-
mouckou veøejnost jsme v rámci mu-
zejních ètvrtkù pøipravili besedu
o francouzském �kolství. Na�i fran-
couz�tí pøátelé se pøedstavili v hodo-
lanském divadle hrou NOTRE MO-
ZART. Francouzská vláda poskytla
na�í �kole velkorysý dar hodnotným
vybavením audiovizuální technikou.
Profesoøi Slovanského gymnázia se
zúèastòují odborných stá�í ve Fran-
cii. Inspirující je i vzájemná ka�do-
denní interakce èlenù profesorského
sboru, výmìna metodických zku�e-
ností, oboustranné poznávání kultu-
ry druhého národa. Ve struènosti øe-
èeno � ve francouzské sekci vládne
sympatická pracovní atmosféra
a nad�ení pro dobrou vìc. Ve�kerá po-
zornost mladého kolektivu profesorù
i studentù je upøena k budoucnosti�
Jsme hrdí na skuteènost, �e Slo-
vanské gymnázium ve vztahu k za-
hraniènímu partnerovi nemusí být
v submisivní roli �enfant gaté�. Díky
absolventùm Slovanského gymnázia, kteøí pøinesli obìti nejvy��í, je na�e bilance
pøi obnovování kontaktù s kulturní Evropou vysoce aktivní. V tomto kontextu
chci souèasným aktérùm èeskoslovensko-francouzské spolupráce pøiblí�it osob-
nost na�eho bývalého studenta Franti�ka Dýmy.

Slovanské gymnázium nav�tìvoval v letech 1927�1931. V roce 1937 byl
v hranické vojenské akademii vyøazen jako poruèík letectva. Po obsazení Èesko-
slovenska fa�isty ilegálnì ode�el do zahranièí a jako stíhaè se aktivnì zapojil do
bojù francouzské armády. Bylo to za situace pro Spojence vojensky nepøíznivé,
kdy jen zastavit se na ústupu pøed hitlerovskou váleènou ma�inerií, která se vali-
la na Paøí�, znamenalo jistou smrt. Byla mo�nost i jiné volby. Franti�ek Dýma se
v�ak rozhodl bránit hodnoty, k nim� byl vychováván na Slovanském gymnáziu
a které mu byly vlastní: vlast, pravdu a demokracii. Úspì�nì se zúèastnil celé
øady vojenských bojových operací. K plnìní taktického úkolu startoval se svým
strojem i 21. kvìtna 1940. Franti�ek Dýma tého� dne zahynul ve vzdu�ném sou-
boji pøi obranì Paøí�e. Je na souèasných studentech Slovanského gymnázia, aby
svým vztahem k práci a nabízeným mo�nostem prokázali, �e hrdinská smrt je-
jich star�ího spolu�áka, �kpt. letectva Franti�ka Dýmy, nositele váleèného køí�e
za stateènost � in memoriam, nebyla marná.

Franti�ek Dýma
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ANTONÍN �PRINC

�Knihovna nauèí lidi technice du�evní práce a vzbudí potøebu vy��ích hod-
not� � toto jsou slova nestora ès. knihovnictví, prof. Antonína �prince. Jeho
jméno nese od loòského prosince knihovna na Nové Ulici v Olomouci, umís-
tìná v architektonicky zajímavé kubistické vile v místì odboèky tramvaje è. 1
a 4 z Brnìnské tøídy na koneènou.

Umístìní knihovny je symbolické.
Prof. �princ se toti� dne 9. února 1887
na Nové Ulici narodil. Po studiích na Slo-
vanském gymnáziu si zapsal èe�tinu
a nìmèinu na Univerzitì Karlovì v Pra-
ze. (V jeho vysoko�kolském indexu je pode-
psán i prof. T. G. Masaryk.) Dva semestry
se je�tì zdokonaloval v nìmèinì na vídeò-
ské univerzitì. Ka�dé prázdniny pracoval
jako knihovník Národní jednoty. Z ama-
térského entuziazmu se posléze vyvinul
zájem profesní, který prof. �princ zdoko-
nalil specializaèním studiem v knihovnic-
kém centru v Lipsku. Zpoèátku pùsobil
jako støedo�kolský profesor gymnázia
v Zábøehu na Moravì a na obchodní aka-
demii v Prostìjovì, kde rovnì� zalo�il
okresní osvìtový sbor. K 1. srpnu 1920
byl jmenován øeditelem první èeské Mìst-
ské knihovny v Olomouci. Její kni�ní
fond bìhem svého pùsobení rozhojnil
z 3 419 svazkù na 15 828 svazkù. Na
mìstských pøedmìstích vytvoøil sedm
knihovních poboèek. Zalo�il samostatné
oddìlení pro mláde� a veøejnou èítárnu.

Svým pøívìtivým vystupováním a èinorodým idealizmem získával nové a nové
dobrovolné spolupracovníky. Sám pøitom vyuèoval ve státních knihovnických
kursech a poøádal knihovnické aktivy. Byl svolavatelem a organizátorem 1. sjez-
du knihovníkù ès. veøejných knihoven, který se konal v Olomouci dne 17. èervna
1923. Prof. �princ byl rovnì� aktivním èinovníkem Spolku ès. knihovníkù. Udr-
�oval korespondenci s významnými osobnostmi èeské literatury. V jeho pozù-
stalosti se zachovaly dopisy Jaroslava Vrchlického, Jiøího Mahena, Arne Nováka
a Václava Tilleho.

Citace v jeho èetných èláncích svìdèí, �e sledoval odborné publikace a periodi-
ka v zahranièí. Pøedmìtem zájmu prof. �prince byla problematika vìcných kata-
logù, otázky èetby mláde�e a psychologie ètenáøe. V odborných kruzích je prof.
�princ dosud pova�ován za nejlep�ího odborníka v knihovnictví, který svými
názory výraznì pøede�el svou dobu. Pod jeho vedením se olomoucká Mìstská
knihovna vyvinula v pøední instituci kraje. Prof. �princ inicioval v Olomouci akci
na postavení pomníku Bedøichu Smetanovi v mìstském parku. Byl i nad�eným

Prof. Antonín �princ
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esperantistou. Od roku 1912 psal do olomouckého Pozoru divadelní kritiky, ve
Strá�i Moravy redigoval Hlídku národní výchovy a osvìty. O vá�nosti, jí� po�íval
ve spoleènosti, svìdèí i skuteènost, �e byl zvoleným pøedsedou spolku odborovì
organizovaných úøedníkù. V roce 1925 se projevila jeho tì�ká nemoc dvanácter-
níku. Po tøech komplikovaných operacích ve vìku 38 let ve vinohradské nemoc-
nici dne 23. øíjna 1925 zemøel. Jeho pohøeb v Olomouci byl doslova národní
manifestací�

Mezi stovkami náv�tìvníkù olomouckých knihoven bývají dennì desítky stu-
dentù Slovanského gymnázia. Málokterý z nich si uvìdomuje, kolik peèlivé ano-
nymní mravenèí práce je skryto v dùmyslném systému knihovnické práce. Mù-
�eme být hrdí na to, �e u zrodu instituce usnadòující na�i cestu za vzdìláním
(a u zrodu ès. knihovnictví vùbec) stál prof. Antonín �princ, absolvent Slovanské-
ho gymnázia z maturitního roèníku 1906.

KARDINÁL FRANTI�EK TOMÁ�EK

Jméno na�eho absolventa Franti�ka Tomá�ka vnímáme na Slovanském
gymnáziu s mimoøádnou úctou. Vá�íme si ho zejména pro jeho celo�ivotní
nezlomnou vìrnost morálním zásadám. Franti�ek Tomá�ek v�dy stál na stra-
nì umlèovaných, ukøivdìných a pronásledovaných. V  dobì potupné �norma-
lizace�, kdy témìø celý národ apaticky rezignoval, hlas Franti�ka Tomá�ka
stateènì vyzýval k  opu�tìní bezvýchodné cesty l�i a násilí a k nastoupení ces-
ty dialogu.

Pøi svatoøeèení Ane�ky Èeské, pøená�eném televizí, se zraky témìø celého ná-
roda upínaly k tomuto absolventu Slovanského gymnázia. V závìru jeho vystou-
pení zaznìla slova: �Vzpøimte se a zvednìte hlavy!� O nìkolik dnù pozdìji vy�li
lidé do ulic. Byl listopad 1989�

Tomá�kovi pocházejí ze Studénky, kde byl jejich tatínek uèitelem. Mìli �est
dìtí. Jako sedmiletý stál zoufalý Franti�ek se sourozenci u svého umírajícího otce
(nejmlad�ímu byl právì pùlrok). Paní Tomá�ková chtìla svým dìtem umo�nit vzdì-
lání. Pøestìhovala se s nimi tedy do Olomouce. Sama tì�ce pracovala jako pradle-
na. Èást bytu pronajímala studentùm. Franti�ek studoval na Slovanském gym-
náziu v letech 1910�1918 ( v letech 1909�1917 zde studoval i jeho star�í bratr Bohumil,
který byl pozdìji profesorem prùmyslovky v Prostìjovì). Po studiu na arcibiskup-
ském semináøi pøijal Franti�ek dne 5. èervence 1922 z rukou olomouckého arci-
biskupa Cyrila Stojana knì�ské svìcení.

Nejdøív pùsobil jako katecheta ve �kole v olomouckém pøedmìstí Pavlovièky,
pozdìji v Kelèi na Vala�sku. Od roku 1934 byl asistentem Cyrilometodìjské bo-
hoslovecké fakulty v Olomouci. Dne 15. prosince byl promován doktorem teolo-
gie. Neúnavnì publikoval. Byl redaktorem Katechetické hlídky, vydal katechis-
mus a 15 odborných i populárních publikací, urèených pøedev�ím vzdìlávání
mláde�e.

Po uzavøení vysokých �kol za okupace byl katechetou ve �kole v Olomouci-
-Starých Hodolanech, hned po válce se vrátil na CMBF. V roce 1946 se habilitoval
docentem. V roce 1947 ho prezident dr. Bene� jmenoval profesorem pedagogiky
a katechetiky. Vysoko�kolské pùsobení dr. Tomá�ka skonèilo v roce 1950, kdy
byla fakulta nastupujícím re�imem zlikvidována� Dne 12. øíjna 1949 pape� Pius
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XII. ho jmenoval svìtícím biskupem olomouckým. V oèekávání blí�ícího se pro-
následování církve pøijal svìcení v Olomouci z rukou arcibiskupa dr. Josefa Ma-
tochy tajnì dne 14. øíjna 1949. Od roku 1951 byl dr. Tomá�ek faráøem v Bohu�ovì
na Krnovsku. V pøedveèer Vánoc, dne 23. prosince 1951, byl pøed oèima své sed-
masedmdesátileté matky, která u nìho trávila podzim svého �ivota, zatèen a in-
ternován v  pracovním táboøe v �elivì. K 1. 7. 1954 byl ustanoven faráøem
v Moravské Huzové. Po vynuceném odchodu arcibiskupa Josefa Berana do exilu
jmenoval pape� Pavel VI. dr. Tomá�ka apo�tolským administrátorem pra�ské
arcidiecéze (18. prosince 1965). Dr. Tomá�ek se v té dobì jako jediný z èeských
biskupù zúèastnil jednání v�ech ètyø zasedání 2. vatikánského koncilu. Pøednesl
na nìm pìt diskuzních pøíspìvkù. Pape� ho mj. jmenoval konzultorem Kongre-
gace pro katolickou výchovu a èlenem Sekretariátu pro jednotu køes�anù. Bulou
pape�e Pavla VI. ze dne 27. èervna 1977 byl absolvent Slovanského gymnázia
Franti�ek Tomá�ek jmenován kardinálem a po prùtazích komunistické byrokra-
cie 30. prosince tého� roku arcibiskupem pra�ským.

Kardinál Tomá�ek od poloviny 80. let ve svých pastýøských listech a otevøe-
ných dopisech státním èinitelùm prosazoval zmìnu politiky státu vùèi vìøícím
a stateènì upozoròoval na poru�ování lidských práv. Opakovanì intervenoval
ve prospìch obèanù souzených, vìznìných a pronásledovaných za nábo�enské
pøesvìdèení. Na jeho podporu vznikla petice o 31 bodech �Podnìty katolíkù
k øe�ení situace vìøících obèanù�, které i pøi perzekuci vládnoucí moci v roce
1988 vyjádøilo svými podpisy podporu 600 tisíc obèanù. Kardinál Tomá�ek se
stal �ivým symbolem obrozujícího se morálního �ivota v na�í zemi s nesmírnou

Biskup Tomá�ek v dobì Pra�ského jara (1968) pøi východu z katedrály sv. Víta
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autoritou doma i v zahranièí. Koncem osmdesátých let s na�í samozvanou �stra-
nou a vládou� ji� nekomunikoval témìø nikdo. Státníci v�ak pøijí�dìli ke kardi-
nálovi Tomá�kovi s turistickými vízy na �soukromé náv�tìvy�. Ochranu u nìj
nacházeli disidenti. Kardinál Tomá�ek usiloval i o sblí�ení katolické a pravoslav-
né církve. S církevními pøedstaviteli støední Evropy vyzýval k porozumìní mezi
národy a zachovávání lidských práv. Pøi pøíle�itosti blí�ícího se svatovojtì�ského
milénia vyhlásil velkorysý pastoraèní program �Desetiletí duchovní obnovy ná-
roda� (1988�1997) s cílem povznést jeho mravní stav. Bez nároku na pocty a funk-
ce, s pøísloveènou skromností kardinál Tomá�ek dává na prahu tøetího tisíciletí
køes�anských dìjin na�emu národu nadìji. Ukazuje novou cestu k budoucnosti
vycházející z tradic a duchovních hodnot køes�anství, cestu smìøující k vzájem-
nému respektu a úctì v�ech obèanù. Právì proto ho máme v�ichni tak rádi.

DRAHOMÍR TOMAN

Je známou skuteèností, �e na Slovanském gymnáziu mìly múzy zelenou.
V pedagogickém sboru pùsobili výtvarnì i hudebnì erudovaní profesoøi, kte-
øí citlivì rozvíjeli estetické schopnosti studentù. Pøi ka�doroèních �kolních
akademiích, poøádaných v aule gymnázia, vytváøeli první koncertní pøíle�i-
tosti i tìm, kteøí se rozhodli pro profesionální umìleckou dráhu.

Ke skvìlým interpretùm z øad
studentù Slovanského gymná-
zia, kteøí se tìchto akademií
zúèastòovali a kteøí dosáhli me-
zinárodních úspìchù, patøí �vy-
nikající klavírista s okouzlující
muzikálností� Drahomír Toman
(mat. roè. 1943, C). Tomanovi pøi-
�li do Olomouce z Pre�ova, kde
se Drahomír 16. prosince 1923
narodil. Klavírní høe se vìnoval
od svých pìti let. V Olomouci na-
v�tìvoval hudební �kolu �erotín.
Po maturitì na Slovanském gym-
náziu byl na pra�ské konzerva-
toøi �ákem profesora Franti�ka
Maxiána. V letech 1948 a� 1966
uspoøádal Drahomír Toman pøes
dva tisíce koncertù v celém Èes-
koslovensku. Zvlá�tní pozornost
vìnoval výchovným koncertùm
pro mláde�, kdy zábavnou for-
mou, hudebními hádankami,
besedou a diskuzí o skladbì èi
jejím autorovi vzbuzoval zájem
mláde�e o klavírní hru a vycho- Drahomír Toman
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vával na�e budoucí koncertní obecenstvo. Jako hudební pedagog vychoval mj.
sólistu Èeské filharmonie Ivana Klánského. Okupace na�í zemì armádami Var-
�avské smlouvy v roce 1968 a následující �normalizaèní� represe pøimìly Draho-
míra Tomana opustit vlast. Se svou rodinou se usadil v Renscheidu v SRN, kde
zøídil pøi tamní hudební �kole vlastní klavírní oddìlení. Sám koncertoval kromì
SRN i ve Velké Británii, v Holandsku a ve Francii. K jeho nejznámìj�ím �ákùm,
vychovaným v tomto období, patøí mnohonásobný laureát hudebních festivalù
Wolfgang Manz, pùsobící v souèasnosti v Münsteru. Jeho �ákem byl ale napø.
i kambod�ský princ Sihanoni Sihanuk. Tomanovi �áci získali v letech 1970�1986
v presti�ních klavírních soutì�ích �Steinway� a �Jugend musiziert� pøes sto cen.
V roce 1980 hráli Tomanovi �áci spolkovému prezidentovi SRN Carstensovi na
samostatném koncertu Smetanovy a Brahmsovy skladby. Nìmecká hudební rada
SRN ( Deutscher Musikrat) v roce 1985 delegovala D. Tomana s jeho �áky, nositeli
spolkových cen, na koncertní turné �Piano-Marathon� do �panìlských mìst�

Absolvent Slovanského gymnázia Drahomír Toman svým zcela mimoøádným
interpretaèním umìním propagoval pøedev�ím hudbu èeských a slovenských
skladatelù. Hudební kritika u nìj oceòuje �jistotu zku�eného virtuosa s dokonalou
technikou, v nìm� se pojí slovanská du�e s uhlazenou bravurou�. I kdy� mu po-
litické okolnosti neumo�nily rozvíjet umìleckou èinnost a pedagogické pùsobe-
ní doma, na Èeskoslovensko nikdy nezanevøel. Velmi rád vzpomíná i na Slovan-
ské gymnázium.

ALBÍN NASSWETTER

�Vá� syn byl od poèátku války vynikajícím pøíslu�níkem ès. zahranièního
stíhacího letectva. Byl jedním z prvních, kteøí bojovali v leteckých bitvách
v Anglii. Získal vynikající úspìchy a svojí odvahou a nad�ením pøispìl
k dobrému jménu èeskoslovenského letectva��

Tato slova uznání vrchního inspektora ès. letectva ve Velké Británii div. gen.
K. Janou�ka byla napsána v Londýnì dne 6. èervna 1945 lékaøi, panu MUDr.
A. Nasswetterovi z Dolan u Olomouce. Po �esti letech války to byla první zpráva
o jeho jediném synovi. Následovala dal�í slova vyzdvihující Albínovo váleèné hr-
dinství, ale i øádky potvrzující telegrafické sdìlení, které dorazilo do Dolan o nì-
kolik dnù døíve: �� polo�il svùj �ivot v boji proti nepøíteli jako vìrný syn své
zemì a stateèný obhájce na�ich spoleèných ideálù a svobody. Osobní majetek,
který po sobì zanechal, bude Vám odevzdán, jakmile to okolnosti dovolí. Cítím
s Vámi, vá�ený pane, Va�i bolest a dìkuji Vám jménem ès. letectva za spoleènou
obì� a vítìzství, o nì� se Vá� syn Albín Nasswetter zaslou�il.�

Albín Nasswetter (nar. v Praze 21. 8. 1919) nav�tìvoval Slovanské gymnázium
v letech 1930 a� 1936. Olomouètí pamìtníci mo�ná vzpomenou, �e velmi dobøe
hrával za ASO lední hokej a �e výbornì ly�oval. Gymnazijní studium ho celkem
neuspokojovalo. Byl technicky zamìøeným mu�em se smyslem pro praxi, vyni-
kající spoleèník a dobrý kamarád. Ve�kerý svùj èas vìnoval letadlùm Hanáckého
aeroklubu. Kde jen mohl, pomáhal mechanikùm, informace o letadlech a létání
doslova hltal. Zúèastòoval se plachtaøských závodù. Dne 18. listopadu 1937 slo-
�il úspì�né zkou�ky odborné zpùsobilosti pilota sportovních letadel (pilotní prù-
kaz vlastnil dokonce o celý pùlrok døíve ne� �øidièák�). Na leti�ti byl èasto
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i v my�lenkách pøi vyuèování. Místo pøedepsaného
gymnazijního uèiva studoval pod lavicí i o pøestáv-
kách aerodynamiku, navigaci, techniku létání, na-
uku o materiálu atp. A �e své zájmy bral skuteènì
s profesionální vá�ností, dokázal i tím, �e ve svých
18 letech zkonstruoval letadlo, je� osobnì pilotoval.
V 19 letech se vypracoval ji� na leteckého instrukto-
ra� V dobì ohro�ení vlasti nastoupil dne 1. 3. 1939
dobrovolnì do armády. Po jejím rozpu�tìní ode�el
v èervenci 1939 ilegálnì pøes Polsko do Francie, kde
byl okam�itì zaøazen jako stíhaè. Po kapitulaci Fran-
cie pokraèoval v odboji jako èlen Britského králov-
ského letectva. Albín byl jedním z tìch stateèných
pilotù, kteøí v letecké bitvì o Británii èelili prvnímu
drtivému náporu nacistické Luftwaffe. Dne 17. èerv-
na 1941 doprovázel námoøní konvoj pøepravující
dìti Doverskou ú�inou z kontinentu do Anglie. Pøi
jeho obranì proti útoèící letce ME 110 byl jeho stroj
tì�ce po�kozen. Sám zranìn pokusil se s hoøícím
letadlem o nouzové pøistání. Tì�kým popáleninám
podlehl v nemocnici v Doveru. Albín Nasswetter byl
vyznamenán Váleèným køí�em za stateènost v boji. V roce 1991 byl �in memori-
am� pový�en do hodnosti podplukovníka. Místem jeho posledního odpoèinku je
høbitov S. Luke ve Whytelhaefe (Essex) Surrey, H-31. Jeho jméno je uvedeno i na
pomníèku padlým spoluobèanùm v Dolanech. Rozkaz divizního generála Aloise
Vicherka, vydaný v den Albínova pohøbu (21. 6. 1941), hodnotí tohoto na�eho
spolu�áka jako �záøivý pøíklad obìtavosti, lásky k vlasti a letectvu�.

BLA�EJ MÜLLER

Pøed listopadem 1989 se mohl èlovìk obèas z rozhlasu èi televize pouèit,
kdo to s námi myslí dobøe a kdo zle. V souvislosti s emigranty a infiltrací na
socialistického èlovìka nevhodnì pùsobící literatury se opakovanì �tvalo proti
jistému páteru Müllerovi. Pochopil jsem, �e asi pro na�e emigranty odvádí
v Rakousku poøádný kus práce. I kdy� jsem nikdy nezamý�lel emigrovat, pøe-
sto jsem si jeho jméno zapamatoval. Bla�ej Müller je toti� na seznamu absol-
ventù Slovanského gymnázia uveden v maturitním roèníku 1955.

�ivotní cesta Bla�eje Müllera nebyla jednoduchá. Je pravým Olomouèanem,
køtìným Moravou (narozen 26. bøezna 1929). Do �koly chodil ve Starých Hodo-
lanech (tam byl tehdy katechetou jiný absolvent SG, pozdìj�í kardinál dr. Tomá�ek)
a vyuèil se obuvníkem v Ba�ovì �kole práce ve Zlínì. Od roku 1946 studoval na
hole�ovském gymnáziu. Bydlel pøitom v saleziánské oratoøi ve Fry�táku. Dne
14. dubna 1950 byl s ostatními saleziány eskortován do pracovního tábora
v Oseku u Duchcova. Pracoval tam v �elezárnách a pozdìji v keramièce. Násle-
dovala dvouletá vojenská slu�ba u pracovního vojska v Rakovníku. Po návratu
domù v roce 1953 se uchýlil v MEZ Mohelnice. A proto�e potkal i dobré lidi,
dostal se jako �dìlnický kádr� do tehdy probíhajícího veèerního studia na Slo-

Albín Nasswetter
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vanské gymnázium. Po maturitì
svou saleziánskou aktivitu v práci
s mláde�í obnovil. Zpíval v hodolan-
ském pìveckém sboru Cyrilské jed-
noty a vedl fotbalové dru�stvo hodo-
lanských �ákù. Ve spojitosti se svou
nebývalou nábo�enskou aktivitou
mezi mláde�í býval èasto vyslýchán
StB.

Svému zatèení unikl doslova
o fous. Proto�e Bla�ej miloval svoji
vlast a chtìl pro ni hodnì vykonat,
pøekroèil dne 14. øíjna 1958 ilegálnì
státní hranici. V Itálii vystudoval
teologii a na knìze byl vysvìcen
23. bøezna 1964 v Padovì. Následu-
jící dva roky pùsobil jako misionáø
v Raymondsville v Texasu. Po návra-
tu uplatnil své pedagogické a jazyko-
vé znalosti (je renomovaným znalcem
díla J. A. Komenského a saleziána
Dona Bosca, kromì latiny dokonale
ovládá ital�tinu, nìmèinu, angliètinu
a �panìl�tinu) v saleziánském uèili�ti
v Tyrolsku. Vzhledem k velmi dob-

rým organizaèním schopnostem a znalostem na�ich domácích pomìrù byl na
doporuèení kardinála Berana v roce 1968 jmenován sekretáøem Mezinárodní
charity se sídlem ve Vídni Rennwegu. Pro Bla�eje nastala dlouhá léta mimoøádnì
usilovné práce. Pomoc v zaèátcích potøebovaly stovky na�ich emigrantù. Doma
byl nedostatek duchovní literatury. V�ichni dobøe víme, kolik humbuku se za
komunistù strhlo, kdy� na celnici na�li nìkomu v ruksaku bibli. Bla�ej �tam ven-
ku� nacházel sponzory, zaji��oval tiskárny i dopravu nábo�enské literatury do
vlasti. Kdy� na jednom hranièním pøechodu byla zadr�ena dodávka s jeho �ne-
bezpeèným nákladem�, vzápìtí na jiném pøechodu projel kamion s nìkolika tuna-
mi tého� kni�ního titulu. Pøi vymírajícím knì�ském sboru bylo nutno
v Èeskoslovensku jedním knìzem zaji��ovat duchovní správu i ve 4 a� 6 obcích.
Ka�doroènì tedy pøicházely do Èeskoslovenska, díky Bla�eji Müllerovi, velkory-
sé dary v podobì cca 80 automobilù s pøesným urèením pro potøebné farnosti.
Stovkám stárnoucích knì�í, ale i dal�ím potøebným zabezpeèoval Bla�ej nedo-
statkové zahranièní léky (mìsíènì v hodnotì cca 60 tisíc ATS). V katolické církvi
u nás nebyly prostøedky ani kvalitní materiál na opravu církevních objektù. Napø.
na opravu fasády svatokopeckého chrámu, ale i dal�ích kostelù poslal Bla�ej Müller
darem vagony kvalitních barev. Jako projev vdìènosti za práci vykonanou pro
na�i arcidiecézi jmenoval biskup Josef Vrana saleziána Bla�eje Müllera v roce
1979 èestným kanovníkem kromìøí�ské kapituly� Ani pøi ve�keré vyèerpávají-
cí organizaèní práci v �Charite international� Bla�ej Müller ve Vídni nezapøel, �e
jeho doménou je výchovná práce s mláde�í. Ve Vídni je katechetou na místní

P. Bla�ej Müller
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èeské �kole Komenského. Léta kouèoval fotbalové dru�stvo své farnosti, které
opakovanì pøivedl i k úspìchùm v rakouské fotbalové lize.

Je nesnadné popsat v krátkém èlánku rozsah a rozmanitost práce na�eho spo-
lu�áka Bla�eje Müllera, její význam pro uchování kulturního dìdictví na�eho
národa a její humánní dimenzi v nezi�tné pomoci tisícùm potøebných lidí, které
ani osobnì neznal. Hrdì se hlásíme k  této významné osobnosti vze�lé z na�í
�koly. Tì�í nás, �e v nelehkém �ivotì Bla�eje Müllera pøedstavuje studium na Slo-
vanském gymnáziu období, na které rád a s vdìèností vzpomíná.

VLADIMÍR PETØEK

Léto roku 1942 je v dìjinách na�e-
ho národa bolestnì poznamenáno te-
rorem stanného práva. Pøíèinou na-
cistického bìsnìní byl londýnským
odbojem úspì�nì provedený atentát
na zastupujícího øí�ského protektora
Reinharda Heydricha. Nìkolik stateè-
ných mu�ù vyburcovalo umdlévající
vlastenecký odpor na�eho obyvatel-
stva a váleèným konfliktem zmítané
velmoci pøimìlo zabývat se krutým
údìlem èeského národa ve fa�istic-
kém podruèí. Jeden z tìchto stateè-
ných hrdinù studoval s námi na Slo-
vanském gymnáziu. Osud mu urèil,
�e z  pøímých úèastníkù boje v  pra�-
ském pravoslavném chrámu zemøel
poslední. Dne 5. záøí 1942 ve 12 ho-
din byl výstøely popravèího koman-
da na støelnici v Praze � Kobylisích
zavra�dìn ná� spolu�ák, národní hr-
dina dr. Vladimír Petøek.

Vláïa Petøek (narozen v Olomouci
19. èervna 1908) studoval na Slovanském gymnáziu v letech 1919�1923. V archivu
�koly jsou dokumenty o jeho skvìlých studijních výsledcích. Spolu�áci vzpomí-
nají, �e býval tichý, mìl skromné vystupování a �e pøekrásnì zpíval. Pocházel
z výraznì slavjanofilsky orientované rodiny. Byl nejstar�í z deseti dìtí. Jeho otec
byl øídícím uèitelem na èeské men�inové �kole v Olomouci-Pavlovièkách. Ze Slo-
vanského gymnázia Vláïa pøestoupil do pravoslavného bohosloveckého seminá-
øe ve Srenských Karlovcích v Jugoslávii. I tam patøil k nejlep�ím studentùm. Kro-
mì své mateø�tiny dokonale ovládal srbochorvat�tinu, staroslovìn�tinu, ale
i latinu, øeètinu, nìmèinu, angliètinu a francouz�tinu. S oblibou pøekládal z tìchto
jazykù klasickou poezii. Z dob svých teologických studií je znám nejen jako odu-
�evnìlý bohoslovec, ale i jako náru�ivý cestovatel po Balkánu a po západní Evro-
pì. Dne 16. prosince 1934 byl na pravoslavné bohoslovecké fakultì v Bìlehradì
vysvìcen na knìze. Nástup fa�ismu v Nìmecku ho motivoval k serióznímu stu-

Dr. Vladimír Petøek
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diu vztahu køes�anù k svìtské moci. Doktorskou disertaèní práci na toto téma
obhájil na Husovì bohoslovecké fakultì v Praze roku 1936. Dr. Petøek byl vyni-
kajícím kazatelem. Jeho skvìlá kázání v chrámu sv. Cyrila a Metodìje v Resslovì
ulici v Praze si pøicházeli poslechnout èasto i teologové jiných církví. Byl úspì�ný
i jako �urnalista. I kdy� byl pomìrnì mladým knìzem, jemu� osud neumo�nil
vytvoøit výraznou brázdu, po�íval velké vá�nosti a svou skromností a inteligencí
byl pøedurèen k velké církevní kariéøe. Jeho intelekt zazáøil poèátkem okupace
na sjezdu pravoslavné mláde�e v Olomouci, i ve dnech 26. a� 29. 8. 1939, kdy
jako reprezentant èeské pravoslavné církve se aktivnì zúèastnil mezinárodního
starokatolického sjezdu v Curychu. Názorovì byl Vláïa Petøek pøesvìdèeným
demokratem a antifa�istou. Vystavením nepravých dokladù o køtu zachránil �i-
voty nìkolika set na�ich �idovských spoluobèanù a jejich rodin. Za mobilizace
byl velícím dùstojníkem zdravotního vlaku ès. armády. Dr. Petøek patøil k elitì
èeského národa, která se s okupací nikdy nesmíøila. Kdy� bylo tøeba ukrýt para-
�utisty, kteøí vykonali spravedlivý trest nad katem èeského národa Heydrichem,
pøes lákavou nabídku milionové odmìny i hrozbu hrdelním trestem neváhál ani
okam�ik. Poskytl jim pøístøe�í, obstaral jim potraviny, noviny a léky. Peèoval
rovnì� o hygienu stísnìného prostoru krypty. Dennì s ukrytými hochy dlouhé
hodiny rozmlouval. Svùj úkol plnil skromnì a samozøejmì jako svou køes�an-
skou a vlasteneckou povinnost. Byl zatèen ve chvíli, kdy jednotky SS ji� útoèily
na kryptu s cílem zajmout para�utisty �ivé. Spoutaného jej pøivedli k  vstupní-
mu otvoru do krypty a jako �ivým �títem jím kryli svùj útok. Petøekùv postoj
jasnì vyjádøila slova k para�utistùm: �Tady mi øíkají, �e se máte vzdát, tak vám
to vyøizuji. Prý se vám nic nestane a budou se k vám chovat jako k váleèným
zajatcùm.� O bezmezné dùvìøe para�utistù dr. Petøekovi svìdèí fakt, �e tito exce-
lentní støelci zranili a zastøelili nìkolik útoèníkù, ale on sám jejich støelbou neu-
trpìl ani �krábnutí. Drama tìchto hrdinù skonèilo 18. èervna 1942 jejich sebe-
vra�dou posledním nábojem. Jejich spolupracovníci v�ak byli vystaveni muèení
a pro výstrahu byl s nimi zinscenován veøejný proces. (V nìm byl souzen spoleènì
se svým pøedstaveným, biskupem Gorazdem.)

Novinové fotografie dr. Petøeka z lavice ob�alovaných v procesu dne 3. záøí
1942 �byly stra�né a budily dojem, �e je fotografován èlovìk ji� mrtvý�. Z  na�e-
ho stateèného spolu�áka Vládi Petøeka v�ak gestapo nedostalo ani slovo. I úøední
zápis z provedené exekuce potvrzuje, �e ��chování odsouzeného dr. Petøeka pøed
a bìhem popravy bylo klidné, bez projevù�. Av�ak nacistická msta neznala mezí.
Z okruhu pøátel a pøíbuzných na�ich hrdinù z pra�ského pravoslavného chrámu
bylo s poznámkou �Rückkehr unerwünscht� (návrat ne�ádoucí) transportováno
do koncentraèního tábora 253 osob, z toho 24 dìtí. �ivý se nevrátil nikdo. Po-
praveni byli i rodièe Vládi Petøeka a �est z  jeho devíti sourozencù. Zbývající �ili
po válce s podlomeným zdravím skromnì v ústraní a v hmotných obtí�ích bez
jakýchkoliv výhod. �Londýnská iniciativa�, by� úspì�ná a vy�adující bezpøíklad-
né hrdinství, toti� nezapadala do komunistickou mocí proklamovaného scénáøe,
nereálnì glorifikujícího komunistický odboj, deptajícího èeskou národní hrdost
s cílem �pøevychovat� k vazalské vdìènosti za osvobození Rudou armádou. Paní
Petøeková na motáku propa�ovaném z cely smrti pí�e: �Dnes mám svou �edivou
hlavu schýlenou �alem. Ale a� pùjdu na popravu, zase ji zvednu. A hodnì vysoko
za to, jakého mi Bùh dal syna.� Pøíkladné vlastenectví a heroická obì� nìkdej�ího
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studenta Slovanského gymnázia Vládi Petøeka byla po válce ocenìna udìlením
Ès. váleèného køí�e za stateènost. Pan prezident Edvard Bene� udìlení tohoto
vyznamenání struènì zdùvodnil slovy: �Dr. Petøek se zaslou�il o Èeskosloven-
sko.�

ANTONÍN SCHINDLER

Bylo to v létì roku 1985,
kdy se mì na pøerovském
nádra�í ptal zahranièní tu-
rista, vystoupiv�í z rychlíku
od Vídnì, na pøípoj do Olo-
mouce. Byl profesorem
konzervatoøe v San Franci-
scu a pro dovolenou ve Víd-
ni se rozhodl proto, �e
z mezinárodních leti��, na
nì� létá pøímá linka z USA,
je Olomouci nejblí�e vídeò-
ské leti�tì Schwechat. Jako
pravý olomoucký patriot
jsem mu tehdy pomohl spl-
nit jeho dlouholeté pøání �
sly�et svìtoznámé Englero-
vy varhany. Jeliko� je mi
známa historie úsilí o jejich
záchranu a rekonstrukci,
byl jsem dvojnásob hrdý
i jako absolvent Slovanské-
ho gymnázia. V�dy� �spiri-
tus agens� o obnovení toho-
to hudebního nástroje, evidovaného UNESCEM mezi kulturními památkami
nejvy��ího významu, je ná� spolu�ák z maturitního roèníku 1945 Antonín
Schindler.

Toník Schindler (narozený 25. 5. 1925 ve Dvorcích u Bruntálu) vyrùstal
v inspirujícím prostøedí rodiny Schindlerù s velkou hudební tradicí. Základy
hudebního vzdìlání získal pod vedením své maminky, která byla koncertní pìv-
kyní. Rodina �ila v Krnovì, kde byl Toníkùv otec pøedsedou soudu. Tam absolvo-
val èeskou obecnou �kolu a pro�il nejkrásnìj�í chvilky svého dìtství. Høe na kla-
vír ho uèil profesor konzervatoøe z Lipska Konrad Schmitz, do tajù varhanní hry
ho zasvìcoval v Opavì profesor Kornelius Veitz. V Opavì také zaèal studovat
gymnázium; pøi�el v�ak Mnichov a rodina èeského státního úøedníka zachraòo-
vala holou existenci útìkem do vnitrozemí. Díky této nepøízni osudu se k Antonínu
Schindlerovi hlásí i gymnázia v Prostìjovì a v Brnì, nebo� tam jeho rodina pøe-
chodnì pobývala. Od srpna roku 1939 �ijí Schindlerovi trvale v Olomouci. Mi-
moøádný talent a organizaèní schopnosti Schindlerovy se projevily ji� za jeho
studií na Slovanském gymnáziu, kdy jako sbormistr vedl gymnazijní sbor Ne�ve-

Prof. Antonín Schindler
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ra. S mimoøádným nad�ením se vìnoval se spolu�áky i komorní hudbì. V letech
1946�51 studoval A. Schindler hudební vìdu a dìjiny umìní na FF MU v Brnì
a varhanní hudbu u profesora dr. K. Waltera. Souèasnì zaèal svou rozsáhlou kul-
turní èinnost v Olomouci, v rámci republiky i v zahranièí. V roce 1945 spoluza-
kládá Moravskou filharmonii, v ní� pùsobil 40 let. Z jeho podnìtu získala MF po
válce hrad Sovinec jako rekreaèní støedisko, èím� se pøièinil o jeho èásteènou
záchranu pro pozdìj�í rozsáhlou obnovu. Pøi budování Vlastivìdného muzea dal
podnìt ke vzniku koncertního sálu (Václavkova) s prvními mimokostelními var-
hanami v Olomouci. V nìm inicioval i vùbec první cykly abonentních varhan-
ních koncertù v republice. A. Schindler je zakladatelem a vedoucím hudebního
oddìlení olomouckého Vlastivìdného muzea. Od roku 1945 pùsobil jako varha-
ník v chrámu sv. Moøice. V roce 1953 byl jmenován øeditelem jeho kùru. Zre-
konstruoval tamní vzácné Englerovy varhany z r. 1745 a celé desetiletí (1959�69)
pracoval na jejich pøebudování na nejvìt�í varhany v republice (a jedny z nejvìt�ích
v Evropì). Ve svatomoøickém chrámovém sboru vychoval øadu zpìvákù. V roce
1969 zalo�il v Olomouci Mezinárodní varhanní festival. Na olomouckém orloji
a na dómské vì�i katedrály sv. Václava vybudoval mechanismus zvonkohry
a vsadil do válce písnì. Od r. 1945 je rovnì� externím umìleckým poradcem
a kolaudátorem varhan továrny RIEGER-KLOSS v Krnovì. Postavil varhany
v olomoucké Redutì (dnes jsou umístìny v hudební �kole �erotín). Od r. 1958 se
datuje rozsáhlá a mimoøádnì úspì�ná èinnost A. Schindlera jako koncertního
varhaníka. S jeho umìním se seznámila kulturní veøejnost ve v�ech státech Ev-
ropy. Byl zván na varhanní festivaly v Øímì, Var�avì, Haarlemu, Vídni, Budape�-
ti, Amsterodamu aj. Umìlecké kritiky vysoce hodnotí jeho ��iroké interpretaèní
spektrum, dokonalost improvizace, virtuózní ovládání nástroje, vtipnou regis-
traci, vzne�enost, plastiènost a poetiènost provedení skladeb�. Schindlerova pøá-
telství s umìlci na varhanních festivalech v zahranièí umo�nila jejich úèinkování
na festivalu olomouckém. Rozsáhlá je i jeho èinnost v oboru muzikologie a orga-
nologie, trvalá spolupráce s filmem, rozhlasem, televizí a s gramofonovými spo-
leènostmi doma i v zahranièí, jako� i jeho skladatelská a publikaèní èinnost. De-
ník Luxemburger Wort po Schindlerovì koncertu v r. 1967 napsal: �Schindler
mù�e být na své umìní velmi hrdý�. Av�ak na umìní Antonína Schindlera jsme
hrdí i my, jeho spolu�áci ze Slovanského gymnázia.

VÁCLAV NE�POR

Za mého dìtství, pøed 40, 30, ale je�tì i pøed 20 lety chodil po Olomouci
drobný pán výrazné tváøe s knírkem a krátkou bradkou. Býval upravený
a s kloboukem posazeným do èela si vykraèoval v�dy cílenì nìkam nebo za
nìèím: do archivu, do vìdecké knihovny èi na obìd do Národního domu. Byl
velmi vzdìlaný a psal historické knihy, které probouzely ve ètenáøích zájem
o minulost Olomouce. V�emo�nì se sna�il, �aby památka na dobré lidi, je�
v �ivotì potkal, s ním nezanikla�.

Historik, vlastivìdný pracovník, archiváø, støedo�kolský profesor PhDr. Vác-
lav Ne�por (nar. 20. 7. 1883 ve Velkém Týnci) studoval v letech 1895 a� 1903 na
Slovanském gymnáziu. Od primy po oktávu byl primusem tøídy. Na pra�ské Karlo-
Ferdinandovì univerzitì studoval slovanskou a germánskou filologii, pedagogi-
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ku a psychologii. V letech 1904 a�
1905 byl na stá�i na univerzitì ví-
deòské. Ne�porovy skvìlé studijní
výsledky a rozsah jeho znalostí pøi-
spìly k nabídce suplentury v Praze
s perspektivou vysoko�kolské ka-
riéry. Byl v�ak vázán moravským
zemským stipendiem. V roce 1908
tedy nastoupil na reálce v Jevíèku.
Byl prý kantorem pøísným, ale
spravedlivým a hodnì nauèil, pro-
to�e v�echno, co dìlal, dìlal se za-
ujetím. Mìl odpor k polovièatosti.
Od ka�dého bez výjimky vy�ado-
val dùkladnou práci a vlastním pøí-
kladem vedl své studenty k odpo-
vìdnému vztahu k �ivotu. Své
rozsáhlé znalosti nikdy na odiv ne-
stavìl. Za 11 let pùsobení v Jevíèku
si roz�íøil svou aprobaci o latinu,
øeètinu, dìjepis a zemìpis. V roce
1919 pøestoupil na gymnázium
v Pøerovì, ale hned v následujícím
�kolním roce nastoupil na své tøe-
tí a poslední pedagogické pùsobi�-
tì, Vy��í hospodáøskou �kolu v Olo-
mouci-Hradisku.

V roce 1923 publikoval svou
první práci Dìjiny obce Vacanovic, kterou ná� tehdej�í skvìlý historik univ. prof.
Pekaø oznaèil za �vzor pro regionální práce podobné�. Od té doby vy�lo více ne�
300 jeho èlánkù, studií, recenzí a zpráv. V r. 1924 mu byla svìøena správa olo-
mouckého mìstského archivu, jeho� fondy zpøístupnil �irokému okruhu bada-
telù.

V letech 1925 a� 1926 externì vystudoval archivní �kolu v Praze. Ve 30. letech
vydal své vrcholné a dosud nepøekonané dílo Dìjiny mìsta Olomouce, v nìm� jako
první historik vùbec podal objektivní pohled na dìjiny na�eho mìsta
s pøihlédnutím k podílu èeského obyvatelstva k jeho bohaté historii. Souèasnì
pøedná�el, redigoval (mj. tøi roèníky Statistické roèenky mìsta Olomouce), byl
èlenem redakèní rady èasopisu Vlasteneckého spolku muzejního, jako konzervá-
tor Památkové péèe podal návrhy doplòkù k  zøizování pøírodních rezervací atp.
V roce 1938 byl V. Ne�por penzionován, za okupace mu byl dokonce zakázán
pøístup do archivu. V r. 1945 se opìt ujal øízení olomouckého mìstského archi-
vu. Navíc byl povìøen zabezpeèením archivu Moravského Berouna, Hranic a �ter-
nberka. Do dùchodu ode�el v roce 1947, aby se výhradnì vìnoval své zájmové
badatelské a publikaèní èinnosti. K jeho nejvýznamnìj�ím publikacím z tohoto
období patøí Dìjiny olomoucké univerzity (1947) a Dìjiny roboty na panství olo-
mouckém (1960).

PhDr. Václav Ne�por
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HEJTMAN SPANILÉ JÍZDY

V roce 1920 pøe�el z prostìjovského gymnázia do sekundy Slovanského gym-
názia v Olomouci chlapec Prokop Veèeøa. Jeho rodina toti� pøesídlila z Èehovic
(kde se narodil 13.8.1908) na Prostìjovsku do Senièky u Litovle. Jeho �ivot na
gymnazijních studiích mìl nemìnný stereotyp. Dopoledne �kola, po návratu
spoleènì s matkou a dvìma sestrami práce na poli. I kdy� mu sedlaèení bylo ve
studiu pøítì�í, mìl je docela rád. Pracoval toti� dennì s koòmi a ty miloval. A� do
maturity v roce 1927 je ka�dé ráno pøed odchodem na lokálku chodil pozdravit
do stáje.

Sestry dostaly vìnem hospodáøství a Prokop ode�el do Brna studovat zvìrolé-
kaøství. Byl zde �ákem velkých osobností na�í veterinární medicíny prof. MVDr.
Antonína Klobouka (rodák z Velkého Týnce, absolvent SG v mat. roèníku 1905) a prof.
MVDr. J. Taufera. Pod jejich vedením si osvojil pracovní postupy vìdecké práce
a tvùrèí pøístup ke genetice aplikované v chovatelské praxi, ji� pozdìji uplatòo-
val zejména v zootechnice výkonných jezdeckých koní. Dne 17. èervna 1933 byl
promován doktorem veterinární medicíny. Po krátké veterinární praxi v Hlubo-
ké nad Vltavou 1. øíjna 1932 narukoval, absolvoval vojenskou �kolu pro dùstoj-
níky veterináøe v záloze a následnì slou�il ve vojenských høebèínech Horné Mo-
te�ice na Slovensku a Hostouò na �umavì. Do zálohy byl pøelo�en v hodnosti

MVDr. Prokop Veèeøa se svým koníèkem
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podporuèíka Dragounského pluku è. 11. Nastoupil praxi v høebèínì pro chov
anglického plnokrevníka v Napajedlích, od bøezna 1937 pùsobil ve státním høeb-
èínì Turie Remety na Podkarpatské Rusi. V následujícím roce slo�il s vyzname-
náním zkou�ku pøedepsanou pro odbornou slu�bu ve státních ústavech pro chov
koní a byl jmenován komisaøem pro jejich chov. Absolvoval i dvouletou vy��í
jezdeckou �kolu ve Vojenském jezdeckém uèili�ti v Pardubicích. V hodnosti kapi-
tána velel za mobilizace v roce 1938 jezdecké eskadronì na východoslovenských
hranicích s Maïarskem. Ve�kerý svùj volný èas vìnoval sportovnímu je�dìní. Za
války vedl chov v høebèínì Nemo�ice a od roku 1945 pùsobil v Kladrubech nad
Labem. V této dobì byl veøejnosti znám i jako mimoøádnì úspì�ný jezdec steeple-
chase.

S koncem války zaèala nejplodnìj�í etapa jeho èinorodé práce. Z armádního
stáda chovných klisen se nezachovalo témìø nic. Celé mìsíce tedy jezdil spoleènì
s mjr. Hanu�em Keilem a MVDr. Hlaváèkem po republice na svody koní, je� po
pøestálém utrpení pøipravila válka o domov, a vybíral perspektivní konì pro chov
a slu�bu v armádì. Kdy� byl v lednu 1949 jmenován øeditelem Ústavu pro chov
koní v Hostouni, mìl za úkol pøevést ho z vojenské správy do resortu zemìdìl-
ství a tehdy ze strategických dùvodù ho pøemístit ze �umavy na bezpeènìj�í mís-
to. Vybral si Albertovec u Opavy. Vzápìtí v�ak do�lo k rozhodnutí o kompletní
motorizaci armády a k bezhlavé administrativní mechanizaci zemìdìlství. Pod
rou�kou technického pokroku docházelo doslova k masovému vra�dìní koní.
Dr. Veèeøa zachránil nìkolik set u�lechtilých plemenných koní a vybudoval chov-
ný ústav, produkující sportovní a jezdecké konì, �ádané zahranièními zájemci
na mezinárodních dra�bách. Velkým diplomatickým úsilím získal z høebèína S. M.
Kirova v SSSR stádo chovných klisen a trofejního trakénského høebce Quoniam,
z chovu SRN dal�ího trakénského høebce Karneol a jiné hodnotné plemeníky.
Budoval nové objekty pro chov a výcvik koní. S hrstkou svých osobních pøátel,
spoleènì s na�ím úspì�ným olympionikem mjr. Janem Pitlíkem, pozvedl Alber-
tovec bìhem deseti let po stránce odborné, sportovní i spoleèenské na úroveò
zasluhující obdiv. Hodnotu odchovaných u�lechtilých koní mnohonásobnì zúro-
èoval jejich odborným výcvikem. Z Albertovce vycházeli skvìlí sportovní konì,
kteøí proslavili na�e jezdectví doma i v zahranièí (napø. parkuroví skokani Jelec,
Karla, Odra, Nestor, Tubok, Opera, Frak, Tere�va, militaristé Borec a Vánka, dre-
zuristé Lusk, Ares, Balet, vítìzové Velké pardubické Mor a Limit a desítky dal�ích
kvalitních koní). Jezdecký tým nad�encù høebèína Albertovec �el v nejtì��ích
soutì�ích drezury a military jako �spanilá jízda� od vítìzství k vítìzství. Sám pan
øeditel dr. Veèeøa �el svým podøízeným pøíkladem a do své sedmdesátky dennì
jezdil. Pùsobil i jako rozhodèí jezdeckých soutì�í, na Albertovci organizoval jez-
decké dny, nav�tìvované desetitisícovými zástupy divákù. Byl rovnì� øeditelem
a hlavním organizátorem øady významných mezinárodních jezdeckých závodù.
Organizoval i dra�by sportovních koní, z nich� plynuly pro státní rozpoèet devi-
zové prostøedky jako z dobøe prosperující továrny. Do análù ès. jezdectví budou
zapsány skvìle organizované kurzy jezdectví (mìl jsem tu èest být frekventantem
podzimního kurzu v roce 1962), z nich� vycházeli odbornì pro�kolení nad�enci
jezdeckých oddílù v celé republice� Ze své pozice øeditele ústavu pro chov koní
dal podnìt k zalo�ení �kolního zemìdìlského podniku Vysoké �koly veterinární
(pracovi�tì v Novém Jièínì), kde sám øadu let pøedával své celo�ivotní chovatelské
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zku�enosti a svým optimismem uèil pøekonávat potí�e a hledat cesty ze zdánlivì
neøe�itelných situací. Byl v�dy korektní, radami èi výtkami se sna�il své podøíze-
né spí�e povzbudit. Ve svém soukromí byl mimoøádnì skromný. Pøíkladná byla
jeho obìtavost pro èleny vlastní rodiny. Pìkný vztah k rodné Hané projevoval
zcela spontánnì. A� s rodinou pøijí�dìl autem na Hanou z kterékoli svìtové stra-
ny, v�dy v okruhu do 30 km od Olomouce mluvil výhradnì hanácky�

MVDr. Prokop Veèeøa (zemøel 7. srpna 1985) mìl smysl pro krásu, vzácnou
schopnost vnímat biologické zákonitosti pøírody a v souladu s nimi �ít. Prozíra-
vost dr. Veèeøi, rozsah jeho �ivotního díla a vytvoøení perspektivy smysluplného
pøe�ití koní v radikálnì zmìnìných spoleèensko-ekonomických podmínkách lze
objektivnì posoudit jedinì v kontextu znalostí tehdej�í situace v armádì, v ze-
mìdìlství a v jezdeckém sportu. V tomto prostøedí jsem �il a znám osudy desítek
lidí i koní. Byl jsem svìdkem doslova heroického úsilí dr. Veèeøi. Tyto øádky pí�i
s odstupem desítek let jako skromný projev vdìènosti èlovìku, jeho� si prov�dy
budu nesmírnì vá�it, který navzdory nepøízni a chaosu doby vlastní morální
silou uskuteènil u�lechtilé zámìry ve prospìch koní, jim� za vìrnou slu�bu lid-
stvo splácelo jedinì nevdìkem�

BRIGÁDNÍ GENERÁL � IN MEMORIAM

Z absolventù Slovanského gymnázia,
kteøí svùj �ivot vìnovali aktivní slu�bì
v èeskoslovenské armádì, vynikl Franti-
�ek Krátký (maturoval s vyznamenáním
v roce 1912). Pocházel ze zemìdìlské ro-
diny v Ko�u�anech. Z pùvodnì zamý�le-
né �ivotní dráhy bankovního úøedníka
(absolvoval i abiturientský kurs na prostì-
jovské obchodní akademii) ho svedla 1. svì-
tová válka. Byl odveden k pì�ímu pluku
ve �týrském Hradci. Odtud byl v hodnos-
ti kadeta � aspiranta pøevelen k pì�ímu
pluku do Lublanì a posléze na ruskou
frontu. Se svou jednotkou pøe�el fronto-
vou linii a dne 1. bøezna 1917 se pøihlá-
sil do ès. zahranièního vojska na Rusi.
Jako legionáø bojoval v Tomsku, u Bori-
spolu a Bary�evky na Ukrajinì a zúèast-
nil se i bojù na sibiøské magistrále. Z Vla-
divostoku se vrátil v hodnosti poruèíka
ès. legií pøes Kanadu v létì roku 1920.

Po návratu se definitivnì rozhodl pro
aktivní slu�bu dùstojníka ÈSA. Postup-
nì zastával funkce velitele èety, roty
a praporu v posádkách v Opavì, Frýdku-
Místku a Èeském Tì�ínì. V hodnosti ka-Franti�ek Krátký
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pitána byl zástupcem velitele pluku v Hradci u Opavy a v Olomouci. V roce 1922
byl vyslán na studium Vysoké váleèné �koly. Kvalitní jazykové znalosti, získané
na Slovanském gymnáziu (kromì nìmèiny a ru�tiny plynnì ovládal i francouz�ti-
nu), mu umo�nily studium vojenské literatury v originále. Po úspì�ném ukonèe-
ní studií pùsobil na divizním velitelství v Olomouci a od roku 1926 na Minister-
stvu národní obrany. V roce 1934 byl pový�en na plukovníka generálního �tábu.
Na v�ech velitelských postech byl v�dy vysoce hodnocen jak po odborné, tak po
lidské stránce.

V dobì ohro�ení republiky byl vyslán do severomoravského pohranièí su�o-
vaného provokacemi henleinovcù. Roku 1937 byl jmenován velitelem posádky
v �umperku. I kdy� v jeho pluku byli kromì Èechù i Nìmci a Maïaøi, pluk na
sebe upozornil v kvìtnové mobilizaci v roce 1938 nastoupením do bojových po-
zic v rekordnì krátkém èase. Plk. Krátký pak osobnì øídil opevòovací práce na
hranicích. Pøi záøijové mobilizaci velel první obranné linii. Z èeského obyvatel-
stva organizoval oddíly domobrany a dobrovolné civilní hlídky na �eleznièních
tratích v týlu.

Po mnichovské kapitulaci byl povolán zpìt na Ministerstvo národní obrany
a dnem 15. bøezna 1939 ode�el do civilu. Mimoøádnì aktivnì se anga�oval v dù-
stojnické odbojové organizaci Obrana národa. 24. øíjna 1941 ho zatklo olomouc-
ké gestapo. Byl odsouzen stanným soudem v Brnì k trestu smrti a dne 7. kvìtna
1942 byl v Mauthausenu popraven�

Za pøíkladnou slu�bu v èeskoslovenské armádì a aktivitu v protinacistickém
odboji pový�il president republiky dr. E. Bene� plk. g�t. Franti�ka Krátkého v roce
1947 in memoriam do hodnosti brigádního generála s úèinností od 1. kvìtna
1942 a byl vyznamenán Ès. váleèným køí�em, Revoluèní medailí a Medailí za
vítìzství. V �umperku je po tomto skvìlém absolventu Slovanského gymnázia,
který byl vzorem èestného èlovìka, stateèného vojáka a obìtavého vlastence,
pojmenována ulice.

ODE�LI PØED 60 LETY
� k osudùm �idovských studentù
Slovanského gymnázia v Olomouci

�idovská komunita v Olomouci bývá tradiènì spojována pøedev�ím s nì-
meckou kulturou a nìmeckým jazykem. A tudí� i s nìmeckými vzdìlávacími
institucemi, z nich� nejdùle�itìj�í se nacházela na souèasné tøídì Svobody �
v budovì dne�ní Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého: fakultní budo-
va, do roku 1945 Deutsches Gymnasium und Oberrealschule, byla a� do okupace
�kolou, kterou nav�tìvovalo a absolvovalo nemálo �idovských studentù, jejich�
celkové procento v�dy dosti výraznì pøevy�ovalo podíl �idù na celkové olo-
moucké populaci: napøíklad ve �kolním roce 1932/33 tu studovalo celkem
40 �ákù �idovského vyznání, co� pøedstavovalo 14,4 % �actva �koly, zatímco
napøíklad evangelíkù studovalo na �kole v tomto roce jen sedmnáct.
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�idé se v�ak paralelnì zaèínají objevovat i na olomouckém èeském gymná-
ziu. První �id tu zaèíná studovat ve �kolním roce 1892/93, poèet �idovských
studentù v�ak není vysoký: Ne�por uvádí, �e a� do první svìtové války nebyli
na �kole roènì více ne� ètyøi �idé.

Po vzniku nové republiky v roce 1918 zaèíná poèet �idovských studentù na
èeských støedních �kolách v Olomouci narùstat. Pøes pøetrvávající konkuren-
ci nìmeckého gymnázia na dne�ní tøídì Svobody se na Slovanské gymnázium
hlásí stále více studentù z �idovských rodin � v roce 1937 jich tu studuje cel-
kem 22. Pocházejí ze støedostavovských kruhù, ale i z rodin vìt�ích prùmysl-
níkù � napøíklad v roce 1933 v ústavu maturuje Bedøich Heikorn, èlen vý-
znamné olomoucké prùmyslové rodiny (Heikornovy závody, pozdìj�í Milo).
Heikornovi � mimo jiné � podporovali v Olomouci èe�ství i jinými zpùsoby,
a to i ve chvílích pro olomoucké �idovstvo rozhodnì ne pøíznivých, jmenovitì
v roce 1938: továrník Heikorn tehdy daroval olomouckému divadlu 10 000
korun a na poradì poøádané Dru�stvem èeského divadla v listopadu 1938 slí-
bil dal�í pomoc.

Ve stejné dobì se v Olomouci objevují první antisemitské útoky: Mnichov
aktivizoval a povzbudil ty Nìmce na území okle�tìného státu, kteøí horovali
pro Adolfa Hitlera a jeho proti�idovskou politiku. I v Olomouci zaèalo pøibý-
vat akcí namíøených proti jejím �idovským obyvatelùm. Prapory, bubny, bílé
podkolenky se stávaly u� docela bì�nými rekvizitami zfanatizovaných nacis-
tických prùvodù ulicemi mìsta. �Moje babièka, Anna Smohlová, �idovka, mìla
obchod s potravinami v dne�ní Pavelèákovì ulici. Na podzim 1938 se skoro ka�dou
noc objevovaly na zdech a výkladní skøíni nápisy jako tøeba JUDE RAUS, pod rou�-
kou tmy nám tam malovali �esticípé hvìzdy a výloha byla co chvíli rozbita,� vzpo-
míná jedna ze souèasných èlenek olomoucké �idovské obce, které bylo v dobì
Mnichova deset let.

Od mnichovského diktátu neuplynuly je�tì ani tøi týdny a u� se v Olomou-
ci objevovalo to, co jinak bylo (v masovém mìøítku a tentokrát ji� s posvìce-
ním úøadù) uplatòováno a� po 15. bøeznu 1939: oznaèování �idovských ob-
chodù nálepkami. ��IDOVSKÉ OBCHODY V OLOMOUCI OZNAÈENY�, hlásal
19. øíjna 1938 deník Na�inec. �V noci na nedìli byly na nìkterých výkladních
skøíních nalepeny znaèky, vyjadøující, �e dotyèný obchod je nearijský. Tento èin, a�
u� se kvalifikuje jakkoliv, potvrzuje, �e i u nás vzmáhá se antisemitismus.�

Startovním výstøelem k podobným excesùm ov�em zdaleka nebyl a� Mni-
chov: ji� v kvìtnu 1938, pøi slavnosti turnerù na olomouckých Nových Sadech
byly pøedvádìny nejenom alegorické vozy s obrazy nacistických pohlavárù
(vèetnì Konrada Henleina), ale také alegorické skupiny zesmì�òující �idy.
Hajlování, vykøikování proti�idovských hesel (��idy ven!�) pøitahovalo místní
nacisty jako magnet. A kdy� jeden ze zúèastnìných mladíkù zaèal vyøvávat na
opodál stojící �idovskou obchodnici potupné výrazy, propukl dav v hluèný já-
sot. Èe�tí lidé jen mlèky pøihlí�eli a �idovská obchodnice tehdy je�tì mìla od-
vahu nahlásit celou vìc na policii.

V�echny tyto události vedly ke snaze �idù uniknout z nepøátelského pro-
støedí a projevily se mimo jiné narùstajícím zájmem �idovských �ákù o studi-
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um na olomouckých èeských støedních �kolách: v øíjnu 1938 obdr�elo øeditel-
ství èeského státního gymnázia v Olomouci øadu pøihlá�ek �idovských stu-
dentù a studentek, �ádajících o umo�nìní pøestupu z nìmeckého gymnázia.
�lo o v�eobecný trend: �Podobnými �ádostmi jsou zaplavovány také jiné støední
�koly v hanáckých mìstech,� napsaly 15. øíjna 1938 v èlánku CHTÌJÍ DO ÈES-
KÝCH �KOL olomoucké Selské listy.

Ne v�dy se podobné snahy �idù setkávaly v èeských druhorepublikových
kruzích, frustrovaných mnichovskou tragédií, s pochopení: �idùm bylo neu-
stále vyèítáno jejich nìkdej�í nìmèení a �idé uprchlí pøed nacismem ze zabra-
ného pohranièí hledali jen tì�ko pracovní uplatnìní; byli mnohdy bráni jako
ne�ádoucí konkurence. Snadné tudí� nebylo ani postavení støedo�kolských
uèitelù �idovského pùvodu, kteøí chtìli najít novou existenci v pomnichovské
Olomouci: �Jak je to mo�né?� napsaly Selské listy 29. øíjna 1938: �Na èeské
obchodní akademii byla ustanovena profesorkou 47letá V. Rennerová, která uèila
asi 20 rokù na nìmeckém gymnasiu v Dìèínì. Je to Nìmka a pokøtìná �idovka�
Mezi sborem i mezi �actvem a po novináøské zprávì mezi obèanstvem je velké
rozhoøèení nad tímto krokem nadøízeného úøadu a není vylouèeno, �e mù�e dojíti
k nepøíjemnostem nejen ze strany obèanstva, ale i �actva.�

Pøichází 15. bøezen 1939 a znerovnoprávòování �idovských �ákù a studen-
tù na sebe nenechává dlouho èekat.

Výnosem øí�ského ministerstva pro kulturu z 12. èervence 1939 byly �idov-
ské dìti vylouèeny z náv�tìvy nìmeckých obecných a støedních �kol. Výno-
sem tého� ministerstva z 15. listopadu 1939 byly nìmecké vysoké �koly v Pro-
tektorátì pøevedeny do správy Øí�e a �idùm byla náv�tìva tìchto �kol zakázána.
Tato opatøení se týkala hlavnì emigrantù a jejich dìtí.

Památník �idovským obìtem na Ústøedním høbitovì v Olomouci-Neøedínì
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Pozdìji byla v�ak omezení roz�íøena i na náv�tìvu èeských �kol. �áci �idov-
ského pùvodu smìli být pøijímáni pouze v pomìru 4 % k poètu ostatního �ac-
tva. Náv�tìva èeských vysokých �kol byla pak znemo�nìna jejich uzavøením.

Od 7. srpna 1940 bylo pøijímání �idovských �ákù do �kol s èeským vyuèova-
cím jazykem zakázáno vùbec. To se týkalo nejenom �kol veøejných, ale i sou-
kromých. 24. èervence 1942 pøikázala zentralstelle uzavøít i ty nemnohé �ko-
ly, definované jako ��idovské�. I soukromé vyuèování �idovských dìtí bylo
zakázáno. K zaèátku �kolního roku 1940/41 byli �idov�tí �áci s definitivní plat-
ností vylouèeni ze v�ech �kol.

Byl to jen první krok k jejich fyzické likvidaci. Jich i jejich star�ích kolegù,
kteøí stihli na olomouckém èeském gymnáziu odmaturovat je�tì ve svobodné
republice nebo pøed zavedením proti�idovských restrinkcí v protektorátním
�kolství.

Kdo se z táborù smrti vrátil a kdo ne, bylo samozøejmì známo hned po
válce: první pokus o zmapování jejich osudu uèinil sborník SÍMÌ HOØÈIÈNÉ,
PAMÁTNÍK OSMDESÁTI LET SLOVANSKÉHO GYMNASIA V OLOMOUCI,
vydaný v roce 1947, kde jsou v podkapitole �Obìti rasové nenávisti� rozebírá-
ny osudy jednotlivých �idovských studentù a absolventù. Historické poznání
v�ak v dobì pøed padesáti a více lety bylo velmi omezené: vìdìlo se o Terezínì,
Osvìtimi a koncentraèních táborech na území Nìmecka. Stopy po èetných
�idovských gymnazistech, nepøe�iv�ích holocaust, se v�ak tehdy ztrácely
v neurèitu. U mnoha studentù uvedených ve sborníku z roku 1947 se toti�
jako místo úmrtí uvádí neurèitý pojem �východ�: Josef Geschmai, absolvent

Dìti v terezínském ghettu pózují pøed fotoobjektivem
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z roku 1939, byl podle sborníku odvleèen do Terezína a pozdìji zahynul �nì-
kde na východì�, Rù�ena Weihsová-Heimová, abiturientka rovnì� z roku 1939,
byla �po pøechodném pobytu v Terezínì odeslána na východ, kde zahynula�.

O jaký �východ� vlastnì �lo? Kde zemøeli a kde se nacházejí bezejmenné
hroby �idovských studentù a absolventù Slovanského gymnázia? Odpovìï dala
a� sedmdesátá a osmdesátá léta, studium západonìmeckých archivù, ale také
studium archivù øí�ských drah, které �idy na místa definitivní fyzické likvida-
ce dopravovaly. Východem bylo okupované území nìkdej�ího Sovìtského sva-
zu � dne�ní Bìlorusko, Estonsko a Loty�sko. V dobì nacistické ofenzivy na
východní frontì nacisté vyvá�eli �idy právì sem. Plynové komory v Osvìtimi
zaèaly fungovat a� v øíjnu 1942, pouhé tøi týdny pøed provedením obklièovací
operace u Stalingradu, která znamenala definitivní obrat ve válce. Jen�e v té
dobì byla u� vìt�ina olomouckých �idù po smrti, kterou nalezli právì na zmí-
nìných okupovaných územích Sovìtského svazu.

Nejvìt�ím masovým hrobem �idù z olomouckých transportù je bìloruský
Malý Trostinec � bývalý kolchoz asi 20 kilometrù od bìloruského hlavního
mìsta Minska. Pøi masovém støílení �idù tu zahynulo 942 lidí z olomouckých
transportù. Vèetnì zmínìného Josefa Geschmaie, který sem dojel transpor-
tem Bc, vypraveným z Terezína 25. srpna 1942. 469 �idù ze støední Moravy
bylo bìhem jediného dne postøíleno nebo udu�eno výfukovými plyny v kabi-
nách jedoucích nákladních vozù v dal�ím bìloruském mìstì Baranovièi, poté,
co byli nuceni vysednout z terezínského vlaku. Olomouètí �idé umírali v Rize,
v estonském �eleznièním uzlu Raasiku. Ale také v Treblince na území dne�ní-
ho Polska � tamní plynové komory slou�ily pøedev�ím k likvidaci obyvatel
var�avského ghetta, ale zahynula tu i nemalá èást èeských a moravských �idù
pro�lých Terezínem: z Olomoucka to bylo 562 �idù, vèetnì zmínìné absol-
ventky olomouckého gymnázia � Rù�eny Weihsové-Heimové. Ve vlastní Osvì-
timi zahynula jen asi pouhá ètvrtina z tìch olomouckých �idù, kteøí nepøe�ili
holocaust.

�idovské absolventy olomouckého èeského gymnázia a �idovské studenty,
kteøí na této �kole po nìjakou dobu svého �ivota studovali, rozvál osud do
v�ech koutù republiky. Do Terezína, který byl pro vìt�inu protektorátních �idù
pøestupní stanicí pøed transporty do míst koneèné likvidace, se proto dostá-
vali z rùzných mìst, rùznými cestami. Ti, kteøí zùstali v Olomouci, byli do
terezínského �ghetta� pøivezeni ètyømi transporty mezi 26. èervnem a 8. èer-
vencem 1942. �edesátého výroèí této události, znamenající zmizení celé po-
èetnì i významovì nezanedbatelné men�iny ve spektru olomouckého obyva-
telstva, tedy vzpomínáme právì letos.

Nové historické poznání umo�nilo zrekonstruovat osudy jednotlivých �idù
ze Slovanského gymnázia do pomìrnì velkých podrobností: víme, jak a kdy
se dostali do Terezína � a dnes u� i to, kam a kdy byli z Terezína sekundárními
transporty odvezeni a kde na�li smrt. Umo�òuje nám to dnes ji� s dosti vel-
kou pøesností vytvoøit virtuální obraz jedné z minorit nejenom v na�em mìs-
tì, ale i na samotném Slovanském gymnáziu.

MUDr. Vladimír Jorda
(mat. roè. SG 1976, B)
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DO FRANCIE PØES VÁLEÈNÉ FRONTY

Dìjiny Slovanského gymnázia i Èeské reálky v Olomouci byly v�dy pro-
stoupeny nejen úsilím vybavit �áky co nejhlub�ími základy vìdìní, ale stejnì
intenzivní snahou probudit a posilovat v nich lásku k vlasti a národu, pocit
uvìdomìlého obèanství. Dokladù o úspì�nosti tohoto sna�ení najdeme v his-
torii obou ústavù bezpoèet. To nejlep�í vysvìdèení mu daly stovky nìkdej�ích
absolventù, kteøí se proslavili svými �ivotními zásluhami o rozvoj vìdy, kultu-
ry èi umìní v nejrùznìj�ích oborech; prosluli jako vynikající pedagogové, práv-
níci, lékaøi, osoby stavu duchovního i jinak. Nejménì dvakrát v�ak mìli pøíle-
�itost prokázat èinem také své obèanské a vlastenecké postoje. Bylo to za obou
svìtových válek, kdy se øada mladých mu�ù � absolventù gymnázia i reálky �
nehodlala smíøit s údìlem, jen� jim osud porobené vlasti pøidìlil. Odmítli slou�it
zlu, a jakkoliv to bylo slo�ité a �ivotu nebezpeèné, hledali místo na stranì dob-
ra, pravdy, lidské dùstojnosti a svobody.

Ji� v letech I. svìtové války 1914�1918, kdy se naprostá vìt�ina by� jen tro-
chu zdravých mu�ù musela stát vojáky rakousko-uherské armády, vyu�ili mnozí
absolventi (ale i øada jejich profesorù) nejrùznìj�ích pøíle�itostí k tomu, aby
pøebìhli na druhou stranu zákopù a postavili se do �ikù èeskoslovenských
legií. Z øad bývalých �ákù Slovanského gymnázia jich bylo ètyøicet, pìt z nich
v boji za svobodu zaplatilo �ivotem. Absolventù reálky bylo jen o nìco ménì,
legionáøi se v�ak stali v�ichni, kteøí padli do zajetí.

A� na nìkolik výjimek z italské fronty v roce 1918 osvìdèili vìt�inou své
vlastenecké odhodlání v tehdej�ím Rusku. I ti nemnozí, kteøí vytvoøili tøi boje-
schopné legionáøské pluky ve Francii, pøe�li na západní frontu pøes Rusko (po
moøi z Archangelska).

K nim patøil mimo jiné i absolvent Èeské reálky v Olomouci z roku 1916,
kapitán francouzských legií Franti�ek Pta�inský z Hodolan (1897�1942), po
válce dùstojník generálního �tábu ès. armády, básník, spisovatel, pøekladatel
a publicista, úèastník i II. odboje popravený nacisty 16. 11. 1942 v Berlínì.

Za II. svìtové války v letech 1939�1945 bylo pro Èechy naplnìní touhy vstou-
pit do boje za svobodu vlasti nesrovnatelnì tì��í. Tady u� nestaèilo pøebìh-
nout èasto jen pár metrù èi dokonce v skrytu poèkat, a� �nepøítel� pøijde sám.
Po 15. bøeznu 1939 se my�lenka na pøebìhnutí stala teoreticky neuskuteèni-
telnou. Okle�tìná republika obsazená Nìmci (nyní tzv. Protektorát) nesouse-
dila nikde ani jediným metrem se zemí pøátelsky nám naklonìnou. Nebylo jí
v té dobì oficiálnì ani Polsko, ani nový Slovenský �tát. Ale pøesto byly tyto
hranice jedinou nadìjí pro únik, i kdy� spøátelené zemì le�ely je�tì za dal�ími
dobøe støe�enými hranicemi. Tou zemí zaslíbenou byla pro v�echny bì�ence
pøedev�ím Francie. Tìm, kteøí pøed útìkem absolvovali v Olomouci støední
�kolu, byla o to bli��í, �e dobøe znali jazyk této zemì, vìdìli leccos o jejích
slavných dìjinách a kultuøe i o její vojenské síle. Mìli ji u� v srdci.
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Tedy nejen s odhodláním k boji, ale navíc za hlasem svého srdce se nejdøíve
vydalo nìkolik absolventù reálky maturitního roèníku 1936 (resp. 1935), kte-
øí si po maturitì zvolili vojenskou �ivotní dráhu. Tajnými cestami se postupnì
dostali do Polska demobilizovaní vojáci Jaroslav Partyk, Miroslav Fiala, Ing.
Miroslav �moldas, Meèislav Kozák, s nimi také Franti�ek Dýma (studoval
ji� od roku 1932 v Brnì). Stejnými chodníèky vedoucími do Polska v�ak témìø
souèasnì ode�li nedávní absolventi Slovanského gymnázia Karel Feldschuh-
Falta (mat. roè. 1939), Ing. Svatopluk Malý (mat. roè.1934), Alois Vavøík (mat.
roè. 1938), také jejich nìkdej�í spolu�ák Albín Nasswetter a dokonce dva teprve
sextáni Jan Dohnálek a Ctirad Hykel, na druhé stranì rovnì� tøi u� star�í
bojovníci: Gabriel Zatloukal (mat. roè. 1931), témìø ètyøicetiletý uèitel z Holi-
ce Vítìzslav Pospí�il (mat. roè. 1921) a je�tì o devìt let star�í JUDr. Ev�en
Esteøák (mat. roè. 1909). Vìt�inì se je�tì do vypuknutí války podaøilo (pøes
èeskoslovenský konzulát v Krakovì a francouzské zastupitelské instituce) od-
plout na nìkteré z �esti polských námoøních lodí spolu s 1212 èeskoslovenský-
mi dobrovolníky z Gdynì do francouzských pøístavù.

Po nacistickém vpádu do Polska 1. záøí 1939 v�ak ji� lodì po Baltu nepluly.
Dobrovolníci M. Kozák, Ing. �moldas, Ing. Malý a Dr. Esteøák museli ustupo-
vat se zbylými èeskoslovenskými vojáky na východ, na území obsazené Rudou
armádou. Úøední místa Sovìtského svazu, vázaného ji� od 23. srpna 1939
paktem o neútoèení s nacistickým Nìmeckem, nijak nesdílela bojové nad�ení
zadr�ených Èechoslovákù a poslala v�echny do internaèních táborù. A� po
mnohamìsíèních diplomatických vyjednáváních byli zajatci postupnì propou�-
tìni a zpravidla pøes Støední východ se dostali do Velké Británie. Francii je�tì
bojující z nich zastihl pouze dr. Esteøák. (Ing. Miroslav �moldas, pozdìj�í ès.
generál, u� v SSSR zùstal a do vlasti se vrátil jako jediný se Svobodovou armá-
dou z Východu).

Po pádu Polska se nadìje na uniknutí z Protektorátu zmen�ila na minimum.
Nezmen�ilo se v�ak odhodlání k boji je�tì dal�ích odvá�livcù. Museli volit pouze
del�í, slo�itìj�í a je�tì nebezpeènìj�í cesty, je� vedly pøes Slovensko, Maïarsko
a stále je�tì svobodnou Jugoslávii, odtud pak rùznými trasami koneènì � do
Francie. S dávkou �tìstí, a tudí� s úspìchem tudy pro�li mj. tøi spolu�áci ze
Slovanského gymnázia (z maturitního roèníku 1938) Bo�etìch Dubový, dr.
Ev�en Esteøák ml., Zdenìk Babíèek a absolvent reálky z roku 1937 Josef Sou-
èek.

V kvìtnových a èervnových dnech roku 1940 se do nerovného boje za svo-
bodu Francie postavilo na frontì se zbraní v ruce 15 bývalých �ákù olomouc-
kého gymnázia a reálky. Po zhroucení francouzské obrany se vìt�inì podaøilo
dosáhnout za ústupových bojù je�tì volných pøístavù a odplout do Velké Britá-
nie. Nenalodil se s nimi poruèík letectva Franti�ek Dýma, sestøelený v letec-
kém boji pøi obranì Paøí�e dne 21. 5. 1940, spásu na moøi nena�el ani spolu-
�ák Alois Vavøík, který padl do nìmeckého zajetí. (Pøe�il pak sice pìt dlouhých
let nacistického koncentráku, ale na následky krutého zacházení 16. 7. 1947
ve vìku 28 let zemøel.)
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V Británii nastoupilo pìt z bývalých spolu�ákù slu�bu u Královského letec-
tva. Válku pøe�il pouze pilot bombardéru Meèislav Kozák. Ostatní padli v boji.
Jaroslav Partyk, Albín Nasswetter a Zdenìk Babíèek v roce 1941, Ing. Sva-
topluk Malý v roce 1943.

Z pùvodních bojovníkù z roku 1940 se jich devìt je�tì do Francie vrátilo.
J. Souèek, M. Fiala, K. Feldschuh, Jan Dohnálek, C. Hykel, B. Dubový, E. Este-
øák ml., G. Zatloukal a Vít. Pospí�il po spojenecké invazi nastoupili v záøí roku
1944 se svou Ès. samostatnou obrnìnou brigádou bezmála sedmimìsíèní boj
pøi obléhání pøístavu Dunkerque.

Nebylo by spravedlivé nevzdat závìrem také èest tìm z nìkdej�ích studen-
tù Slovanského gymnázia, kteøí mìli stejnou odvahu (a zajisté by dobyli stej-
ných zásluh v boji) jako jejich ��astnìj�í spolu�áci, kterým se útìk podaøil. Èty-
øi jiní toti� to �tìstí nemìli. V pùli února 1940 pøe�li tajnì slovenskou hranici
spolu�áci ze septimy Rudolf �váb a Vlastimil Slezák. Dostali se i do Maïar-
ska, ale chytili je maïar�tí èetníci, pøedali na Slovensko Hlinkovým gardistùm
a ti gestapu. Dostali se sice na svobodu je�tì pøed koncem války, Rudolf �váb
v�ak na následky vìznìní v roce 1947 zemøel. V èervenci 1940 skonèila na
hranici u Velkých Karlovic cesta za svobodou pro Miroslava Vin�e (maturan-
ta z r. 1938). Za pokus o �velezradu� byl odsouzen na 6 let �aláøe, ve vìzení
v�ak zahynul ji� 20. 2. 1943. Látkou pro dobrodru�ný televizní seriál by mohl
být osud dal�ího z bì�encù, Václava �védy. Tenkrát osmnáctiletý septimán
byl v èervnu 1940 zadr�en na slovenské hranici u Sudomìøic, dva mìsíce vìz-
nìn v Hodonínì, pak na gestapu v Brnì, odkud se mu neuvìøitelnì podaøilo
uprchnout. Vynalézavým zpùsobem se skryl � v Nìmecku mezi totálnì nasa-
zenými Èechy na fale�né dokumenty. Odtud zosnoval po roce jiný pokus o útìk:
pøe�el tajnì hranice do �výcarska, ale zase nemìl �tìstí. �Neutrální� �výcar-
ské úøady ho vyhostily zpátky do Nìmecka, kde byl odsouzen k 15 letùm káz-
nice. Pøe�il. V roce 1945 dokonce slo�il na Slovanském gymnáziu v Olomouci
dodateènì maturitu, ��astnì (a bohatì) se o�enil, ale pøesto jeho pøíbìh nemìl
��astný konec. Kdy� po roce 1948 pøi�el o vy�enìný majetek a stal se druhoøa-
dým a poni�ovaným obèanem, rozhodl se znovu bojovat. Nìjakými cestami
se spojil s bratry Ma�ínovými a chtìl s nimi odejít za hranice. Spolu s jinými
èleny ilegální ozbrojené skupiny v�ak byl zadr�en, vìznìn, souzen a 2. kvìtna
1955 popraven.

�koda, �e se u� sotva co podstatného dovíme o úmyslech studenta Lubomí-
ra Manïáka, abiturienta z r. 1942, nucenì nasazeného ve zbrojním prùmyslu
v Nìmecku, kde � díky své znalosti francouz�tiny (mìl také státnici z anglièti-
ny) navázal dùvìrný styk se skupinou francouzských zajatcù. Snad osnovali
útìk, mo�ná sabotá�ní èin� Celá skupina v�ak byla náhle zatèena a nikdo
z nich se nevrátil �ivý, aby podal svìdectví. Ve vìku 20 let zahynul
v koncentraèním táboøe 23. 5. 1943 také nadaný student Manïák.

Urèitì by se v�ak na�lo je�tì více dokladù o stateèných èinech mnoha býva-
lých �ákù obou olomouckých ústavù, tøeba by u� pøímo nesouvisely s na�ím
tématem vztahù k Francii. Nestály by v�ak rozhodnì mimo dùkazy o dobrém
výchovném prostøedí na�ich �kol.

PhDr. Milan Tichák
(mat. roè. SG 1952, D)
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DÍVÈÍ REFORMNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM

Do svazku Slovanského gymná-
zia se v r. 1949 zaèlenilo i Dívèí re-
formní reálné gymnázium (viz sa-
mostatný sborník �Buï zdrávo
nám, gymnasium dívèí�, Olomouc
1999). K nìmu se vztahují fotogra-
fie na této stranì i dva následující
pøíspìvky.

Interiér budovy Dívèího reformního
reálného gymnázia na dne�ní tøídì
Svobody. Jaro 1928.
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BÁSNÍØKA A PØEKLADATELKA

ANDÌLA JANOU�KOVÁ

Básníøka a pøekladatelka Andìla Janou�ková patøí k významným osobnostem
èeské literatury druhé poloviny XX. století. Pozoruhodná je svým osudem i dí-
lem. Pro�la �ivotem témìø nepoznána a svou literární tvorbu v�dy chápala i vní-
mala jako slu�bu. Dominantními rysy její osobnosti byly skromnost a pokora.

Narodila se 9. èervence 1921 v La��anech
nedaleko Olomouce, kde také v dìtství bydlela.
Její otec byl úøedníkem ministerstva dopravy
a své dìti � dceru Andìlu i syna Karla � vedl ke
studiu. Andìla po maturitì na Dívèím reform-
ním reálném gymnáziu v Olomouci roku 1940
pøeèkala zbytek války jako kanceláøská síla. Po
válce slo�ila uèitelské zkou�ky, studovala defek-
tologii na Masarykovì univerzitì v Brnì a gra-
duovala na Univerzitì Palackého v Olomouci
v oboru speciální pedagogika. Její profesí bylo
uèitelství, pozdìji uèitelství se specializací na
�koly pro �áky vy�adující zvlá�tní péèi. Pùsobi-
la na �kolách v Bohuòovicích, ve �ternberku
a v Olomouci. Ze �kolských slu�eb básníøka ode-
�la v roce 1978, poté se cele vìnovala literatuøe.

Andìla Janou�ková byla intelektuálnì orien-
tovanou osobností a svùj zájem o literaturu celý
�ivot prohlubovala studiem literární teorie, ze-
jména teorie ver�e. S literární orientací Andìly

Janou�kové souvisí i její pøátelské styky s osobnostmi èeské literatury, jich� si
hluboce vá�ila. V Olomouci byl jí rádcem a pøekladatelským vzorem Otto Franti-
�ek Babler, básnický tlumoèník Dantovy Bo�ské komedie a pøekladatel èeské
a slovanské poezie do nìkolika germánských jazykù.

S povzbudivým ohlasem se setkávala tvorba Andìly Janou�kové u knihovníka
a bibliofila Bohuslava Smejkala, odbornou jazykovou oporu nalézala u romanis-
ty Jiøího Látala a u olomouckého literárního teoretika Vojtìcha Gaji. Na poèátku
básnické dráhy stál naklonìn jejímu talentu básník Jaroslav Seifert, pozdìj�í
nositel Nobelovy ceny, s jeho� podporou Andìla Janou�ková vstoupila roku 1955
do èeské literatury útlou sbírkou pùvabných ver�ù Kvítí. V rukopisu mìla v té
dobì ji� dokonèen cyklus ètrnácti duchovnì orientovaných sonetù Kytka pod køí�,
z jejich� prvních ver�ù vytvoøila finální patnáctý sonet. Preciznost básnického
jazyka Andìly Janou�kové a vytøíbenost básnické formy byly obdivuhodné ji�
na samém poèátku její tvùrèí dráhy. Doba v�ak nebyla naklonìna duchovnì ori-
entované literatuøe. Cyklus sonetù Kytka pod køí� vy�el poprvé a� v roce 1986
v Mnichovì v nakladatelství PmD (Poezie mimo domov) spolu s Modlitbami pod
názvem Modlitby a kytice. Autorka byla tehdy skryta pod pseudonymem Jana

Andìla Janou�ková
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Dufková. Skuteèné jméno autorky prozradilo a� druhé vydání v edici Karmeli-
tánská spiritualita v Kostelním Vydøí roku 1992.

Kromì Kvítí vy�la v padesátých letech Andìle Janou�kové pùvabná kní�ka
dìtských ver�ù Nad paletou. Hravá poetika a vtipné pointy spolu s kvalitními
ilustracemi velmi usnadnily knize cestu k malým ètenáøùm-divákùm. V dobì
vydání této knihy pùsobila Andìla Janou�ková ve �ternberku a v uèitelských kru-
zích byla její tvorba pozornì zaregistrována.

Poté nastává u Andìly Janou�kové dvacetileté období tvorby do �uplíku a její
literární plody se sporadicky objevují koncem sedmdesátých let v mimonaklada-
telských edicích zásluhou jejích pøátel. Nejvìt�ího ohlasu se doèkala sbírka mi-
lostné lyriky �eptem a jiné básnì, která vy�la roku 1979 k Mezinárodnímu dni
�en v ZK ROH ÈKD Blansko s pøispìním O. F. Bablera a s jeho doslovem. Vypoví-
dá to o klikatých cestách, po nich� bylo nutno projít, aby ne�ádané a ne�ádoucí
tituly vy�ly. Sbírka �eptem a jiné básnì citlivì obrá�í krizi v autorèinì osobním
�ivotì.

V blanenské edici vy�la Andìle Janou�kové roku 1983 jako souèást výboru
Jasmínová noc, sestaveného z tvorby èeských básníøek, znovu èást jejího Kvítí
z roku 1955.

Andìla Janou�ková se vedle vlastní tvorby intenzivnì zabývala pøeklady. Pøe-
kládala zejména z francouz�tiny, kterou jako literární jazyk nesmírnì ctila, ale
i z ru�tiny, nìmèiny a za jazykové spolupráce Vojtìcha Gaji i z loty�tiny a litev�ti-
ny. Je nasnadì si pøedstavit jazykové vlohy a dispozice pøekladatelky, je� bez
univerzitní pøípravy pøekládala my�lenkovì nároèné texty a udivovala svým pøe-
básnìním i tehdy, kdy� její texty mohly být porovnávány s klasiky. Platilo to
pøedev�ím o Apollinairovì Pásmu v pøekladu Karla Èapka, Petra Kopty a Karla
Sýse. Ani v konstelaci s tìmito básnickými �pøevody� neztrácí jazykové mistrov-
ství Andìly Janou�kové punc geniality. �koda, �e nakladatelské domy tyto hod-
noty pøed listopadem 1989 u Andìly Janou�kové nerozpoznaly a nechápaly.

Janou�ková se svými pøeklady z francouzské literatury postavila po bok po-
èetné plejádì umìlcù, kteøí ji� v dávné minulosti vnímali Francii a její kulturu
jako významný inspirativní zdroj k rozvoji èeské kulturní a umìlecké identity.

Vìt�ina pøekladù Andìly Janou�kové vy�la a� po listopadu 1989. Výjimkou je
kniha �ár lásky a lásky �al, v ní� jsou ulo�eny ver�e francouzské básníøky Marce-
line Desbordes-Valmorové. Vydal je v roce 1989 Èeskoslovenský spisovatel Pra-
ha v edici Kruh pøátel poezie za redakce Jiøího �áèka. V tém�e roce vy�ly i jí
pøebásnìné ver�e Austry Skujiòové Jako køik ptáka.

Mno�ství pøekladù Andìly Janou�kové je úctyhodné. Grandiózní Modlitby
básníkù, v nich� je soustøedìno 145 duchovních textù svìtové provenience od
støedovìku po souèasnost. V básníøce pøi tvorbì tìchto pøekladù dozrál odkaz
Bablerùv a projevil se nanejvý� inspirativnì.

Básníøka v devadesátých letech cítila, �e se ji� naplòuje závìr jejího �ivota.
Vìnovala se proto cele pøekladùm literatury s duchovní tematikou. O její praco-
vitosti a soustøedìní svìdèí pøeklad prózy Juliena Greena Bratr Franti�ek (1993),
obsáhlý výbor básní Terezie z Lisieux (1995) a tøi díla nìmeckého spisovatele A. M.
Ballinga Èlovìèe, mám tì rád (1994), �tìstí (1994) a Bùh má rád veselé lidi (1996).
Vìt�inu z nich vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydøí.
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Poslední rok �ivota pøední èeské básníøky a pøekladatelky byl naplnìn nejen
prací, ale i tì�kou chorobou, kterou se osud osobnosti, vnímané v literární spo-
leènosti jako symbol kulturnosti, duchovnosti a svrchované vzdìlanosti, naplnil.
Básníøka zesnula v Olomouci ve ètvrtek 7. ledna 1999, poslední rozlouèení se
uskuteènilo v olomouckém krematoriu 11. ledna.

Navzdory své pøísloveèné skromnosti vzbuzovala Andìla Janou�ková svým
dílem básnickým i pøekladatelským respekt a zájem literárních kruhù a ka�dé
její literární dílo vstupovalo �do svìta� se zasvìceným výkladem. A právì doslo-
vy k vydaným titulùm, které psali její nejbli��í literárnì orientovaní pøátelé, se
stávají nejdùle�itìj�ím zdrojem informací o jejím �ivotì a literární práci. Patøili
mezi nì O. F. Babler, Jiøí Látal, Vilém Hejl a Bohuslav Smejkal. Na poèátku roku
1994 byly publikovány dva rozhovory s Andìlou Janou�kovou. První v Hanác-
kých novinách, druhý v kulturním zpravodaji Kdy � kde � co v Olomouci.

V souvislosti s 10. výroèím zalo�ení bilingvní èesko-francouzské sekce Slovan-
ského gymnázia v roce 2000 byly pøipomenuty osobnosti, které pro její zalo�ení
svou literární prací pøipravovaly �ivnou pùdu. Básníøka a pøekladatelka Andìla
Janou�ková mezi nì opravdu patøila. Vzhledem k tomu, �e se Slovanské gymná-
zium stávalo ústavem, do nìho� vstupovali studenti uzavíraných �kol, cítí se Slo-
vanské gymnázium dìdicem jejich tradic a cítí povinnost jejich významné absol-
venty pøipomínat. Tak je tomu i v pøípadì Andìly Janou�kové, absolventky
Dívèího reformního reálného gymnázia.

Mgr. Bohumír Koláø

ANDÌLA JANOU�KOVÁ

S 9. 7. 1921 La��any � 7. 1. 1999 Olomouc

Básníøka spirituálního zamìøení, autorka ver�ù pro dìti, pøekladatelka
z nìmèiny a francouz�tiny.

Andìla Janou�ková je spjata s Olomoucí velmi dùvìrnì. Jako èlovìk spirituál-
ního zamìøení velmi citlivì vnímala historickou Olomouc, její kulturní rozmìr
i její sakrální stavby.

V Olomouci mnoho let pùsobila profesnì jako uèitelka na zvlá�tní �kole. Byd-
lela v �ilinské ulici. Olomouc vnímala jako mìsto duchovní, stýkala se s básníkem
O. F. Bablerem, knihovníkem Bohuslavem Smejkalem, romanistou Jiøím Láta-
lem a Vojtìchem Gajou. Jako penzistka �ila v ústraní a intenzivnì se zabývala
literární prací.

Andìla Janou�ková vystudovala Dívèí reformní reálné gymnázium v Olomouci,
defektologii na Masarykovì univerzitì v Brnì a speciální pedagogiku na Univer-
zitì Palackého. Øadu let pùsobila ve �ternberku, pozdìji v Olomouci, nejdéle na
zvlá�tní �kole v budovì Komenia na tø. 8. kvìtna. Literární tvorbou se zabývala
od mládí. Debutovala básnickou sbírkou Kvítí v roce 1955. Vlastní ver�e publiko-
vala celkem v pìti sbírkách � tvorbu pro dìti v knize Nad paletou. Spirituálnì
ladìnou sbírku Modlitby a kvítí vydalo A. Janou�kové v roce 1986 mnichovské
nakladatelství PmD pod pseudonymem Jana Dufková. Stalo se tak zásluhou spi-
sovatele Viléma Hejla, dr. Anastáze Opaska a básníka Daniela Stro�e.
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INTER ARMA�
Je-li nám osud pøíznivì naklonìn, narodíme se do slu�né rodiny a dostane-

me se do dobré �koly. Pánbùh mi vybral dobré rodièe a otec mi vybral dobrou
�kolu. Zabezpeèit dítìti dobré vzdìlání bylo pro pøíslu�níka støedního stavu
otázkou spoleèenské presti�e. Proto se vybíralo peèlivì a s rozmyslem. Otec
prozíravì poèítal s tím, �e se �eny v nejbli��í budoucnosti plnì emancipují
i v pracovním uplatnìní. Sám skonèil støedo�kolská studia na samém poèát-
ku èeskoslovenské státnosti a jako mnozí jeho souèasníci choval velkou ná-
klonnost ke v�emu francouzskému. Proto padla volba na Dívèí reformní reál-
né gymnázium. Bylo to v dobách, kdy otcovská vùle byla zákonem � není tedy
divu, �e jsem s sebou k pøijímacím zkou�kám vlekla tì�ký ranec odpovìdnosti
a trémy. Do �kolní budovy na dne�ní tøídì Svobody 28 jsem vstupovala prvnì
v �ivotì a hned se mi tam zalíbilo. A ve tøídì, v ní� se zkou�ky konaly, byl pán
s tehdy dosti neobvyklou bradkou, pro�edivìlou jako jeho vlasy, pán tak klid-
ný, dùstojný a laskavý, �e v�echna tréma pominula � byl to sám pan øeditel
Klement Králík. Pøi�la jsem s tøesoucími se koleny a odcházela ji� jako stu-
dentka Dívèího reformního reálného gymnázia, tì�ící se z toho, �e bude cho-
dit do tak krásné �kolní budovy.
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LÝKOVEC

Není tvým kvìtùm zima,
Kdy� plá�tíky jim natká
Jen bílá jinovatka
Rukama mrazivýma?

(Kvítí)

ROZMARÝN

Vìneèek z rozmarýny
Vadne jak ka�dý jiný.
Tak èasem v�e prý mine.
I láska, rozmarýne?

(Kvítí)
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Krásná budova v�ak mìla ponìkud pová�livé sousedství. Nìmecké gymná-
zium, s ním� se �ilo v napjatém pøímìøí, vedle nìj pak �idovskou synagogu,
která mìla být brzy smazána z tváøe mìsta. Skuteènì osudovì rozlo�ené kost-
ky!

Zaèátek studií byl idylický. Ty krásné hodiny èe�tiny s panem øeditelem
Králíkem! To on zahájil øadu výborných èe�tináøù, kteøí mi v�típili cit nábo�-
né úcty k rodnému jazyku � øadu, která vrcholila ve vý�i, pro mne a� nad-
hvìzdné, hodinami pana profesora PhDr. Oldøicha Králíka � to v�ak ji� na
Slovanském gymnáziu. Ty krásné pøestávky, kdy jsme se procházely po èisté,
svìtlé chodbì � mìli-li dozor man�elé Jaroslav a Drahomíra Slavíkovi, mìlo
toto korzování pøímo velkosvìtský punc: byli tak mladí, v na�ich oèích vrchol-
nì elegantní a zajímaví � v�dy� znali Paøí�! Dal�ím nedosti�ným vzorem pùva-
bu a elegance byla paní profesorka Jarmila Vláèilová, která nás vedla �zpìvem
k srdci, srdcem k vlasti�. A to nábo�enství, které jsem vlastnì objevila a� na
gymnáziu! Po venkovském faráøi ve Slezsku a málo erudované �paní katechet-
ce� z hodolanské �koly byl pro mne páter Jaroslav �um�al zjevením. Jevil se
mi jako posel od Boha, který si vybírá ty nejlep�í, aby �íøili jeho uèení. Nevím,
zda a jak na nìho vzpomínají jeho ostatní �áci. Pøi vzpomínce na tohoto nada-
ného a vzdìlaného knìze mì v�dycky zabolí srdce. To, �e ho, sedmatøicetileté-
ho, umlátil lopatou opilý dozorce v koncentráku, vrhá v mé mysli na dvacáté
století poøádný stín.

Nebylo ov�em v té komfortní �kole v�echno rù�ové � byla tam i kreslírna
a rýsovna, pro mne muèírna, v ní� se nad mými výtvory zajímavá tváø paní
profesorky Esteøákové stahovala odporem, zatímco jejího nástupce, pana pro-
fesora Aloise Kuèeru, ponoukaly mé výkresy k pobavenému smíchu. To pan
profesor Hrube�, mùj tøídní, zachoval tváø sfingy a v tercii mi v konferenci
rovnou vpálil z rýsování �napasa�. Kdy� po�ta doruèila cenzuru èili �pajzku,
vztáhl mùj otec �napomínání k vìt�í píli� na sebe a a� do pololetí mì velmi
pilnì pohlavkoval, tak�e mne propohlavkoval a� ke známce chvalitebné.

Zatím vnì �kolních zdí atmosféra houstla. Jaké komentáøe asi proná�elo
osazenstvo nìmeckého gymnázia, kdy� sledovalo, jak na spoleèném dvoøe na-
cvièujeme své vystoupení pro poslední pøedváleèné celostátní støedo�kolské
hry? Neklame-li mì pamì�, patøila k hudebnímu doprovodu nacvièovaných
prostných píseò: �Zvonili, zvonili, blázni se honili, louky, nelouky, ztratili klo-
bouky�. V krátkém èase mìlo na tato slova dojít. Honili jsme se jako blázni,
my, �aèky, i na�i pedagogové. Z budovy do budovy, z ranní smìny na smìnu
odpolední, ze �patnì vytápìných tøíd do tøíd vùbec nevytápìných. To u� jsme
mìly za sebou bouølivé dny, kdy dospìlí ve dnech mobilizace chodili vyvolávat
pøed radnici: �Dejte nám zbranì, dali jsme si na nì!�, kdy tátové s vojenskými
kuføíky kvapem rukovali a my se na radnici úpornì hlásily do studentské le-
gie k velkému gaudiu star�ích studentù. To u� jsme za sebou mìly i smutné
dny, kdy se otcové �po Mnichovu� vraceli z mobilizace s pocitem studu a bez-
moci, kdy se na�e øady roz�íøily o zara�ené èi poplakávající dívenky, vyhnané
s rodièi ze Sudet a ze Slovenska. Mìly jsme za sebou i den z nejsmutnìj�ích,
kdy se ulicemi hrnula wehrmacht. Paní profesorka Uhrová nás musela nauèit
nìmeckou hymnu a píseò SA-Manna Horsta Wessela. Nauèit jsme se ji muse-
ly, ale nepamatuji se, �e bychom ji byly nìkdy zpívaly. Zdálo se nám, �e si se
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svými profesory rozumíme beze slov, �e víme, co si o na�í situaci myslí, tak
jako vìdí oni, co si o ní myslíme my. Nebylo tøeba vyslovit nahlas, co �z hledis-
ka vy��ího principu mravního� je a není zloèinem. I toto �nevyøèení� bylo
spiknutím. Nevyøèené a hluboké soucítìní obklopovalo ty na�e spolu�aèky,
jejich� otce zatklo a posléze zlikvidovalo gestapo, i ty paní profesorky, jejich�
man�elé byli v nacistickém vìzení.

Není divné, �e jsme to sná�ely my, studentky. V�dy� mezi rané mládí a op-
timizmus a� nezodpovìdný lze polo�it rovnítko. Nosily jsme pøe�ívané �aty,
o�lapané boty, ujídaly jsme maminkám z kostek umìlého medu, místo zami-
lovaných psaníèek jsme dostávaly od svých o pár let star�ích ctitelù nucenì
nasazených v Reichu v�dy po vìt�ích náletech na nìmecká mìsta lístky s pøed-
ti�tìným textem �Ich bin gesund, Haus in Ordnung�. Mìly jsme své malièké,
zcela vedlej�í rolièky v dramatu, jeho� výsledek a �íøi jsme tenkrát nedovedly
posoudit. Tak tøeba � kolik nás tu�ilo v záøí 1942 pøi návratu z prázdnin do
�koly v Hálkovì ulici, co se odehrálo v jejích zdech za tu dobu, kdy jsme krátce
hostovaly ve �kole na Moøickém námìstí a pak se tì�ily ze dvou mìsícù prázd-
nin? Nikdo s námi o tom nemluvil a zoufalství tøí tisíc ètyø set devadesáti deví-
ti �idovských spoluobèanù, z nich� tu nacisté �formovali transporty� vyvanu-
lo pozotvíranými okny � i kdy� se chtìlo vìøit, �e muselo otøást základy té
stavby!

Obdivuhodné v�ak je, jak to v�echno sná�el ná� obìtavý profesorský sbor.
Je to obdivuhodné v dobì, kdy ka�dý problém medializací nabobtná a zbytní
a kdy i malá nesnáz demobilizuje. Na�i uèitelé vytrvale usilovali o udr�ení

Pamìtní deska na �kole v Hálkovì ulici
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Budova �koly v Hálkovì ulici

�koly, stìhovali se s námi, uèi-
li bezmála bez pomùcek, bez
uèebnic nebo s uèebnicemi
zmrzaèenými �krty a pøelepy.
Mrzli s námi, pøipravovali pen-
zum v dobì uhelných prázd-
nin, pøekraèovali rámec osnov,
jen aby do nás vpravili potøeb-
nou míru solidních, ale skuteè-
nì solidních vìdomostí � non
schola, sed vitae futurae. A pøi-
tom mìli jedinou jistotu � �e
toti� nad námi visí Damoklùv
meè nekontrolovatelné zvùle.
Pan øeditel Hikl, který vedl
zøídnuv�í stádeèko po�etilých
dívek kolem nástrah a propas-
tí tìch èasù, zahajoval obvykle
zkou�ení otázkou: �Kdo byli
pøedchùdci Husovi?� � Mo�ná,
�e se mi u� vytrácejí z hlavy
pøedchùdci Husovi, ale násle-
dovníky Komenského z na�í
�koly chovám ve vdìèné pa-
mìti!

A pøesto�e ta válka vydáva-
la stra�livý hluk � svi�tìly støe-
ly, dunìly bomby, vyly ka�u�e

a pod kanóny høímala zemì � pøece neplatilo, �e �inter arma silent Musae�.
Pøipravovali jsme studentská divadelní pøedstavení, koncerty v Redutì, stu-
dentské veèery poezie, nezapomenutelné pøedstavení Plautových �Stra�idel�
a Aristofanových ��ab� � vìt�inu toho uvádìli v �ivot studenti Slovanského
gymnázia, jim� poskytoval zá�titu charismatický doktor Habáò v dominikán-
ském klá�teøe. Pokud se nám nepodaøilo �obohatit� pásmo studentské poezie
nìkterou vlastní básní jako autorky èi interpretky, u�ívaly jsme si Múz jako
vdìèné divaèky a posluchaèky.

Nepoci�uji sebelítost, porovnávám-li své uplynuv�í mládí s mládím svých
dìtí � v�dy� díky známým okolnostem také za moc nestálo � nebo se souèas-
ným mládím svých vnuèek. Za v�echny újmy a ústrky ale na�e generace dosta-
la podivuhodný dar � za�ili jsme konec 2. svìtové války s jeho euforií a bla�e-
nou nadìjí, �e v�echno zlé skonèilo a nastal v�eobsáhlý mír. Je�tì�e èlovìk
nikdy neví, co ho èeká, jak praví ve své písni Jaromír Nohavica. A je�tì�e lid-
stvo neztratilo doposud svou �anci. Tuto dosud neztracenou �anci posilují
a budou posilovat dobré �koly, jako ta na�e. Ké� by jich bylo dost pro v�echny!

JUDr. Bo�ena Dorazilová-Ma�atová
(studentka DRRG 1937�1944, mat. roè. SG 1945, E)
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ARCHITEKTI SPJATÍ STUDIEM
s Èeskou reálkou a Slovanským gymnáziem v Olomouci

Slovanské gymnázium v prùbìhu své dlouhé historie se ji� nìkolikrát po-
kusilo o dílèí rekapitulaci svých absolventù z hlediska urèité profese, jí� se
v �ivotì profesnì zabývali nebo se jí intenzivnì vìnovali jako svému poslání.
SGO vìnovalo ji� znaènou pozornost mnoha lékaøùm, vysoko�kolským peda-
gogùm, publicistùm, literátùm, vlastivìdným nad�encùm, výtvarníkùm. Vý-
razným poèinem tohoto druhu se stala publikace Slovanské gymnázium lite-
rární, která vy�la v roce 2000 a souhrnnì pojednala o osobnostech s literární
a publicistickou orientací a v pøipojeném pendantu se alespoò letmo dotkla
i výtvarných umìlcù. �ádná práce tohoto typu nemù�e být zcela vyèerpávající
a nezbývá ne� omluvit její pøípadnou neúplnost èi absenci nìkteré osobnosti.

Sté jubileum vzniku Èeské reálky dalo podnìt, aby byly pøipomenuty osob-
nosti s nìkterou dal�í výraznìj�í profesí, tentokrát technického charakteru.
Zvolena byla architektura. Její výbìr jako zkoumaného oboru nebyl náhodný.
Vyplýval ze symbiózy techniky a estetiky, která z této profesní orientace èiní
povolání spoleèensky záva�né a respektované. SG neodolalo �anci alespoò ori-
entaènì nahlédnout do poèetné øady absolventù Èeské reálky a následnì ab-
solventù Slovanského gymnázia, kteøí vstoupili na zmínìnou tvùrèí dráhu.
Výsledkem je tento drobný dílèí vhled do profesní skupiny, která se ukázala
být neobyèejnì rozmanitá a zdaleka ne tak homogenní, jak se zprvu zdálo.

Zaènìme nìkolika encyklopedickými charakteristikami architektury jako
tvùrèího oboru. Pøipomenutí je dùle�ité pro jednoznaèné pochopení slo�itosti
architektury jako profese. Vyjdìme z Ottova Slovníku nauèného z r. 1889 (Díl
druhý, str. 670�691): Architektura jest umìní stavìti tak, aby stavba hovìla neto-
liko po�adavkùm praktickým, ale i estetickým. Co se týèe èinnosti stavební, mo�no
rozeznávati èást mechanickou od umìlecké. Prvá zaná�í se tím, aby sestavovala
budovu z rozlièných hmot dle zákonù statických; druhá pak dodává tìmto formát
a celku u�lechtilosti a umìlecké dokonalosti. Oba tyto výkony spolu úzce souvisejí
a nemohou se od sebe oddìliti; zanedbání jednoho z obou v�dy mívá nezdar v zápì-
tí. Pochybená konstrukce stavební ohro�uje trvání budovy; nedostateèné umìlecké
provedení znetvoøuje stavbu sebedùkladnìj�í. Z toho patrno, �e závislá jsouc na
stavitelství musí míti k nìmu zøetel a nemù�e u�ívati forem libovolných, nýbr�
takových, které odpovídají konstrukci a hmotì. Architektura zaná�í se tedy umì-
leckým vyjadøováním my�lének stavebních co do celku i co do detailu.

O ètvrt století pozdìji vydaný Masarykùv slovník nauèný (1925, Díl 1.,
s. 247�250) vyjadøuje se obdobnì:

Architektura (lat., øec.), umìní stavìti budovy podle urèitých pravidel a po�a-
davkù praktických a estetických. Oproti druhým umìním výtvarným � malíøství
a plastika � architektura je pøedev�ím umìním stavby, konstrukce. Po této stránce
je nutno rozli�ovati v a-e èinnost konstruktivnì mechanickou od umìlecké, je�, aè
protichùdnì, se vzájemnì podmiòují a doplòují, dávajíce vzniknouti umìleckému
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dílu architektonickému. Mechanická konstrukce zabývá se hmotou, stavebním
materiálem a zákony statickými, z nich� vyrùstá umìlecká forma. Forma v a-e
musí odpovídat konstrukci, hmotì a úèelu stavby, musí vyplývati z nich logicky
jako jejich rovnocenný èinitel. Ka�dá doba vývoje lidstva vyjadøovala se urèitými
formami pro ni charakteristickými, které odpovídaly tehdej�ím pojmùm úèelnosti,
krásna i dovednosti technické a které nazýváme slohy� Prùkopníky moderních
architektonických idejí jsou u nás Jan Kotìra, B. Feuerstein, Jar. Krejcar, O. Tyl,
J. Chochol, J. Goèár, èást. P. Janák a O. Novotný.

Z encyklopedických definic vyplývá, �e architektura v�dy vy�adovala osob-
nosti mnohostrannì disponované. S postupem doby po�adavek mnohostran-
nosti nabývá na aktuálnosti, a to zejména proto, �e architektonicky vzdìlaní
lidé nejsou jen projektanty a tvùrci návrhù nových �staveb�, ale uplatòují se
v oblasti památkové péèe, v oblasti územního plánování, ve sféøe urbanismu,
státní správy a specializovaných oborù, jako je akustika prostoru, jeho osvìt-
lení, ale i stavební dozor, popøípadì øízení projektových kanceláøí èi realizaè-
ních podnikù apod. Navíc pøibývá projektù kolektivních, které vznikají v sou-
èinnosti mnoha specialistù ve velkých projekèních kanceláøích. Z této slo�itosti
�oboru� se odvíjejí i problémy s výtvarnou prezentací architektonických dìl,
je� mìly jako souèást ka�dého �medailonu� tvoøit nedílnou souèást ka�dého
informativního bloku.

V pøípravné fázi jsme se pokusili pøedev�ím zjistit, kteøí z absolventù Èeské
reálky a Slovanského gymnázia se po maturitì studiu architektury vìnovali
a následnì na�li v architektuøe uplatnìní. Výsledek, i kdy� nelze vylouèit jeho
neúplnost, byl velmi povzbuzující:

Z absolventù reálky k nim patøí Jarin Kováø, mat. roè. 1923 (1905�1987),
Antonín Drábek, mat. r. 1927 (1906�1986), Miroslav Strnad, mat. roè. 1931
(1913�1996), Miroslav Bílý, mat. r. 1938 (1919�2000), Miroslav Vachalovský,
mat. r. 1939, Zdenìk Hynek, mat. r. 1940, Václav Dvoøák, mat. r. 1941, Zde-
nìk Gardavský, mat. r. 1941, Karel Gronwaldt, mat. r. 1941, Karel Typovský,
mat. r. 1941, Lubo� Müller, mat. r. 1944, Jiøina Gregorová-Rù�ièková, mat. r.
1944, Vladimír Mrtvý, mat. r. 1948, Antonín �kamrada, mat. r. 1948, Helena
�telzigová-Kulková, mat. r. 1949, Jan Kubíèek, mat. r. 1951; z absolventù gym-
názia pak Milo� Suchánek, mat. r. 1943, Ladislav Pospí�il, mat. r. 1946, Marie
Anderegg-Tilleová, mat. r. 1948, Vladimír Polesný, mat. r. 1952, Emil Králík,
mat. r. 1952, Franti�ek Páleník, mat. r. 1952, Eva Zapletalová-Benková, mat. r.
1952, Jaroslav Drápal, mat. r. 1953, Jan Melichar, mat. r. 1953, Jarmila Støe-
chovská-Drápalová, mat. r. 1955, Jana Lenochová-Rù�ièková, mat. r. 1955,
Jan Navrátil, mat. r. 1957, Ludìk Le�atka, mat. r. 1965, Tomá� �antavý, mat.
r. 1969, Jiøí Holas, mat. r. 1970, Jiøí Zlámal, mat. r. 1971, Milan Obenaus, mat.
r. 1973, Pavel Chadraba, mat. r. 1975, Pavel Grasse, mat. r. 1980, a David
Benda, mat. r. 1981.

Rozlo�ení zájmu o studium tak nároèného oboru v prùbìhu existence obou
ústavù je natolik stejnomìrné, �e by bylo pouhou konstrukcí z nìho usuzovat
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a dokládat, zda a jak støedo�kolské vzdìlání, popøípadì jednotliví profesoøi
motivovali nebo ovlivnili absolventy k volbì budoucí profese. Nepochybnì
Èeská reálka jako ústav s výraznou specifikací a profilující deskriptivní geo-
metrií se vlivu na budoucí orientaci svých studentù zøíkat nemusí. Slovanské
gymnázium ale mù�e svùj podíl na architektonickou ústavní �eò odvozovat
spí�e z charakteristické vzdìlávací mnohostrannosti, je� mu je a v�dy byla
vlastní a je� absolventùm následnì umo�nila specializaci v tak nároèném po-
volání. Pøisuïme tedy volbu oboru u architektù vze�lých ze Slovanského gym-
názia spí�e okolnostem jiným; zejména jejich vlastním dispozicím, schopnos-
tem, rodinnému zázemí a pøedev�ím zájmu.

Vhled do zvolené profesní sféry byl uèinìn pomocí dotazníku, který odpo-
vídal zvyklostem u�ívaným pøi tvorbì personálních slovníkù typu Kdo je kdo.
V�ichni oslovení mohli zvá�it, zdali chtìjí být v jubilejním almanachu prezen-
továni, èi nikoli; a také v jakém rozsahu.

Nìkteré osobnosti ji� ne�ijí a k jejich rodinám jsme nena�li cestu, jiní ne�ijí
na uvedené adrese a ná� informativní dopis k nim nedo�el. Mnozí na ná� zá-
jem a ani opìtovnou urgenci nereagovali.

Pøi tvorbì medailonù, vìnovaných jednotlivým osobnostech, byla respek-
tována sdìlnost respondentù i jejich pøání více èi ménì zú�it biografické
a profesní údaje na základní encyklopedické heslo. Podle pøání autorù také
buï reprodukujeme nìkteré z realizovaných nebo navr�ených dìl (v èernobílé
verzi), nebo ponecháváme jejich heslo bez ilustrativního doprovodu. Sami po-
kládáme ka�dou absenci (absolutní èi dílèí) za chybnou.

Závìrem dovolte konstatování, �e práce na tomto tematickém okruhu byla
velmi pouèná. Bylo na ní mo�no registrovat lidskou zralost respondentù, vì-
domí jejich pøíslu�nosti k absolvovanému støedo�kolskému ústavu a pozoru-
hodnou skromnost a ochotu napomoci dobrému zámìru.

Velkou radost nám zpùsobil ohlas, který ná� zámìr u mnoha absolventù
vyvolal, zejména pak u tìch, které �ivot zavál daleko od Olomouce, mnohdy
a� za hranice èeského státu.

Do stanovené uzávìrky této kapitoly se nám podaøilo získat dostateèné pod-
klady o následujících osobnostech, a tak jejich medailonky s pøípadnou �do-
kumentací� ètenáøùm jubilejního almanachu, vydávaného k 135. výroèí zalo-
�ení Slovanského gymnázia a k 100. výroèí otevøení Èeské reálky, rádi
pøedkládáme. Klíèem k poøadí je datum jejich narození.

Zpracování tématu má nepochybnì znaèný význam i pro autorskou identi-
fikaci mnoha olomouckých objektù. Øada staveb byla dosud vnímána ano-
nymnì. 29 medailonù, je� obsahují pomìrnì podrobné informace o projek-
tech a realizacích, prozrazuje, kdo co vytvoøil, vyprojektoval, realizoval. Tyto
infomace jistì najdou své uplatnìní a vyu�ití nejen v historii olomoucké
a regionální architektury, ale i ve vlastivìdì obecnì. Zpracované téma dává za
pravdu tìm, kteøí absolventy Èeské reálky, Slovanského gymnázia a jejich mo-
difikací pokládají za významnou souèást intelektuální Olomouce.

Mgr. Bohumír Koláø
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ING. ARCH. JARIN KOVÁØ

S 21. záøí 1905 Èernovice u Brna � 16. èervence 1987 Olomouc

Ústøední høbitov Olomouc 1HXXII 0134

Rodinné vztahy: �enatý, man�elka Pavla, roz. Jeøábková (1912�1989), syn Jaro-
slav (S 1940), absolvent Ostravské univerzity; rodièe: Jaro Kováø, stavitel (1883�
1961), Bo�ena, roz. Odehnalová.
Studia: Absolvoval Èeskou reálku v Olomouci, maturoval v r. 1923 ve tøídì B
prof. dr. Josefa Ma�ka, Vysokou �kolu technickou v Brnì vystudoval v r. 1932.
Mezi I. a II. rigorózní zkou�kou studoval architekturu v Nìmecku, Itálii, Francii,
kde vykonával funkci asistenta u stavitele Le Corbusiera, dále v Egyptì apod.
Pùsobil i u Jiøího Krohy.
Profesní kariéra: Po vykonání I. rigorózní zkou�ky a zahranièních studiích na-
stoupil na doporuèení fy Ba�a ve Zlínì, kde vykonával práci jako stavební in�e-
nýr. Mimo jiné s velkým úspìchem pøestavìl filiálku v Berlínì. V dobì krize pro-
�el rùznými zamìstnáními, byl napø. vedoucím výpravy v olomouckém divadle
a jeho scénografické projekty vzbuzovaly velkou pozornost. Zúèastòoval se mno-
ha architektonických výstav a svými návrhy vý�kových budov vyvolával údiv.
V roce 1945 zvítìzil v soutì�i o návrh projektu Památníku Rudé armády v olo-

mouckých Èechových sadech. Pøi
jeho stavbì pùsobil jako staveb-
ní poradce. Za tuto práci obdr�el
èestný odznak Za výstavbu re-
publiky. Architektonické i scéno-
grafické projekty Jarina Kováøe
jsou ulo�eny v olomouckém Mu-
zeu umìní.
Osudy: V dobì fa�istické okupa-
ce byl vìznìn, po propu�tìní na-
stoupil jako odborný uèitel na
pokraèovací �kole v Olomouci,
kde pùsobil jako uèitel rùzných
øemesel a� do r. 1945.
V roce 1948 nepro�el provìrka-
mi a od rýsovacího prkna ode�el
pracovat jako zedník. V padesá-
tých letech byl opìt jako nepøá-
telský element odsouzen lidovým
soudem do vìzení. Po úrazu pro-
�el rùznými zamìstnáními v n. p.
Milo, Zora, Okresním stavebním
podniku �ternberk apod.
V roce 1991 byl rehabilitován. Za
vìznìní v dobì války nebyl nì-
meckou stranou ani rehabilito-
ván, ani od�kodnìn.

Ing. arch. Jarin Kováø: Realizovaný návrh
Památníku RA v olomouckých Èechových sadech



221

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM VE STUDIÍCH A VZPOMÍNKÁCH

AKAD. ARCH. ANTONÍN DRÁBEK

S 12. kvìtna 1906 Tovaèov � 3. února 1986 Praha

Kolumbárium Husova sboru Olomouc 5/239

Jeden z nejstar�ích známých architektù z øad absolventù Èeské reálky v Olomou-
ci. Maturoval na tomto ústavu v roce 1927 ve tøídì B a jeho tøídním profesorem
byl PhDr. Jaroslav Èièatka. I kdy� pùsobil øadu let v Praze, s Olomoucí byl svázán
jak krajovou pøíslu�ností, tak i èetnou architektonickou tvorbou. Byl èlenem Sku-
piny olomouckých výtvarníkù, pro ni� redigoval almanach Mladé umìní na Hané.
Po maturitì na Slovanském gymnáziu vystudoval Vysoké uèení technické v Brnì
a následnì Vysokou �kolu umìlecko-prùmyslovou v Praze v ateliéru prof. Pavla
Janáka. Známé jsou Drábkovy scénické návrhy pro Divadlo na Vinohradech a také
pro Komorní divadlo. Antonín Drábek byl soukromým projektantem a své názo-
ry na architekturu publikoval v èasopise Ès. architekt. V Olomouci vytvoøil plá-
ny pro Spoleèenský dùm firmy ASO, pro interiéry Drápalovy kavárny a plány
pro budovy Obchodní a �ivnostenské komory v Olomouci. Jeho dílem je i návrh
adaptace dnes ji� neexistujícího hotelu U Tøí králù v Prostìjovì.

ING. ARCH. MIROSLAV STRNAD

S 21. listopadu 1913 Olomouc � 20. listopadu 1996 Olomouc

Kolumbárium Husova sboru VI 375

Rodinné vztahy: �enatý, man�elka Libu�e Strnadová, sekretáøka na FF UP; dìti:
dcera Hana; rodièe: Robert Strnad (1884�1957), støed. prof. M, G, Rý, Kr, v le-
tech 1912�1927 pùsobil na Èeské reálce; Jana Strnadová, roz. Sumiková (1886�
1966).
Studia: absolvoval Èeskou reálku v Olomouci a na tomto ústavu maturoval v roce
1931 ve tøídì B prof. dr. Josefa Ma�ka; vysoko�kolská studia stavitelství ukonèil
v roce 1938 na Vysokém uèení technickém v Brnì.
Profesní kariéra: Po studiích pracoval u stavitele Hublíka a R. Nìmeèka, v letech
1946�1949 na ONV, v roce 1950 pøe�el do Stavoprojektu Olomouc, kde pùsobil
a� do odchodu do dùchodu jako vedoucí architekt v ateliéru urbanizmu a územ-
ního plánování. Byl èlenem SÈA.
Dílo: rozsáhlé dílo zahrnuje velké mno�ství projektù urbanistických i architekto-
nických.
Ceny a umístìní v soutì�ích: Celostátní soutì� na øe�ení obytných okrskù (spo-
luautor J. Nováèek, M. Suchánek � I. cena); Soutì� na øe�ení centra Kopøivnice
(spoluautor M. Suchánek � I. cena); Smìrný územní plán mìsta Olomouce (spo-
lupráce M. Bílý, V. Mrtvý, J. Rù�ièková, M. Suchánek � cena I. stupnì v pøehlídce
SÈA); Pøestavba mìsta Prostìjova (spolupráce Dobroslav Koláø, V. Vychidl �
II. cena); Smìrný územní plán mìsta Pøerova (II. cena, pøehlídka SÈA), územní
plány mìst Hranice na Mor., �ternberk, Vsetín, øada územních plánù obcí na
Vsetínsku.
Zájmy: turistika.
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ING. ARCH. MIROSLAV VACHALOVSKÝ, PLUKOVNÍK

S 14. ledna 1921 Vrábí�Brandýs nad Labem

Rodinné vazby: man�elka Helena (S 1932), dvì dìti: dcera Ivana (S 1952), syn
Ivan (S 1954), MUDr.; rodièe: Josef Vachalovský (1893�1989), major ès. armá-
dy, legionáø, Marta, roz. Sequensová (1898�1973).
Studia: Absolvoval Èeskou reálku a v roce 1939 na ní maturoval ve tøídì B. Jeho
tøídním profesorem byl dr. Franti�ek Malínský. Pøed válkou zaèal studovat Vyso-
kou �kolu architektury a pozemního stavitelství v Praze, po uzavøení vysokých
�kol absolvoval 3. a 4. roè. prùmyslové �koly stavební v Praze a pak pøe�el do
odboje. Po osvobození dokonèil v letech 1945�1948 vysoko�kolská studia.
Profesní kariéra: V roce 1948 nastoupil ve Stavoprojektu u Ing. arch. Paula,
v roce 1949 spoluzakládal Stavoprojekt v �ilinì ve funkci hlavního in�enýra
a potom urbanistický ateliér v Bratislavì. V roce 1950 byl rozkazem povolán opìt
do armády v hodnosti kapitána a pùsobil na Generálním øeditelství Vojenských
stavebních podnikù. Spoluzakládal Vojenský projektový ústav a pod jeho vede-
ním vznikaly projekty hotelu Internacionál v Praze-Dejvicích, stadionu Dukly
na Julisce aj. Pozdìji spoluzakládal Vojenský typizaèní ústav. Pøed rokem 1968
byl jmenován náèelníkem stavební expertizy na Ministerstvu národní obrany.
V roce 1968 nesouhlasil se vstupem okupaèních vojsk do ÈSSR a byl z armády
propu�tìn s takovým profesním omezením, �e smìl pracovat jen v dìlnických
a pomocných úsecích. Byl veden v seznamu akce Norbert, to je ve skupinì osob
urèených k internaci v koncentraèním táboøe �dírec, okr. �ïár nad Sázavou.
Pøed dokonèením stavby koncentraèního tábora nastal listopad 1989 a Miroslav
Vachalovský byl rehabilitován. Dodnes se aktivnì podílí na práci v oboru.
�ivotní krédo: Zachování cti obèana republiky.
Zájmy: Turistika, hudba.

ING. ARCH. ZDENÌK HYNEK

S 16. listopadu 1922 Olomouc

Olomoucký architekt a urbanista, odborný publicista, dlouholetý èlen a spolu-
pracovník Vlastivìdné spoleènosti muzejní v Olomouci.
Rodinné vazby: �enatý, man�elka Jitka (S1922), roz. Müllerová; dcera �árka
(S1944) Huser, �ije ve �výcarsku; rodièe Jan Hynek (1888�1973), Marie, roz.
Nyklová (1893�1937)
Studia: Støedo�kolská studia absolvoval na Èeské reálce a maturoval v roce 1940
v tøídì A, kde byl jeho tøídním profesorem Stanislav Li�ka. Po válce vystudoval
Vysokou �kolu architektury a pozemního stavitelství v Praze a pozdìji urbaniz-
mus na Vysokém technickém uèení v Brnì.
Profesní kariéra: Do roku 1966 pùsobil v olomouckém Stavoprojektu, v letech
1966�1971 zastával funkci hlavního architekta mìsta Olomouce. V dobì norma-
lizace byl odvolán a pùsobil v Rudných dolech Jeseník. Po návratu v roce 1976
vedl olomoucký ateliér Státního ústavu pro rekonstrukce mìst a památkových
mìstských objektù. S jeho jménem je spjato mnoho projektù nejen v Olomouci,
ale po celé Moravì a v Èechách.
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Publikaèní èinnost: Od �edesá-
tých let pøispíval do odborných
a vlastivìdných periodik, jubi-
lejních roèenek, sborníkù
VSMO. Pro Památkový ústav
v Olomouci zpracoval koncem
osmdesátých let analýzu
Ústøedního høbitova v Olomou-
ci, která se stala dodnes nepøe-
konanou studnicí poznatkù
nejen o architektonických
a umìleckých objektech høbito-
va, ale i osobnostech na høbi-
tovì ulo�ených. Zdenìk Hynek
byl zakládajícím èlenem sekce
Èeská reálka pøi VSMO.
Zájmy: Výtvarné umìní, hud-
ba, historie, regionální vlastivì-
da.

ING. ARCH.
KAREL TYPOVSKÝ

S 4. øíjna 1923 Olomouc

Architekt a výtvarník.
Rodinné vazby: �enatý, man-
�elka Ing. Ludmila Typovská,
obor sociologie; dìti: Petr, Ka-
teøina, Barbora; rodièe: Karel
Typovský (1891�1965), Anna
Typovská, roz. Klausová
(1882�1975).
Studia: Støedo�kolská studia
absolvoval na Èeské reálce v Olomouci, kde maturoval v roce 1941 ve tøídì A
prof. dr. Josefa Ma�ka. Vysoko�kolskému studiu architektury se vìnoval v letech
1945�1949 na Èeském vysokém uèení technickém v Praze u prof. A. Èerného,
J. Ma�ka, J. Lieslera a V. �aluda.
Krédo: Jak v architektuøe, tak i v malíøství je hlavní vìcí nápad a tvùrèí my�len-
ka.
Profesní kariéra: V roce 1947 pùsobil na ministerstvu urbanismu v Paøí�i,
v r. 1949 v ateliéru J. Krohy, od roku 1950 do roku 1983 ve Stavoprojektu Olo-
mouc; èlenem Svazu èeských výtvarných umìlcù a Unie výtvarných umìlcù Olo-
mouc je od roku 1983; dosud pùsobí jako poradce územního plánu.
Ceny a umístìní v soutì�ích: Úèastnil se 25 domácích soutì�í, z mezinárodních
byly nejvýznamnìj�í: soutì� na plakát v Sao Paolo, soutì� PLAYA GIRON � Kuba
(spoluautoøi Suchánek, Peè), centrum Varny � Bulharsko (cena v 2. poøadí � spo-

Ing. arch. Zdenìk Hynek:
Architektonické øe�ení hrobu

prof. MUDr. Václava Vejdovského,
reliéf dílem pra�ského sochaøe Karla Stádníka
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luautoøi �kamrada, Coufal), Bratislava-Petr�alka (cena v 1. poøadí, spoluautoøi
Nováèek, Adamec), UNO Vídeò (spoluautoøi Nováèek, Adamec)
Dílo: Poèetné projekty architektonické, urbanistické, interiérové a výtvarné;
v posledních dvou desetiletích intenzivní tvorba malíøská, úèast na mnoha výsta-
vách
Zájmy: Malíøství, hudba a sport.

ING. ARCH. ZDENÌK GARDAVSKÝ, DOKTOR TECHNICKÝCH VÌD

S 14. listopadu 1923 Pøerov

Studia: Èeskou reálku v Olomouci absolvoval v roce 1941 ve tøídì B prof. dr.
Josefa Ma�ka. Poté se vìnoval studiu vysoko�kolskému. Byl mu udìlem titul dok-
tor technických vìd.
�ivotní heslo: Jsem vìrný (heslo platné v rodu Gardavských ji� od 13. století).
Dílo: Koncepènì cenný je zastavovací plán a provádìcí projekty fasád pro Sídli�-
tì pod nemocnicí v Olomouci (nebylo realizováno v plném rozsahu).
Publicistika: Stovka odborných èlánkù a drobných publikací, hlavnì z oblasti
historie architektury a výzkumu hradù. Rozsáhlý prùzkum hradù severní a støední
Moravy, který Zdenìk Gardavský uskuteènil, nebyl publikován. K nejlep�ím pra-
cím v tomto oboru patøí podrobné prùzkumy Nového Hrádku u Znojma. Nejroz-
sáhlej�í dílo vytvoøil autor o hradì Helf�týnì na Moravì. Je v nìm zpracována
historická, výtvarná, architektonická, urbanistická, archeologická a krajinná
podoba hradu v prùbìhu sedmi století i se záznamy nových objevù a s popisem
souèasných forem v�estranného spoleèenského a kulturního vyu�ívání hradu.

Ing. arch. Karel Typovský (spoluautoøi: Nováèek, Adamec):
Mezinárodní soutì� UNO Vídeò
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ING. ARCH. MILO� SUCHÁNEK

S 11. ledna 1924 Opava-Komárov

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Pavla Suchánková; dìti: Pavla, Dagmar; rodi-
èe: Oldøich Suchánek (1889�1957), Jana Suchánková, roz. Kohutová (1892�1957).
Studia: Støedo�kolská studia absolvoval na reálném gymnáziu v Opavì
(1935�1938), poté pokraèoval v Pøerovì (3 mìsíce po záboru Sudet), v Ostravì
(1940�1941) a koneènì na Èeské reálce v Olomouci (1941�1943), kde maturoval
roku 1943 ve tøídì B prof. PhDr. Jana Springera. Tìsnì pøed maturitou byl totál-
nì nasazen. Vysoko�kolská studia architektury absolvoval v letech 1945�1951
na Èeském vysokém uèení technickém v Brnì. Je èlenem SÈA.
Krédo: Architekturu nutno chápat jako komplexní a výraznou slo�ku hmotné
kultury spoleènosti.
Profesní kariéra: Od roku 1951 pracoval ve Stavoprojektu v Olomouci, a to jak
v architektonickém ateliéru, tak i v urbanizmu.
Ceny a umístìní v soutì�ích: Celostátní soutì� na øe�ení obytných okrskù (spo-
luautor M. Strnad, J. Nováèek), I. cena; soutì� na øe�ení centra Kopøivnice (spo-
luautor M. Strnad), I. cena; podrobný územní plán obvodu E � Olomouc, III. cena
� pøehlídka SÈA), mezinárodní soutì� na Památník Playa � Giron (spoluautor
K. Typovský), Památník Velkomoravské øí�e � Staré Mìsto, Sídli�tì Vsetín-Luh,
podrobný územní plán Vsetín-Sychrov.
Dílo: Projekty architektonické, urbanistické, interiérové a výtvarné. Kromì své
architektonické èinnosti se vìnuje plnì malíøské tvorbì, úèast na mnoha výsta-
vách.
Zájmy: Malíøství, sport.

ING. ARCH. JIØINA GREGOROVÁ-RÙ�IÈKOVÁ

S 11. záøí 1925 Olomouc

Rodinné vazby: vdaná, man�el Ing. Vítìzslav Rù�ièka, syn Ing. Vítìzslav Rù�iè-
ka, rodièe Václav a Josefa Gregorovi.
Studia: Vystudovala Èeskou reálku a maturovala na tomto ústavu ve tøídì B roku
1944. Tøídní profesorkou jí byla Franti�ka Francová. Po válce absolvovala odbor-
ná vysoko�kolská studia v oboru architektury.
Profesní kariéra: Pùsobila jako vedoucí projektant v oboru územního plánování
Stavoprojektu Olomouc.
Projekty: K nejvýznamnìj�ím patøí územní smìrné plány Zábøehu, �umperka,
Krnova, Jeseníku, Lipníka nad Beèvou, Vala�ského Meziøíèí a dal�ích mìst.
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ING. ARCH. LADISLAV POSPÍ�IL

S 20. èervna 1927 Ko�ice

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Drahomíra, roz. �tìpánová (1927); synové:
Ing. Ladislav Pospí�il (1954), Ing. Jan Pospí�il (1956); rodièe: mjr. Vojtìch Pospí-
�il (1895�1972), Edita, roz. Rónaiová (1902�1976).
Studie: Byl studentem Slovanského gymnázia v Olomouci a maturoval na tomto
ústavu v roce 1946 ve tøídì C prof. Vladimíra Horèièky; vysoko�kolská studia
architektury v letech 1946�1950 absolvoval na Fakultì architektury a pozemní-
ho stavitelství v Brnì.
Profesní kariéra: V letech 1950�1951 pùsobil v Ateliéru Jiøího Krohy, Stavopro-
jekt Bernolákovo (Slovensko), pak následoval Stavoprojekt Olomouc (1953�1958),
Pozemní stavby, projekce Olomouc (1958�1962), opìt Stavoprojekt Olomouc
(1962�1971), DRUPOS, podnik ÈSBD, projekce Olomouc (1971�1987) a posléze
projektování na bázi svobodného podnikání (dosud).
Architektonických soutì�í se nezúèastòoval.
Realizované dílo: Bytové jednotky na Masarykovì tøídì v Olomouci èp. 49�61;
ubytovna PS Olomouc v ul. Na Støelnici; kanceláøská budova DRUPOS v ul.
F. Stupky, Olomouc; rodinný dùm Lad. Charbuta, Kubíèkova ul., Olomouc; ma-
lometrá�ní byty v Pøíèné ul., Olomouc, a dal�í, zejména panelové objekty; mimo-
olomoucké stavby: Ro�nov p. Rad. � prodejna Rozina, restaurace Rosava, dále
stavby v Pøerovì, Unièovì, Pasece (vìt�inou drobné stavby, bytové domy).
Zájmy: Výtvarné umìní vèetnì architektury, jazzová hudba, cestování.

ING. ARCH. ANTONÍN �KAMRADA

S 4. prosince 1928 Bystrovany

Studia: Støedo�kolská studia absolvoval na Èeské reálce v Olomouci, maturoval
v roce 1948 ve tøídì prof. �tìpánky Gregorové. Poté se vìnoval studiu architektu-
ry, promoval v roce 1952.
Profesní kariéra: V letech 1952�1956 pùsobil jako asistent prof. Bohuslava Fuchse
na Fakultì architektury Vysoké �koly stavitelské (V�T Dr. Ed. Bene�e), od roku
1956 do roku 1967 pùsobil ve Stavoprojektu Olomouc, následnì do roku 1971
v Útvaru hlavního architekta Olomouc. V letech 1971�1976 zamìstnán v Rud-
ných dolech Jeseník (technický rozvoj Olomouce); poté do r. 1991 vedoucí atelié-
ru Státního ústavu pro rekonstrukci mìst a památkových mìstských objektù
(SÚRMPMO) v Olomouci. Soubì�nì v letech 1982�1987 se vìnoval pedagogické
èinnosti na katedøe výtvarné výchovy PdF UP.
Projekty: Urbanizmus a územní plánování: regenerace historického jádra Olo-
mouce, Mohelnice, �ternberka, �umperka, Hranic na Moravì, Vala�ského Mezi-
øíèí, Nového Jièína. Urbanistické generely a studie � ZOO Svatý Kopeèek, Veslaø-
ská dráha v Olomouci, Sportovní areál v Litovli, Zámecký areál ve Strá�nici,
Zámecký park ve Velkých Losinách.
Rekonstrukce historických objektù: Olomouc, �kolní 3�5�7, �erotínovo nám.
5, 10, 121, 12, 14, ul. 8. kvìtna 35, 37, Michalská 5, Wurmova, knihkupectví
Velehrad, Horní nám. 5 � Edelmannùv palác, fasáda, pøízemí; Køí�kovského 4, 6
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� úprava nádvoøí; Akademic-
ká 8 (bývalá Stavovská akade-
mie); arcibiskupský palác �
úpravy v interiérech, i pro
náv�tìvu pape�e v Olomouci
r. 1995; sanace støedovìkých
a barokních ka�en; Klá�terní
Hradisko, fasády, nádvoøí,
obnova hlavní vì�e, èást inte-
riérù; Olomouc, tzv. �èervený
kostel�, Litovel, kaple sv. Jiøí;
Pøerov, Horní nám. 31; Vele-
hrad, Stojanov � podkroví pro
ubytování poutníkù; Rajno-
chovice, fara; Olomouc, Ha-
nácké kasárny, vstupní vesti-
bul; Vøesovice, fara � uèili�tì
Don Bosco; Olomouc, kated-
rála sv. Václava, vnìj�í plá��.
Rekonstrukce zámkù:
Hustopeèe n. Beèvou, Nové
Zámky u Litovle, Brantice,
Louèná n. Desnou, Velké Lo-
siny, Tovaèov, Moravská Tøe-
bová.
Novostavby: Olomouc, Teplo-
techna + bytové jedn.; Vyso-
ko�kolské koleje na Envelopì,
Areál Mìstského stavebního
podniku � Olomouc-Holice,
Sigma-Center, tø. Kosmonau-
tù, Dùm slu�eb v pøednádra�í; Krajský pedagogický ústav, Wellnerova, obytné
domy v ul. Václava III., v ulici Boleslavovì, rodinné domky v Olomouci, Dro�dí-
nì, Samoti�kách.
Interiéry: Zámek � Velká Bystøice, hlavní nádra�í ÈD Olomouc, Vrchní soud
Olomouc; Riegrova 23 � prodejna obuvi, Akademická 8 � møí�e, �títy; Ostru�-
nická, prodejna dru�stva Fotografia.
Soutì�e: Úèast ve 23 urbanisticko-architektonických soutì�ích (vnitroústavních,
celostátních i mezinárodních): 5 prvních cen, 3 druhé ceny, 2 odmìny � z toho
jedna mezinárodní (Varna), cena �Stavba desetiletí� za rekonstrukci Klá�terního
Hradiska � Cena mìsta Olomouce 1999.
Úèast v porotách: Bruntál � centrum, Vala�ské Meziøíèí � centrum, Pøerov �
radnice, Pøerov � námìstí, Olomouc � trasa V-Z, Olomouc � centrum JIH.
Publikaèní a osvìtová èinnost: Èlánky v denním tisku a do odborných èasopisù
na témata z oboru regenerace památkových objektù.
Èlenství v odborných komisích Mìstského úøadu Olomouc a ve Svazu èeských
architektù.

Ing. arch. Antonín �kamrada:
Univerzita Palackého v Olomouci

� Vysoko�kolská kolej Bedøicha Václavka, Envelopa
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ING. ARCH. MARIE ANDEREGG-TILLEOVÁ

S 7. února 1929 Olomouc

Rodinné vazby: vdaná,
man�el prof. Dr. Giorgio
Anderegg; dìti Jana, Ele-
na, Marco, Darja; rodièe:
dr. Ing. Jan Tille (1891�
1966), Marie, roz. �uldo-
vá (1901�1983)
Studia: Vystudovala Slo-
vanské gymnázium a ma-
turovala v roce 1948 ve
tøídì C prof. Bernardy
Hanákové; následovala vy-
soko�kolská studia na
Fakultì architektiury a po-
zemního stavitelství v Pra-
ze; po únorové diskrimi-
naci ode�la M. T. do exilu
a posléze vystudovala ar-
chitekturu ve �výcarsku.
Je absolventkou ústavu
EIDGENOSISCHE TECH-
NISCHE HOCHSCHULE
ZÜRICH. V rámci rehabi-
litací jí byl v devadesátých
letech pøiznán titul Ing.
arch. i na Vysokém uèení
technickém v Praze.
Profesní kariéra:
Do r. 1991 mìla soukro-
mou projekèní kanceláø
s arch. F. Rebmanem v Zü-
richu a Leganu, následnì
po návratu do vlasti pùso-
bila samostatnì v ÈR.
Ceny: První ceny za pro-
jekty tìchto objektù �

Bodnerareal Zürich, Mìstská nemocnice v Luganu, Nemocnice Moncucco Luga-
no, Psychiatrická klinika Embrach � v�echny byly ve �výcarsku realizovány.
Zájmy: Projektování a výstavba nemocnic, operní hudba.

Ing. arch. Marie Anderegg-Tilleová:
Kantonsspital Lugano (�výcarsko), celkový pohled
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ING. ARCH. VLADIMÍR MRTVÝ

S 24. bøezna 1929 �ilina

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Alenka; dìti: Vladimír, Ing., Tomá�, Ing., Jan;
rodièe: Theodor Mrtvý (1897�1950), Marie Mrtvá (1907�1999).
Studia: Maturoval na Èeské reálce v Olomouci roku 1948 ve tøídì profesorky
�tìpánky Gregorové. Odborná vysoko�kolská studia absolvoval v letech 1948�
1952 na Vysokém uèení technickém v Brnì u prof. Bohuslava Fuchse, Kopøivy
a Rozehnala.
Krédo: Per aspera ad astra.
Profesní kariéra: Samostatný projektant ve Stavoprojektu Olomouc (1952�
1958), samostatný projektant v Obchodním projektu Olomouc (1958�1963), ve-
doucí projektant v Chemoprojektu Pøerov (1963�1969), hlavní projektant
v Druposu Olomouc (1969�1975), hlavní projektant v olomouckém závodì ZTS
� POÚ Banská Bystrica (19875�1991).
Dílo: Øada studií a projektù pro pøíslu�né investory (hlavní zamìøení na urbaniz-
mus a generely prùmyslových závodù).
Zájmy: duchovní rozvoj spoleènosti.

ING. ARCH. JAN KUBÍÈEK

S 4. dubna 1932 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Susana Laytén (Peru), bezdìtný; rodièe: Jaro-
slav Kubíèek (1900�1976), Marie, roz. Koldová (1906�1987); sestra Hana Blaho-
vá �ije v Olomouci.
Studia: Absolvoval Polívkovo reálné gymnázium a na tomto ústavu maturoval
v roce 1951 ve tøídì A prof. Franti�ka Bráblíka. Vysoko�kolským studiem archi-
tektury pro�el na fakultách architektury v Brnì a v Praze. Promoval na ÈVUT
v Praze roku 1957. Pozdìj�í studia absolvoval na Architektural Association Scho-
ol v Londýnì roku 1976.
Profesní kariéra: V bývalé ÈSSR pracoval do roku 1968, a to jako soukromý
architekt v kanceláøi arch. Jana Zázvorky, pozdìji v Agroprojektu Praha. Tì�i�tì
jeho práce lze vidìt v krajském støedisku Státní památkové péèe a ochrany pøíro-
dy v Èeských Budìjovicích. Pùsobil na samostatném pracovi�ti v Èeském Krum-
lovì. Vìnoval se záchranì a obnovì památkových objektù v Èeském Krumlovì
i v dal�ích okresech Jihoèeského kraje.
V Anglii, kam po srpnu 1968 pøesídlil, pùsobil v letech 1969�1991 pøedev�ím
jako architekt ve smlouvách o dílo. Práce se týkala i zahranièních projektù, pøe-
dev�ím Nigerie, Kuvajtu, Bahrajnu, Kanady, ale i dal�ích zemí. Rovnì� se zúèast-
nil prací na projektu motelu v Praze-Prùhonicích.
Zamìstnán byl po pìt let pøi Radì Velkého Londýna (Greater London Council)
u památkového odboru (Historic Buildings Division). Pracoval na projektech pa-
mátkových objektù v rámci Londýna. Vìnoval se i prùzkumùm a studiím histo-
rických objektù a specializoval se na oblast tem�ských pøístavních skladi�� (River
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Thames Warehouses). Èlánky a studie Jana Kubíèka byly publikovány, pravdì-
podobnì jako jedny z prvních ve Velké Britanii vùbec. Londýnské �The Times�
práce èeského emigranta ocenily.
Men�í architektonické práce vytvoøil pøi svých pobytech ve �výcarsku a ve �pa-
nìlsku. Byly urèeny soukromé klientele.
Zájmy: Od roku 1992 se vìnuje cestování, �ivotnímu prostøedí, politice 20. sto-
letí a antropologii. Absolvoval cesty po celé Evropì, pobýval v Indii a Nepálu,
del�í dobu strávil v Severní Americe vèetnì Kanady, poznal Støední a Ji�ní Ame-
riku. Pøi cestách si poøizoval zápisky a skicoval. Pøíle�itostnì je publikoval v no-
vinách a èasopisech, a to anglicky, èesky a ojedinìle i �panìlsky. V letech
1997�1998 studoval na latinskoamerickém institutu pøi University of London
obory svého zájmu. Nakladatelství Votobia Olomouc vydává Kubíèkovu publika-
ci Povídky z cest aneb Cestou necestou.

Ing. arch.
Jan Kubíèek:
Na trhu v Portugalsku
� kresba tu�kou,
6. srpna 1976
1. �ena pøipravující
rybu
2. Malé dìvèe



231

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM VE STUDIÍCH A VZPOMÍNKÁCH

ING. ARCH. EMIL KRÁLÍK

S 19. února 1933 �tìpánov u Olomouce

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Ing. arch. Dagmar �tìpánková-Králíková; dìti:
Ing. Lenka Králíková-Ghaouchová, Ing. Michal Králík; rodièe: Emil Králík, Ma-
rie Králíková.
Studia: Støedo�kolská studia absolvoval na Slovanském gymnáziu v roce 1952
ve tøídì C (tøídní prof. Franti�ka Francová). Poté se vìnoval studiu architektury.
Práce urbanistické: Vrchlabí, �pindlerùv Mlýn, De�tné v Orlických horách, Vam-
berk, Týni�tì nad Orlicí, Smiøice, Èerno�ice nad Labem, Vysokov, Provodov, �o-
nov, Vernéøov, Mezimìstí, Kopidlno, Hradec Králové-Mal�ovice, Nová Paka, Sta-
rý Byd�ov, Rychnovek, Jasenná, Mìník, �estajovice, Barchov, Vlkov, Rodov,
Nepolisy, V�estary atd.
Projekty a realizace sídli��: Litvínov � Korda I, Jièín � Husova I + II, Jièín �
Èeøovka, Jièín � Husova tøída, Jablonec nad Nisou � Lázeòská ulice.
Samostatné stavby � projekty a realizace: Veterinární nemocnice Hradec Krá-
lové, �iguli � servis Hradec Králové, Základní umìlecká �kola Týni�tì, Dvorana
ve Smiøicích atd.
Interiéry: Divadlo �umperk (pùvodní), auly gymnázií ve Dvoøe Králové, Nácho-
dì, Vysokém Mýtì a v Pedagogické �kole Hradec Králové (pùvodní).
Dal�í èinnost: Programy obnovy venkova v øadì obcí východoèeského regionu,
poradenství na Útvaru hlavního architekta v Hradci Králové.

Ing. arch. Emil Králík (spolupráce s Ing. arch. M. Kadeèkou):
Dvorana, Smiøice � perspektiva, celkový pohled
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ING. ARCH. EVA ZAPLETALOVÁ-BENKOVÁ

S 16. kvìtna 1933 Olomouc

Rodinné vazby: vdaná, man�el JUDr. Jan Benko (1933); rodièe: Ing. Alois Zaple-
tal (1893�1988), Eli�ka Zapletalová (1900�1974)
Studia: Po studiu na reálném gymnáziu maturovala na slouèených ústavech (Slo-
vanské gymnázium) v roce 1952 ve tøídì F, kde byl tøídním prof. dr. Franti�ek
Tvrdoò. Odborné vysoko�kolské studium absolvovala na Vysokém uèení tech-
nickém v Brnì.
Krédo: Krásy vytvoøené pøírodou doplòovat o hodnoty vytvoøené lidmi a pøispìt
tak ke vzniku podmínek pro �ivot, v nìm� je krása spojena s kulturou.
Profesní kariéra: V letech 1958�1966 pùsobila ve Stavoprojektu, následnì a� do
roku 1998 na Útvaru hlavního architekta hl. mìsta Prahy.
Dílo: Spolupráce na projektech zdravotnických a obytných staveb, individuální
projekce a realizace rodinných domù, poøizování územních plánù, územní øí-
zení.
Zájmy: hudba, památkové objekty a staro�itnosti, turistika.

ING. ARCH. FRANTI�EK PÁLENÍK

S 14. ledna 1934 Brno

Rodinné vazby: rozvedený, bezdìtný; otec Franti�ek Neuls (1908�1945), Anna
Páleníková (1910- 1987).
Studia: Maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1952 ve tøídì D (tøídní prof.
Vladimír Srovnal); vysoko�kolské studium architektury absolvoval na VUT v Brnì.
Krédo: Bohu�el � nic není nemo�né!
Profesní kariéra: Pùsobil na ONV Litovel, v Teplotechnì Olomouc; ve výètu za-
mìstnavatelù figuruje VÚVA Brno, Stavoprojekt Brno, BVV Brno, KIÚ Brno, Útvar
hlavního architekta Brno, Rodas, Drupos.
Zájmy v profesním oboru (specializace): Výstavba rodinných domù, vnitøní
osvìtlení, výstavní èinnost.
Ceny: Soutì� na divadlo v Pre�ovì � 2. cena (1959), Soutì� na Areál LVT Liberec
3. cena (1962), Televize Bratislava � nejlep�í RD roku 1967 � 1. cena.
Projekty: Výstava 15 let ÈSR v Moskvì a Kyjevì (1960), ès. veletr�ní expozice
v Budape�ti (1961, 1962); vnitøní osvìtlení koncertního sálu a hlaholny Besední-
ho sálu v Brnì (1968), dómu sv. Václava Olomouc (1969), výstavních prostorù
Domu umìní Brno (1970), výstavních prostorù Moravské galerie Brno (1971),
chrámu sv. Moøice v Olomouci (1971), sálu Národního domu v Olomouci (1974),
refektáøe a vestibulu Vojenské nemocnice v Olomouci.
Projekty rodinných domù: Skupina RD (vèetnì vlastního) v ul. Lozibky v Brnì
(1967), 78 rodinných domù v Brnì � ulice Slezákova, Kohoutova, Klidná (1972),
142 rodinných domù � ulice Kupkova, Brno (1973), 83 rodinných domù � ul.
M. Hübnerové v Brnì.
Dal�í specifické práce: Tvorba katalogù RD pro JmKNV a MVT ÈSR (1976�1980).
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ING. ARCH. JAN MELICHAR

S 6. dubna 1934 Olomouc

Rodinné vazby: tøi synové � Jan,
Hynek, David; rodièe � Jan Meli-
char, JUDr. (1898�1975), �tìpánka
Melicharová (1910�1989).
Studia: Støedo�kolské vzdìlání zís-
kal na Slovanském gymnáziu, kde
maturoval v roce 1953 ve IV. B (tøíd-
ní prof. Vladimír Horèièka). Gradu-
oval na Fakultì architektury a po-
zemního stavitelství VUT v Brnì
(1959).
�ivotní krédo: V�e mù�e býti racio-
nální nebo iracionální, obojí v�ak
mù�e býti dobré nebo �patné.
Jazykové znalosti: angliètina, ru�-
tina.
Profesní kariéra: 1959�1960 Potra-
vinoprojekt Brno, 1960�1991 Stát-
ní projektový ústav obchodu Brno,
od r. 1991 vedoucí soukromého ar-
chitektonického ateliéru; pracovní
zamìøení � prodejny, obchodní cen-
tra, obchodní domy, závody veøejné-
ho stravování, hotely, rekreaèní ob-
jekty, sklady velkoobchodu, slu�by,
interiéry, výstavní projekty.
Souèasná aktivita: Externí pedagog na Fakultì architektury ÈVUT Praha, pøed-
seda Obce architektù ÈR.
Zájmy: Hudba, zimní sporty.

DOC. ING. ARCH. JAROSLAV DRÁPAL, CSC.
S 23. srpna 1934 Moravská Huzová

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Olga Drápalová, roz. Peterková, Ing. arch.,
projektantka, pedago�ka; dcera Kristýna Franková, Ing. arch., grafièka; rodièe:
Jaroslav Drápal (1905�1987), tra�mistr, Bo�ena Drápalová (1907�1993), úèetní
ÈSD.
Studia: Maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1953, v bývalé tøídì IV. B
reálného gymnázia (tøídní prof. Vladimír Horèièka). Vysoko�kolská studia ukon-
èil v roce 1959 na Fakultì architektury a pozemního stavitelství VUT v Brnì.
Profesní kariéra: V letech 1959�1961 pracoval jako projektant-architekt v Kraj-
ském projektovém ústavu v Olomouci. Od roku 1961 pùsobí na FA VUT v Brnì.
Zpoèátku na katedøe vývoje architektury a rekonstrukce památek, pozdìji na

Ing. arch. Jan Melichar:
Architektura se rodí, �ije a umírá

� nìkdy a� pøíli� brzy.
Èedok Olomouc � realizace 1992,

odstranìno novým majitelem 1994



234

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

katedøe architektury a výtvarné výchovy. Vede výuku pøedmìtù Architektonická
kompozice, Základy architektury a Teorie a estetika architektury. Soubì�nì pù-
sobil i na jiných �kolách, napø. na Vysoké �kole zemìdìlské v Brnì (Architektura
krajiny v Lednici). V roce 1991 zalo�il spolu s Ing. arch. Olgou Drápalovou pro-
jekèní ateliér AADD.
Realizace a projekty: Rekonstrukce zámku vèetnì knihovny Boskovice, rodin-
ný dùm skláøe na Zelené hoøe u �ïáru, projekt památníku J. A. Komenského ve
Strá�nici, projekt Pra�ské brány a hotelu ve Znojmì, památková zóna ve Strá�ni-
ci, projekt pro 12 �ivnostenských domù ve Strá�nici, studie pøestavby bloku na
Mojmírovì nám. v Brnì-Královì Poli, projekt obnovy vesnice Mikulèice, urba-
nisticko-architektonická studie NKP Mikulèice, polyfunkèní dùm v ul. Kopeèné
v Brnì, integrovaný dùm a obch. a byty Brno-Horní Her�pice apod.
Publikace: Úvod do studia architektury a urbanizmu (Cena rektora VUT), Vý-
tvarná geometrie pro design (SV�T Ko�ice), Architektonická kompozice I. (Zá-
klady architektury) a Architektonická kompozice II. (Výtvarné geometrie, udìle-
na opìt Cena rektora VUT).
Ceny: Z celkového poètu 16 soutì�ních prací bylo sedm ocenìno a pìti udìleny
odmìny, napø. projekt na plaveckou halu v Brnì za Lu�ánkami, architektonicko-
urbanistický projekt levého bøehu brnìnské pøehrady, rodinný dùm pro Lignito-
vé doly Hodonín.
Výstavy: Výstava prací FA VUT, Praha, Poøíèí (1991), Výsatava v mìstské galerii
Znojmo (1993), Fragnerova galerie v Praze (1997), Èeské centrum ve Vídni (1998).
Bibliografie: F. Haas: Architektura 20. století, Building design 15/1995, Franìk:
Dìjiny VUT v Brnì 1945�1975, Milan Moraò: 60 let Èeské �koly architektury
v Brnì.

Doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (spoluautorství Ing. arch. Olga Drápalová):
Tex-Color v Brnì Slatinì � administrativní budova a hala (1996)
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ING. ARCH. VLADIMÍR POLESNÝ

S 4. záøí 1934 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka: Jana, Ing. arch.; dìti: Hana, JUDr., Pavel,
1970; rodièe: Emil Polesný (1896�1965), matka Hedvika (S 1900).
Studia: Absolvoval Slovanské gymnázium a maturoval v roce 1952 ve tøídì A
tøíd. prof. Anny Hubáèkové; odbornému vysoko�kolskému studiu se vìnoval na
Fakultì architektury a pozemního stavitelství v Praze.
Krédo: Co nechce�, aby jiní dìlali tobì, neèiò ty jim.
Profesní kariéra: v letech 1958�1967 pùsobil v Agroprojektu Olomouc, v násle-
dujícím období a� do roku 1991 zamìstnán v Obchodním projektu Olomouc,
v devadesátých letech samostatný architekt
Úèast v soutì�ích: Hotel Pec pod Snì�kou, supermarket Krnov (pøijatý návrh),
Spoøitelna Olomouc (s Ing. arch. Bendou).
Dílo: Od roku 1958 se vìnuje konceptní projektové èinnosti s úèastí na projekto-
vé dokumentaci a také autorskému dozoru pøi realizaci staveb. Projekty: areál
Výzkumného ústavu zelináøského v Olomouci, tr�nice pro plemenná zvíøata
v Pøerovì (s Ing. arch. Èernou�kem), 25 projektù prodejen potravin a prùmyslo-
vého zbo�í, nákupní støediska a supermarkety (18 projektù � Halenkov, Brodek
u Prostìjova, Tovaèov, Vidnava, Plumlov, Krnov), restaurace (7 projektù, mj. Tlu-
maèov, Kostelec n. H., Ro�nov p. R.), hotely a penziony (7 � mj. Pec pod Snì�-
kou, Lo�tice, Javorník), obchodní domy (Olomouc, Zlín, Prostìjov), domy slu�eb
(6, mj. Halenkov, Lo�tice), dále bytové domy, interiéry a vnitøní vybavení objek-
tù. Pøevá�ná èást projektù se realizovala.
Zájmy: Sport, tenis, rybolov.

Ing. arch.
Vladimír Polesný:

Obchodní
a administrativní

budova Jednoty
v Olomouci (1974)
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ING. ARCH. JARMILA STØECHOVSKÁ-DRÁPALOVÁ

S 21. ledna 1937 Olomouc � 23. dubna 1984 Brno

Rodinné vazby: vdaná, man�el Ing. Jiøí Støechovský, pracoval v oboru regulace
a automatizace; synové: Ale� (1961), Jan (1964); rodièe: Alois Drápal (1905�1988),
Ludmila Drápalová, roz. Nevøelová (1910�1890).
Studia: Støedo�kolské studium absolvovala na Èeské reálce, od r. 1951 na slouèe-
ném Slovanském gymnáziu v Olomouci, kde maturovala v roce 1955 ve tøídì A
prof. Josefa Hutáka. Vysoko�kolskému studiu architektury se vìnovala v letech
1955�1961 na Èeském vysokém uèení technickém v Brnì.
�ivotní krédo: Poctivost a pilná práce.
Profesní kariéra: V roce 1961 nastoupila do funkce projektanta v Pozemních
stavbách v Brnì. Po narození synù se vìnovala do roku 1966 jen rodinì. Poté
pùsobila v Agroprojektu Brno a od roku 1970 a� do konce �ivota pracovala
v Dopravoprojektu Brno. Mimo zamìstnání se vìnovala zahradní architektuøe
a vyprojektovala øadu okrasných zahrad a exteriérù venkovských rekreaèních
chalup.
Dílo: Nejúspì�nìj�ími díly Jarmila Støechovské-Drápalové jsou autobusové ná-
dra�í v Havíøovì, budova opravny ÈSAD v Jièínì a skupina tøí vil v Kluchovì ul.
v Brnì.
Zájmy: Kulturní dìní, zvlá�tì výtvarné umìní a vá�ná hudba.

ING. ARCH. JAN NAVRÁTIL

S 23. dubna 1939 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Jarmila Navrátilová (1943), projektantka, tøi
synové: Petr (1968), Marek (1971), Jan (1973); rodièe: Alfons Navrátil
(1902�1959), Eli�ka Navrátilová (1905�1980).
Studia: Maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci roku 1957 ve tøídì B.
Jeho tøídním profesorem byl Leopold Borovièka. Architekturu vystudoval na Vy-
sokém uèení technickém v Brnì. Promoval v roce 1964.
Profesní kariéra: Od roku 1964 pùsobil ve Stavoprojektu Olomouc, v letech
1969�1971 v Útvaru hl. architekta Olomouc. V dùsledku personálních zmìn po
srpnu 1968 pøe�el spolu s Ing. arch. Zdeòkem Hynkem a Ing. arch. Antonínem
�kamradou do projektového útvaru Rudných dolù Jeseník, kde se do roku 1984
zabýval projekcí typizovaných staveb. V roce 1984 se vrátil do Olomouce a pra-
coval v SÚRMPMO. Od roku 1990 pùsobil opìt v Útvaru hlavního architekta
mìsta Olomouce, pøemìnìném v roce 1995 na odbor koncepce a rozvoje mìsta
Olomouce. Zde pùsobí na èásteèný úvazek dodnes.
Ceny: 1970 � 2. cena (kolektivní) za urbanistický návrth mìstského centra
v Krnovì (spolu s Z. Hynkem a A. �kamradou); 1995 � cena na architektonické
øe�ení zástavby na tø. Svobody Olomouc (proluka vedle Moravského divadla).
Realizovaná díla: Rodinný dùm man�elù Olivových v Rumunské ulici, Olomouc;
rodinný dùm prof. �ilky v ulici Václava IV., Olomouc; správní budova JZD Du-
bicko, sériovì vyrábìné domy RD Jeseník � typy pro øadovou výstavbu;
SÚRMPMO � rekonstrukce domu v Ostru�nické ulici, è. 3, 5, Olomouc; rekon-
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strukce Zámku ve Velké Bystøici; rekonstrukce Masných krámù, Dolní námìstí,
Olomouc (projekèní práce Jarmila Navrátilová).
�ivotní krédo: Tvoøivá práce musí být konána stejnì poctivì jako ka�dá jiná
práce.
Zájmy: Výtvarné umìní, malíøství, kultura.

ING. ARCH. LUDÌK LE�ATKA

S 16. prosince 1946 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka RNDr. Hana Le�atková; syn Mgr. Ondøej Le-
�atka; rodièe: JUDr. Jaroslav Le�atka (1913�1978), Franti�ka Le�atková (1915�
1993).
Studia: Støedo�kolské vzdìlání získal na SVV� (Slovanské gymnázium) v letech
1962�1965, maturoval ve tøídì B tøíd. prof. Jarmily Hartmannové, vysoko�kol-

Ing. arch.
Jan Navrátil:

Axonometrický
pohled � Zámek
ve Velké Bystøici
(studie dostavby

areálu)
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skému studiu architektury a urbanizmu se vìnoval na na VUT Brno � FAST
(1965�1971).
Profesní kariéra: Od roku 1971 je zamìstnán ve Stavoprojektu Olomouc, nyní
ve funkci architekt � vedoucí projektant.
Ceny, soutì�e: 1. místo v urbanistické soutì�i Olomouc � Nové Sady-Jih (1994),
spoluautor Ing. arch. Alois Janù; provádìcí projekt Státního okresního archivu
v Olomouci (podle studie Ing. arch. Pavla Pospí�ila) � stavba byla nominována
na titul stavba roku a v r. 1999 dostala èestné uznání v pøehlídce staveb desetiletí
Olomoucka.
Dílo: Výrazný podíl na projektech tìchto staveb: FN Olomouc � objekt ambulan-
ce onkologie, TRN, ozaøovny; FN Olomouc � pøístavba radiodiagnostického cen-
tra; nákupní støedisko v Lutínì; obytné domy vèetnì vybavenosti na sídli�ti Olo-
mouc � Nové Sady II; dùm s peèovatelskou slu�bou v Olomouci � Nové Sady II;
obytné domy vèetnì vybavenosti na Pasteurovì ulici v Olomouc; Auto-moto Ja-
ni� v Olomouci, rohové objekty (studii zpracoval Ing. arch. Milan Obenaus); vstup-
ní objekt firmy PANAV v Senici na Hané; rekonstrukce výrobních hal firmy John
Crane v Lutínì; rekonstrukce dvorního traktu radnice v Prostìjovì � archiv Mìst.
úøadu; Státní okresní archiv v Prostìjovì; polyfunkèní dùm TINO � Roosevelto-
va ulice v Olomouci; dùm s peèovatelskou slu�bou v Litovli.

Ing. arch. Ludìk Le�atka:
Polyfunkèní dùm TINO Olomouc, interiér podkrovních bytù
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ING. ARCH. TOMÁ� �ANTAVÝ

S 1. dubna 1951 Praha

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Ing. Eva �antavá, roz. Javùrková (1950); dìti:
Helena (1978), Martina (1980), Linda (1989); rodièe: prof. MUDr. Franti�ek �an-
tavý (1915�1983), Helena �antavá (1925)
Studia: Støedo�kolské studium na Slovanském gymnáziu v Olomouci ukonèil
maturitou v roce 1969 ve tøídì C u tøídního prof. Vladimíra Bukáèka; architektu-
ru studoval na Vysokém uèení technickém v Praze, promoval v roce 1975; v roce
1976 studoval je�tì dìjiny umìní na FF UJEP v Brnì.
Profesní kariéra: V letech 1975�1992 pùsobil v SÚRMPMO, del�í dobu ve funk-
ci vedoucího projektanta, v roce 1985 pùsobil v USA (Moshe Safdies Design Stu-
dio), od roku 1992 vlastní svùj projektový ateliér; osvìdèení o autorizaci dosáhl
v roce 1993.
Projekty: V devadesátých letech více ne� 50 projektù, mimo jiné Muzeum polo-
drahokamù a knihovny v Nové Pace, rekonstrukce hradu na Okresní archiv
v Mladé Boleslavi, rekonstrukce klá�tera premonstrátek v Doksanech, rekonstruk-
ce �idovské radnice v Maislovì ulici v Praze, rekonstrukce reprezentaèního støe-
diska MZO na Zbraslavi, rekonstrukce �ofína a Slovanského ostrova v Praze,
obnova Vysoké synagogy v Maislovì ulici v Praze, rekonstrukce Karlova mostu
v Praze, komplexní rekonstrukce Karolina v Praze, osvìtlení Chrámu sv. Víta na
Hradèanech, výukové a kongresové centrum UK v Celetné ulici v Praze, rekon-
strukce Sadové kolonády v Karlových Varech aj.
Spolupráce na rekonstrukci a dostavbì: Národního divadla, Tylova divadla, Ru-
dolfina a Obecního domu v Praze.
Zájmy: Horolezectví.

Ing. arch. Tomá� �antavý:
Rekonstrukce Sadové kolonády v Karlových Varech
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ING. ARCH. JIØÍ HOLAS

S 1. ledna 1952 Ostrava

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Ingrid (1960), ekonomka, podnikatelka; dìti:
Martin (1979), student LF UK Martin, Igor (1983), student Oberlin Coolege, Ohio
USA, Luká� (1988), student gymnázia, Katarína (1988), studentka gymnázia,
Juraj (1993), �ák Z�; rodièe: Emil Holas (1917�1983), prof., DrSc., UP Olomouc,
Matylda Holasová (1912�1999), uèitelka.
Krédo: Být svobodný èlovìk.
Studia: Støedo�kolská studia absolvoval na Slovanském gymnáziu, maturoval
v roce 1970 ve tøídì C prof. Ludmily Trávníèkové, vysoko�kolské vzdìlání získal
na VUT v Brnì.
Profesní kariéra: Pùsobil postupnì ve Stavoprojektu Brno, v Útvaru hlav. archi-
tekta ve �iaru nad Hronom a v Istrochemu Bratislava; vlastní soukromou pro-
jekèní a realizaèní kanceláø A. I. A. Projekt Bratislava.
Cena: 3. místo v soutì�i na VÚC �tiavnické vrchy.
Dílo: NsP II Brno-Bohunice, ÚPT-Z Partizánska ul. � èást. realizace, ÚPN-SÚ �iar
n. Hronom, Nová Baòa, Kremnica, nìkolik ÚPP a ÚPD v okrese �iar nad Hro-
nom; Generely prùmyslové zóny Istrochem Bratislava, nìkolik projektù a reali-
zací rodinných domù a chat, mno�ství projektù a vlastních realizací obytných
a obèanských interiérù (byty, prodejny, restaurace, administrativa).
Zájmy: Cestování, sbírka map.

Ing. arch. Milan Obenaus:
Motorest Vápenka (model), Teplice nad Beèvou
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ING. ARCH. MILAN OBENAUS

S 9. øíjna 1954 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka PhDr. Svìtlana Obenausová, roz. Havlásko-
vá; dcera: Barbora; rodièe: Bohumil Obenaus, Vìra Obenausová, roz. Langová.
Studia: Støedo�kolské studium na Slovanském gymnáziu v Olomouci ukonèil
maturitou v roce 1973 ve tøídì C prof. Bøetislava Nakládala; architekturu vystu-
doval na Vysokém uèení technickém v Brnì, promoval v roce 1979.
Krédo: Svou profesi dìlat poctivì � to by mìlo staèit.
Cena: Èestné uznání v soutì�i Stavba desetiletí 1989�1999 Olomoucka.
Profesní kariéra: Pùsobil v Agroprojektu Olomouc, poté v projekci Mìstského
stavebního podniku; nyní se vìnuje soukromé praxi v architektonickém ateliéru
INVESPOL, s. r. o., Olomouc.
Projekty (výbìrovì): Rekonstrukce Moravské filharmonie Olomouc (2001), re-
konverze a interiér Motorestu Vápenka v Teplicích nad Beèvou, rekonstrukce
a interiér Galerie a Café MONA LISA,
rekonstrukce domu s ateliérem, Kozí
5, Olomouc, rekonstrukce a interiér
mlýna v Láznikách, okr. Pøerov, re-
konstrukce Gynekologické kliniky
pro umìlé oplodnìní v Olomouci,
Boleslavova ul., rekonstrukce Dìt-
ského centra DC �90 v Olomouci-To-
polanech, skupina 33 rodinných
domù ve Velké Bystøici-Vrtovì, pro-
vozní budova Stavební firmy Tomek
v Olomouci, Rejskova 17, Projekto-
vé centrum v Tovární ul. 40 v Olo-
mouci.
Zájmy: Klasická hudba, vodní turis-
tika, cykloturistika, turistika.

ING. ARCH.
PAVEL CHADRABA

S 21. èervna 1956 Olomouc

Rodinné vazby: rozvedený; rodièe:
prof. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc.,
(S 1922), PhDr. Zora Chadrabová,
umìl.-prùm. výtvarnice (S 1921).
Studia: Absolvoval Slovanské gym-
názium a maturoval na tomto ústa-
vu v roce 1975 ve tøídì C prof. Jose-
fa Látala. Vysoko�kolským studiím
architektury se vìnoval na Vysokém

Ing. arch. Pavel Chadraba:
Rekonstrukce vnìj�ího plá�tì

Vincentina na Velehradì (2000)
� pohled severní, úsek A a C, è. výkresu 6
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uèení technickém v Praze, promoval v roce 1982.
Profese: Znalec v oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady výtvarných a umì-
leckých dìl.
Profesní kariéra: V letech 1984�1987 pùsobil jako projektant SÚRMPMO v Pra-
ze, poté krátce v roli samostatného odborného referenta na odboru výstavby
a územního plánování Okresního úøadu Praha-východ. V letech 1990�1995 pù-
sobil jako samostatný projektant. Od roku 1995 se vìnuje znalecké èinnosti, od
roku 2000 pùsobí jako projektant pøi rekonstrukci klá�terního areálu na Vele-
hradì.
Soutì�e: 1988 � odmìna za úèast v soutì�i na dostavbu Staromìstského námìs-
tí a radnice, 1997 � ocenìn diplomem v soutì�i na dostavbu severní fronty histo-
rického námìstí ve Spi�ské Nové Vsi.
Realizace: Pøestavba støediskové obce Dolany v Malých Karpatech na rekreaèní
úèely, Strá�ní gorodek v Kamýku nad Vltavou, regenerace území Jánského Vr�-
ku v Praze na Malé Stranì (samostatné øe�ení èásti mezi Nerudovou ulicí a Pra�-
ským hradem), Dìtská nemocnice v Motole (Praha 5), rekonstrukce objektu ÈNR
(Praha 1), Velehrad apod.

ING. ARCH. PAVEL GRASSE

S 11. dubna 1961 Olomouc

Rodinné vazby: �enatý, man�elka Ing. arch. Helena Grassová (S 1961); dìti Lu-
ká� (S 1987), Pavel (S 1989); rodièe: PhDr. Zdenìk Grasse (S 1928), Blanka Gras-

Ing. arch. Pavel Grasse
Rekonstrukce památkového domu Horní nám. 2 ve �ternberku
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sová, roz. Koneèná (S 1933).
Studia: Slovanské gymnázium Olomouc (1976�1980), maturoval ve tøídì B prof.
PhDr. Evy Hádkové; vysoko�kolská studia absolvoval na Fakultì architektury
Èeského vysokého uèení technického v Praze, v ateliérech prof. B. Ko�atky,
J. Horèièky, V. Pardyla, J. Horkého; diplomovou práci zpracoval v ateliéru J. Za-
hálky; od roku 1996 autorizovaný architekt.
Odborné stá�e: USA, Skotsko (záchrana architektonického dìdictví a mìstské
plánování).
Krédo: Architekt musí pøedev�ím pochopit èlovìka a místo, pro nì� tvoøí, a musí
být poctivý. Specializace je podru�ná.
Profesní kariéra: 1985�1991 Drupos Olomouc, samostatný projektant technic-
ko-in�enýrské slu�by, od r. 1987 v ateliéru P. Braunera, 1991�1995 Mìstský úøad
�ternberk, vedoucí odboru územního rozvoje a mìstský architekt, 1995�1997
toté� v Èeském Krumlovì; od r. 1997 privátní kanceláø, odborný poradce pro
územní plánování v Èeských Budìjovicích a ve �ternberku.
Dílo: Plánování území a projektování staveb, odborná publikace (èlen autorské-
ho kolektivu) n. Verlag, Dashofer, 2001; projekty: rekonstrukce Obecního úøadu
v Horce nad Moravou (1986), adaptace objektu na jídelnu a kuchyò v podniku
Moravia Hluboèky (1990), rekonstrukce bytových domù v Hluboèkách, Dolanech
a v Olomouci.
Realizace: Interiéry lékárny U nádra�í, Masarykova 53, Olomouc; prodejny sví-
tidel Rozman, Palackého 19, Olomouc; architektura � rekonstrukce památkové-
ho domu Horní nám. 2 ve �ternberku (2000), obnova a dostavba hradeb ve �tern-
berku (2000), úpravy fasád panelových domù Nádra�ní ul. ve �ternberku
(1999�2000), mobilní prodejní stánek pro mìsto �ternberk, rodinné domy pro
zamìstnance RD Jeseník v Bruntále (1989).
Ceny: 1996 � cena ABF a MH ÈR v soutì�i Bydlení '96 za kultivovaný pøístup
k záchranì bytového fondu v centru mìsta; 1997 � cena ABF a MH ÈR v soutì�i
Bydlení '97 za koncepèní pøístup k bytové problematice mìsta (spoluautoøi Gott-
waldová, Zlamalová).
Zájmy: Výtvarné umìní, hudba, cestování.

ING. ARCH. DAVID BENDA

S 24. bøezna 1963 Brno

Rodinné vazby: �enatý, man�elka RNDr. Barbora Bendová, výtvarnice � kera-
mika; dìti: Tereza, Tadeá� a Sára; rodièe: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., Ing.
arch. Jana Bendová.
Studia: Maturoval na Gymnáziu Jiøího z Podìbrad v roce 1981, ve tøídì C prof.
Ludmily Kulí�kové. Vysoko�kolská studia absolvoval na Fakultì architektury VUT
Brno, obor urbanizmus, promoval v roce 1985, ved. diplomového projektu doc.
Ing. arch. Vy�ínka.
Profesní kariéra: Po promoci pùsobil ve Stavoprojektu Olomouc (1985�1986),
poté v SÚRMPMO Olomouc (1987�1991) a ve Státním ústavu památkové péèe
(1991�1992). Od roku 1993 projektuje ve vlastním soukromém ateliéru. V roce
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Ing. arch. David Benda:
Dostavba areálu Støední zdravotnické �koly a vy��í zdravotnické �koly Olomouc (1998)

1999 nabyl ateliér souèasné podoby: A2 ARCHITEKTI BENDA & �TEFKA (spoleè-
níkem firmy je Ing. arch. Robert �tefka).
Dílo, vybrané projekty a realizace: Rekonstrukce objektu Køí�kovského 2, 4
v Olomouci na øeholní dùm Tovary�stva Je�í�ova a Centrum Aletti (1996), re-
konstrukce Petrá�ova paláce, Horní nám. 25, Olomouc pro potøeby Památkové-
ho ústavu v Olomouci (1998), rekonstrukce obj. Lafayettova 9, Olomouc na dolé-
èovací centrum pro drogovì závislé (1997), novostavba penzionu-hotelu
v památkové zónì o kapacitì cca 30 lù�ek, Smetanova ul., Mohelnice (1999),
rekonstrukce obj. Dolní námìstí 7, Olomouc (1998), novostavba víceúèelového
objektu SAJM � sportovní zaøízení, komerèní plochy, ubytování, kanceláøe � areál
sportovního stadionu SK Sigma M� Olomouc (1997), dostavba areálu Støední
zdravotnické �koly a vy��í zdravotnické �koly Olomouc (1998), víceúèelový ob-
jekt zázemí sportovního zaøízení SK Sigma M� Olomouc, ul. U Stadionu � bydle-
ní, komerèní plochy (1999), obchodní zastoupení fy WANZL, Hnìvotín (1998).
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�IVOTODÁRNÁ SÍLA SLOVA

Na jednoho z nejvýznamnìj�ích a také nejoblíbenìj�ích a snad i nejmilovanìj-
�ích profesorù Slovanského gymnázia Oldøicha Králíka jsem sice nezapomnìl ni-
kdy, �iji vlastnì stále v jeho pøítomnosti, jak o tom svìdèí i závìreèné ver�e mého
sonetu �Slovanské gymnázium�, oti�tìného mimo jiné v jubilejním almanachu
V sýpkách ducha:

�v�dy� za v�e, s èím jsme vy�li za poznáním,
vdìèíme �tìdrým králíkovským dlaním�.

Ale i nejvìt�í lásku a s ní spojenou vdìènost je tøeba èas od èasu obnovovat,
nalézat její novou tváø, ucítit znovu bezprostøednì její dotek. A to v�e se mi
v nedávných dnech pøihodilo pøi èetbì nového výboru z Králíkových statí, jej� poøí-
dili Jiøí Opelík a Jan Schneider (vydalo v roce 2001 olomoucké dru�stvo nakladatelù
Periplum pod názvem �Oldøich Králík � Platnosti slova�).

Èetbu výboru doporuèuji pøedev�ím ka�dému, kdo se chce vá�nì a dùkladnì
dopátrat toho, jak jsme na tom s na�í národní kulturou, vzdìlaností, pedagogickou
úrovní, ale i s na�ím vlastenectvím a mravností. Je pøímo ohromující, jakými zna-
lostmi vládli na�i nìkdej�í støedo�kol�tí uèitelé, ale také jak je dokázali pøedávat.
U O. Králíka se pøíkladnì snoubí obsah a forma, odbornost i umìní obecnì srozu-
mitelného podání, je zkrátka mistrem slova,
z ka�dé øádky vysvítá jeho láska ke slovu, úcta
k nìmu a vdìènost vùèi nìmu. Za tìmito ctnost-
mi a zdatnostmi stál nespornì hluboce za�itý
odkaz antiky, s jeho v�udypøítomným pojmem
logu, ale také køes�anství s jeho ústøedním vy-
znáním �na poèátku bylo Slovo�. Vzácná byla
u profesora O. Králíka symbióza nì�nosti a mu�-
nosti. Dovedl se v�ívat do nejjemnìj�ích tajù
poezie, ale nikdy neupadl do tzv. umìní pro
umìní, a bylo-li tøeba, dokázal se v�dy stateènì
postavit za své vidìní skuteènosti � tøeba i proti
nejvy��ím autoritám.

Nevìøil, �e v mìstech mimo Prahu musí nut-
nì �ivoøit jen kulturní provincializmus. Tak si
milovník Olomouce s chutí a u�itkem pøeète
pøíspìvek �Památce mrtvých�, který vy�el ve
sborníku Pocta SG v roce 1967. Co a jak umìl
Králík ocenit na J. E. Kosinovi, V. Praskovi, ale
i hrdinných studentech gymnázia, je pro v�ech-
ny na�e souèasné i pøí�tí úvahy o kulturní poli-
tice mìsta trvalým vzorem. A vzorem je pøiro-
zenì celý Králíkùv �ivot a jeho tvorba. V�dy� také
pro nìj plnì platí, co napsal ve vý�e citované stati
o svých uèitelských pøedchùdcích: �Dávní støedo�kol�tí kantoøi v 19. století se ne-
báli myslit na vlastní pìst � a své vlastní mínìní vyslovit. Za mých mladých let bylo
ra�eno heslo �zrada vzdìlancù�. Slovanská gymnasia na Moravì touto chorobou
netrpìla.�

Prof. PhDr. Oldøich Králík
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Záva�ná a snad právì dnes znovu aktuální slova øekl Králík té� ke vztahu støed-
ního a vysokého �kolství; sám bych si pøál, aby opìt fungovala ona silná vazba mezi
olomouckými støedními �kolami a univerzitou, jak se o ní Králík zmiòuje v polovinì
minulého století: �Není potøebí spekulovat o zpìtných dùsledcích rozmachu vyso-
kých �kol v osvobozené republice, staèí si uvìdomit souvislost mezi Slovanským
gymnáziem a Palackého univerzitou. Je povinností univerzity, aby nezapomínala
na svùj dluh vùèi gymnáziu�.

Právì proto, �e na Slovanském gymnáziu pùsobili uèitelé, jako byl O. Králík, byl
tehdy èlovìk na univerzitì vlastnì celé jedno desetiletí, nebo� ve vy��ích tøídách
gymnázia nás vyuèovali �vysoko�kol�tí docenti�. Svìdèí o tom nìkdej�í �kolní pro-
gramy (pozdìj�í výroèní zprávy), v nich� bývaly otiskovány úvodem studie (míst-

ních profesorù), je� Králík právem neváhá hodnotit jako vìdec-
ké: ��tento zvyk mìl výraznou mravní hodnotu, v praxi
studentíkùm u� od primy ukazoval olymp vzdìlanosti, vytyèo-
val jim metu � prostøednictvím osob profesorù, které mohli ka�-
dý den vidìt.� A tu si dovoluji otázku: nebylo by u�iteèné ten
dávný zvyk v nìjaké formì znovu obnovit?

A je�tì jeden doklad o neprovinciálnosti olomoucké kultury
minulého století. Køes�ansky orientovaný literární kritik a histo-
rik O. Králík pøispíval té� do dnes vlastnì zapomínaného perio-
dika Výhledy, je� vydával svérázný dominikán Silvestr M. Braito.
Ka�dý, kdo chce nahlédnout, jak by mìla a mohla vypadat kultu-
ra v �provincii� (a to tehdy je�tì v Olomouci nebyla univerzita),
nech� si pozornì pøeète pøíspìvky, je� Králík vydával v katolicky
orientovaném èasopise o díle J. Demla, K. Èapka, V. Vanèury,
K. H. Máchy, J. Nerudy, V. Holana, ale i filosofù L. Klímy èi
J. Patoèky. Ale Králík pøispíval pilnì � a v�dy na vysoké úrovni �
i do Zpráv Vlastivìdného ústavu v Olomouci, a dokonce do dení-
ku, který od roku 1946 nesl název Osvobozený Na�inec. V nìm
se mohla veøejnost Olomoucka doèítat o nových sbírkách básní-
kù, jako byl Závada, Hrubín èi Zahradníèek, ale i o vývoji J. Vrch-
lického èi novém vydání staroèeské Alexandreidy.

Pøi tom v�em je pozoruhodné a pro dne�ek významné, �e
v�echny Králíkovy pøíspìvky mìly v�dy vysokou odbornou úro-
veò, ale souèasnì dokázaly oslovit �irokou veøejnost, nebo� z ka�-
dé øádky vyzaøovalo nejen zaujetí pro vìc, vysoký stupeò zasvì-
cenosti, ale také prudce bijící srdce milovníka �ivota. Èlovìka
v pravém smyslu vzdìlaného, u�lechtilého, který svým nad�ením

pro �ivot a umìní nemohl nezapalovat v�echny, kdo se s ním setkali. Jak dùle�ité je
pro mladého èlovìka potkávat se s podobnými osobnostmi, mù�e dolo�it i moje
vlastní zku�enost. Jako mladièký gymnazista jsem jednoho dne ve Výhledech nara-
zil na Králíkùv posudek prvního dílu Durychových Slu�ebníkù neu�iteèných. Mimo
jiné tam stálo: �Durych se velmi rozhodnì roz�ehnal s estetikou antickou a rene-
sanèní, vybojovává práva køes�anského pomyslu krásy. Základní vìta jeho názoru
zní: Není nic krásnìj�ího a dokonalej�ího ne� podoba Spasitele Ukøi�ovaného�.

A� daleko pozdìji � po mnoha osudových peripetiích, je� jsme spoleènì pro�ili �
si snad O. Králík uvìdomil, jak silnì mì jeho pøístupy k �ivotu a umìní zasahovaly.
Utváøely doslova základní obrysy mého �ivota. A jen potvrzovaly jeho vì�tecké pøe-
svìdèení, �e ka�dá jednou vyøèená my�lenka je sílou, je� neodvolatelnì utváøí dìní
tohoto svìta.

Doc. PhDr. Karel Floss, CSc.

Oldøich Králík
v karikatuøe

Adolfa Hoffmeistera
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STØÍPKY VZPOMÍNEK PROF. VÁCLAVA STRATILA

�Roku 1949 jsem uèil fran�tinu na tehdej�ím Polívkovì reálném gymnáziu
(v té Va�í nynìj�í budovì). Kmenovì jsem byl na Dívèím reformním reálném gym-
náziu v Sokolské ulici a na Polívkovì gymnáziu jsem si doplòoval úvazek (5 ho-
din francouz�tiny týdnì). A tak jsem 5x týdnì o pøestávkách provádìl uøícený
maraton z jednoho konce Olomouce na druhý. Pøihnal jsem se a zase ulétal v�dy
celý zpocený. Uèil jsem v pøízemí ve tøídì hned vpravo od vchodu. Dlouhá léta,
kdy� jsem pak chodíval kolem, zastavoval jsem se pod okny a vzpomínal� Z mých
tamìj�ích �ákù si vybavuji primáøe �ternberské nemocnice MUDr. �tìpána Øí-
kovského, odb. as. PdF UP PhDr. Helenu Tognerovou-Vavrdovou, M. �i�ákovou
z katedry TV PdF UP aj. Øeditelem �koly byl tehdy prof. Karel Kymla a èe�tinì
uèil Václav Losík, pozdìj�í docent na UP.

Mým tehdej�ím hostem na Polívkovì gymnáziu byl básník Petr Køièka se svou
man�elkou. Se svými hosty jsem poøádal literární besedy. Mìl jsem úvodní pøed-
ná�ku o jeho díle, pak vyprávìl básník a v druhé polovinì programu pak jeho
�ena Anna, výborná recitátorka, pøedná�ela man�elovy pøeklady ruské poezie
a také jeho vlastní básnì. Mj. také báseò �Jedna lomená jednou�. Èili ta báseò
skuteènì zaznìla na pùdì Va�í �koly! Literární matiné mìlo tehdy velký úspìch.
Posílám Vám tedy tuto báseò s tím, abyste ji uvedl v pøipravovaném almanachu
Va�í �koly rovnì� pro její moudrý, nabádavý morální obsah vyjadøující výchov-
ný význam �koly.

Pìknì Vás pozdravuje Vá�
Václav Stratil

Poznámka redakce: Toto pøání dnes ji� zesnulého pana profesora Stratila z dopisu souèasné-
mu øediteli Slovanského gymnázia dr. Zicháèkovi ze dne 16. 2. 1991 rádi plníme.

JEDNA LOMENÁ JEDNOU
Petr Køièka

Aè na horách vala�ských jsem se zrodil,
V Nìmeckém Brodì jsem do �koly chodil.
Má du�ièka byla pøedjarní lán,
a hlava � prázdná krabièka�
Ná� pan uèitel byl staøièký pán,
jménem, � nu tøeba �tìpnièka.
P a t o è k a  ne�lo mi do rýmu. Proto
zmìnil jsem skuteèné pøíjmení toto.

Ten staøeèek, Pán Bùh dej mu nebe,
nás jistì mìl radìji ne� sebe.
Byl andìl, nás kluky miloval
a takto klasifikoval:
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Mha nade mnou, pøede mnou, za mnou i vùkol,
dvì jednièky sázel mi na ka�dý úkol.
Tu první z pravopisu
a druhou z úpravy spisu.

Jednou mùj úkol se hem�il chybami
jak Indický oceán rybami.
Pøíèinou omylù tìch tak èetných
bylo pár souhlásek obojetných:
Be, fe, me, le, pes se veze,
co to na nás, kluci, leze?
Jednou po b mìkké í,
podruhé zas tvrdé ý.
Vísledek bil podle toho�
Øíkat, chyb �e bylo mnoho?
Èervených køí�kù a hákù, ó �áku,
kam spoèinout popøeje� zraku, jak máku�

Ale pan uèitel nedal se zmást.
Pod mého ducha a potu dcerou bìdnou
hle � ohromná jednièka, lomená jednou!
�Nic nevykonal, kdo vykoná èást,�
si dìdou�ek øekl, �Petrus, pax tibi!��
A jenom na konci úlohy, pod známku,
tøaslavou rukou pøièinil poznámku:
A� na ty pravopisné chyby!!

A teï, kdy� u� i mnì vlasy �ednou,
vzpomínám: jedna, lomená jednou�
Ná� uèitel srdce velké a èisté
mìl na pravém místì, to je jisté.
Mùj pravopis nebyl za mák hezký,
a vida, je ze mne básník èeský.
Ale tohleto hlavní není.
On byl té� moudrý a zku�ený pán.
A tento pøíbìh byl vypravován
Pro toto mr avné nauèení :

Svìt by byl, lidièky, pøekrásný, kdyby
z nás ka�dý o bli�ním s panem �tìpnièkou
smý�lel: Jsi jednièka lomená jednièkou�
a� na ty pravopisné  chyby!

Ze sbírky �Chléb a sùl�
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GAUDEAMUS � NA VÌKU (NE)ZÁLE�Í

Na léta gymnazijních studií se nepochybnì vzpomíná v�dycky. A dìje-li se tak
ve vìku kolem osmdesátky, je to jakoby tro�ku o jiném. Dá se poznat i rozdíl na
vzájemném vztahu tìch osmdesátníkù, bývalých spolu�ákù, kteøí v té hrstce pa-
mìtníkù je�tì zbývají. První náznak té postupné zmìny se ostatnì dal pozorovat
u� hned pøi jejich prvním abiturientském sjezdu rok po maturitì. Svolány byly
tehdy hromadnì v�echny tøi oktavánské paralelky, pøesto�e mezi nimi do té doby
fungovala neviditelná opona. Stmelovalo se to od té doby hladce, i kdy� tro�ku
rozpaèitì. A platí to dodnes (a� na ty rozpaky). Zájem o jednoho ka�dého se auto-
maticky prohluboval a ti, kteøí se nemohli dostavit na ka�doroèní pozvánku, se
ozývali aspoò písemnì. A také se postupem let vyvinula taková samorostlá sí�, �e
stalo-li se kolem nìkoho cokoliv pozoruhodnìj�ího, dovídali se to ti ostatní
s rychlostí témìø telegrafickou. Informátoøi, kteøí se domnívali, �e tìm dosud
domnìle nevìdoucím sdìlují nìco nového, se setkávali nejèastìji s námitkou, �e
oni to u� vìdí také. Jak to ty tamtamy dìlají, to se nezjistilo. �íøily a dosud �íøí
radost, podiv, tu a tam i soustrast, jak u� to pádící roky pøiná�ejí. Soubì�nì s tím
se do tìch spolu�áckých øad nenápadnì vkrádal i tak tro�ku rodinný duch. Pra-
dávné, u� i tro�ku om�elé ta�kaøice se pøi sjezdech sice je�tì prosadí, i kdy� o nìco
sklesleji, ale úvodní sjezdové Gaudeamus zní dosud hezky vitálnì. Kolegiální sou-
dr�nost se mezitím staèila promìnit v neformální vzájemnou odpovìdnost, po-
hotovost k výpomoci podle potøeby a mo�ností a v dr�ení palcù.

Vztah k bývalým pedagogùm se rovnì� zafixoval dlouhou cestou pamìtních
stop v hlavách a srdcích �ákù�osmdesátníkù klikatými cestami a� k výsledným
staronovým podobám. Jsou køehké a dojemné, ale ani pradávné opepøení humo-
rem nevzalo tak docela za své. A tak se ve zpìtném pohledu osmdesátileté �tudác-
ké optiky jeví i v�ecko ostatní jako navrstvené, prohnìtené a ule�elé tìsto, a asi
to tak má být. První místo zde obsadila otázka výuky a toho, co k ní patøí a èemu
Nìmci øíkají Sitzfleisch, tedy výdr� sedìt u toho tak dlouho, jak to mozkové závi-
ty �ádají. Za studentských let si ov�em i dne�ní osmdesátníci na urèité procento
uèiva dovolili nedbat, kdy� se jim zdálo nestravitelné nebo kdy� jejich pozornost
pøitahoval jiný zájem. Kdy� se pak v postmaturitních dobách cítili nìkdy se svý-
mi vìdomostními trhlinami jako na tenkém ledì, mìli leckdy co dìlat, aby se
pøíli� neztrapòovali v oblastech, které ve �kole pova�ovali za kulturní plevel.
Nejednou si museli pøipustit, jak se nestudovaní �nevzdìlanci� orientují ve zna-
lostech, které jim se zdály okrajové. Napøed si s tím ani moc nedìlali tì�kou hla-
vu, proto�e si to slibovali ve volných chvílích jaksi dohnat. Jen�e se postupnì
ukazovalo, �e �ádné takové �jaksi� nejsou. A zanedbaných otázek se vynoøovalo
naopak èím dál víc. A ke v�emu se je�tì kupily i dal�í nové skuteènosti, které bylo
tøeba prùbì�nì sledovat.

Spásné øe�ení se rýsovalo v nastávajícím vìku dùchodovém, kdy to dohánìní
mìlo v pohodì nastat. Knihovna ale praskala ve �vech klidnì dál a ani oèi u�
zdaleka nejsou, co byly døív. A volný èas vlastnì poøád nikde. I kdy� se ho tu
a tam podaøila trocha ukoøistit, zaèala dotírat otázka, �e u� je stejnì na v�echno
dávno pozdì. Zaskoèený dùchodce se chytá spásné vyhlídky, �e pøece je�tì musí
do principù støedo�kolského studia zasvìtit vnuka, dosud neznalého nesmlouva-
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vých gymnazijních zákonitostí. Na�tìstí si takový novopeèený studijní adept vìt-
�inou myslí své, a tak nepøijde o v�echny ty polid�tìné vývojové stupnì, jimi�
procházela i generace pøedcházející. Pouèující dìdeèek zapomíná, �e vìk studen-
ta-dùchodce není vìkem studenta-nezletilce, a naopak. Ty tradièní stupnì ve vý-
voji �tudácké osobnosti se nedají jen tak beze �kody pøeskoèit. Kolem studenta
by se v takové výchovné pasti patrnì vyvinula jen nìjaká tenká slupka, tak chou-
lostivá, �e by se pøi ka�dém ofouknutí hned odlepovala, ani� by byla co platná
jako ochrana. Ze studenta, kterého jeho rádcové vodí za ruèièku, by se nejspí�
stal onen povìstný �starý mladý�, nes�itý s ostatními spolu�áky a mo�ná i tro�-
ku �ikanovaný.

Pro dùchodcovského studenta-vyslou�ilce ale pøece jenom zùstává jedna u�i-
teèná funkce: v�típit dùkladnì novým studentíkùm textovou znalost vìèného
Gaudeamus. I ti osmdesátníci je zpívají na úvod svých výroèních sjezdù sice
s nad�ením, ale obèas se ti, kteøí mají v nìkterých místech textovou mezeru, na
chvíli odmlèí. A to se pozná. U� jako primánky nás v hodinì zpìvu uèil pan pro-
fesor, �e má-li se v nìkterém místì melodie zti�it, nesmí se to dít tak, �e se nìkte-
øí zpìváci odmlèí. S tím textem v Gaudeamus je to podobné. Je poznat, �e nìkteøí
èlenové chvílemi odpadávají, a nemìli by.

Proto�e jako ka�dý èlen ve svém sboru, má i ka�dý èlen spoleèenství Slovan-
ského gymnázia v nìm své místo a svou úlohu, kterou musí zastávat. A to je
dobøe.

MUDr. Libu�e Wiedermannová
(mat. roè. SG 1940, C)

PAEDDR. MILOSLAV STIBOR
� artifex atque laureatus paedagogus

Pouhých pìt rokù, které uplynuly od vydání jubilejní publikace Slovanského
gymnázia v Olomouci nazvané Primum necessarium�, je doba dost krátká na
to, aby dal�í medailon o �ijící zaslou�ilé osobnosti mohl pøinést nìjaké podstatnì
nové a pøevratné skuteènosti. Mám-li tedy napsat nìkolik neotøelých slov o svém
pøíteli PaedDr. Miloslavu Stiborovi, jeho� rozsáhlé pedagogické a fotografické
dílo tehdy zhodnotil kolega Ladislav Rusek s tak hlubokým porozumìním, dù-
kladností a kultivovaností, je to úkol mimoøádnì obtí�ný. Vlastnì � byl by, kdy-
by ne�lo právì o Stibora, leto�ního junáckého pìtasedmdesátníka. Pro nìho by
toti� bylo urá�kou napsat, �e jeho dosavadní dílo je celo�ivotní, on nás na svou
celkovou bilanci schválnì je�tì dlouho nechá èekat, veden pøíkladem svého dlou-
hovìkého otce.

A právì letos nás o své svì�esti pøesvìdèuje s velkou rafinovaností. Pøipravit
a zorganizovat v  jednom jediném roce �ivotního jubilea �òùru deseti autorských
výstav, to je úkol skoro nadlidský i pro èlovìka daleko mlad�ího. Stibor to ale
dokazuje a realizuje s rozmachem, nároèností a umìleckou úrovní, která sotva
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PaedDr. Miloslav Stibor: z cyklu Fronta � 2001
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u nás nachází obdobu. V�dy� mezi onou desítkou leto�ních akcí je tøeba jeho ex-
pozice ve sklenìném paláci galerie Trierenberg v rakouském Traunu a co rozsa-
hem nejvìt�í pøehlídka jeho díla v galerii Fotoforum v Linci. A potom znovu No-
rimberk, �výcarský Thun, Ko�ice, Zlín, Vsetín, Jihlava� To v�e jsou výstavy
samostatné, autorské, av�ak pozoruhodná je i jeho úèast na leto�ní rozsáhlé vý-
stavì �Akt v èeské fotografii� v moskevské Mané�i a na kolektivní výstavì èes-
kých fotografù v Lod�i.

Nepochybuji ov�em, �e se
stejnou precizností a pøímo
láskyplnì pøipraví i leto�ní
výstavu ve své �rodné� ZU�
v Olomouci. Tím spí� �
a nyní ètìte pozornì, �e to-
muto vìhlasnému uèili�ti, je-
ho� Stibor byl zakladatelem
a dlouholetým øeditelem, byl
letos 9. èervence 2002 Minis-
terstvem �kolství, mláde�e
a tìlovýchovy ÈR propùjèen
èestný název �Základní umì-
lecká �kola Miloslava Stibo-
ra, Olomouc, Pionýrská 4�.

To je událost zcela mimo-
øádná, její� dosah v na�ich
pomìrech lze snad srovnat
jen s jinou stejnì atraktivní
skuteèností: v pøí�tím roce
2003 uspoøádá Stiborovu sa-
mostatnou retrospektivní
výstavu japonská presti�ní
galerie KI, situovaná na pro-
slulé hlavní tøídì Ginza v To-
kiu.

Nyní zbývá jen pøipome-
nout skuteènost, která jako

by ty uvedené úspìchy a pocty nejen bilancovala, ale pøímo vì�tecky pøedvídala:
Zastupitelstvo statutárního mìsta Olomouce letos na jaøe udìlilo PaedDr. Milo-
slavu Stiborovi �Cenu mìsta Olomouce�, a to za dosavadní práci v oblasti foto-
grafie a výtvarné pedagogiky. Nutno ov�em dodat, �e jubilant je dosud pedago-
gicky èinný na Institutu tvùrèí fotografie Filozoficko-pøírodovìdecké fakulty
Slezské univerzity v Opavì a �e i nadále vede poèetné specializované fotografické
semináøe, zejména v zahranièí.

K dosavadní �ivotní cestì a k neochabující tvùrèí èinnosti je Miloslavu Stibo-
rovi dlu�no jen upøímnì blahopøát.

Prof. PhDr. Zdenìk Pøikryl
(mat. roè. ÈR 1947, A)

Dr. Miloslav Stibor na fotografii Jiøího Fraita
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NEJZNÁMÌJ�Í BOTANIK NA MORAVÌ?
DOKTOR �ULA, ZVANÝ BOB�

Na poèátku roku 2000 se do�il osmdesátky absolvent Slovanského gymnázia
v maturitním roèníku 1940, C, RNDr. Bohumil �ula, CSc., jemu� celý botanický
svìt øíkal dùvìrnì Bob. Kdokoli zavadil o kytièku, a nevìda si rady hledal pouèe-
ní, odkázán byl právì na na�eho jubilanta. �ivá encyklopedie, poèítaèovì rychlý
�ivý klíè k urèování rostlin a znalec v�ech botanických zázrakù � v �ádném ozna-
èení nebyla a není nadsázka. Dùstojný kmet si pøedmìty svého �ivotního zájmu
vybavoval lehce a pohotovì, ani� by si pøipustil právo na �nevìdìní�.

Celá Olomouc ho pova�ovala a pova�uje za rodáka a má témìø pravdu. I kdy�
pocházel ze Stavenic na Mohelnicku, od nejútlej�ího dìtství do dospìlosti �il
v Olomouci. Do �velkého svìta� ode�el a� v dobì vysoko�kolských studií, která
absolvoval na Masarykovì univerzitì v Brnì. Zprvu byl zapsán na filozofické
i pøírodovìdecké fakultì, ale kdy� ho prof. Vladimír Úlehla pøesvìdèil, �e na uni-
verzitì nelze studovat v�echno, co èlovìka zajímá, soustøedil se na vìdy pøírodní.
Jako pomocná vìdecká síla u akademika Josefa Podpìry (profesora Slovanského
gymnázia v letech 1904�1908, pozn. red.) se vyhranil botanicky.

RNDr. Bohumil �ula, CSc.
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Po skonèení studií v Brnì (1947) a absolvování základní vojenské slu�by na-
stoupil na katedøe botaniky Pøírodovìdecké fakulty UP. Od té doby Olomouci
vìrnì slou�il více ne� pùl století.

Univerzita potøebovala botanika � znalce morfologie a anatomie rostlin, za-
tímco Bohumila �ulu nejvíce zajímala fytocenologie, tedy co kde roste a èím je
která lokalita výjimeèná. A tak po tøech letech pøe�el do tehdej�ího �Studijního
a lidovýchovného ústavu kraje Olomouckého� neboli do Vlastivìdného muzea
v Olomouci, jeho� souèástí byla kdysi hvìzdárna, ZOO, Ústav léèivých rostlin ve
Velkých Losinách, Arboretum v Bílé Lhotì, pìt jeskynních systémù a dal�í pøí-
rodní unikátnosti støední a severní Moravy. Vypracoval se na vedoucího botanic-
kého oddìlení a z univerzity se mu stalo jen externí pracovi�tì.

Jako botanik vìnoval nejvìt�í pozornost rostlinnému spoleèenství v Mladèi.
Sociobotanickou studií o údolní nivì v Mladèi dokonce obhájil kandidaturu vìd.
Dnes má �ulova práce cennou dokumentaèní hodnotu, nebo� bìhem let vstoupi-
lo do pøírody mnoho znièujících faktorù, tak�e poznané a prozkoumané ji�
v podstatì neexistuje.

RNDr. Bohumil �ula podporoval ka�dé hnutí, jemu� je pøíroda blízká. Jeho
celo�ivotním koníèkem se mu stal skauting a jako oldskaut byl a� do svého po-
�ehnaného vìku inspektorem skautských lesních �kol, vychovávajících nové vùdce
svých oddílù.

Hluboké znalosti pøírody a schopnost zaujmout publikum uplatnil v 60. a 70.
letech jako spoluautor ve své dobì mimoøádnì populárního poøadu ostravského
televizního studia �Lovy beze zbraní�. V posledním deceniu svého �ivota byl vel-
mi úspì�ný i literárnì. Napsal ètyøi knihy pohádek situovaných do tajemné øí�e
rostlin. Spolu�áci ze Slovanského gymnázia jsou mu vdìèni za  mimoøádnou
peèlivost, s ní� vedl kroniku své gymnazijní tøídy a dokumentaci v�ech absol-
ventských setkání.

Mgr. Bohumír Koláø

Z PIETNÍHO ROZLOUÈENÍ

S RNDR. BOHUMILEM �ULOU, CSC.
(maturitní roèník 1940, C)

Vá�ená rodino zesnulého, vá�ení smuteèní hosté, sestry a bratøi � Dovolte mi
jménem �irokého okruhu skautek a skautù Olomoucka � a také celého skautské-
ho hnutí � pøilo�it malou kytièku vzpomínek, ocenìní a vdìènosti vzácnému
èlovìku, po nìm� zùstane citelná mezera v øadách tìch èlenù Junáka, kteøí �
podobnì jako zesnulý � pochopili skautské hnutí jako cílevìdomé stoupání na
Horu Nejvy��í Pravdy.

Bratr doktor Bohumil �ula, pøírodovìdec, dlouholetý pracovník botanického
oddìlení Vlastivìdného muzea Olomouc, byl od mládí aktivním èlenem skaut-
ského hnutí, které svým programem, rámovaným pøírodou � uèitelkou, pøíro-
dou � uèebnou i pøírodou � chrámem, pøírodou � Darem Stvoøitelovým, jedineè-
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nì naplòovalo jeho ideál èlovìka moudrého i èestného, �ijícího s pøírodou
v opravdovém souladu. Tì�ko øíci, co u nìj bylo døív � zda nad�ení skautské,
které ho vedlo do pøírody, nebo okouzlení pøírodou, které ho pøivedlo do skaut-
ských øad. Stal se pøírodovìdcem, ale nikdy nebyl suchopárným vìdcem, který
trvá na znalosti poètu tyèinek a diagramu okvìtí. Dokázal zájemcùm � nejen
skautùm � vyprávìt zasvìcenì o stromech, rostlinách, léèivých bylinách a v�em
�ivém a dá se øíci, �e i tímto zpùsobem, neformálnì a bez proklamativních vy-
znání, vzdával úctu i pokorný obdiv Stvoøiteli V�ehomíra.

�Duch vane, kudy chce,� praví se v Novém zákonì: budi� zde naznaèeno, �e
bratr Bohumil �ula tímto zpùsobem hledal � a zajisté i na�el � svou cestu k Bohu.

Historie na�eho skautingu zajisté zaznamená, kolika bìhù Lesních �kol, urèe-
ných pro vy��í i nejvy��í vzdìlávání skautských èinovníkù, se bratr Bob zúèast-
nil jako instruktor. Stovky skautských vùdcù pro�ly jeho �kolením a vùdcovský-
mi zkou�kami � èinovnické dekrety jim budou trvalou pøipomínkou jeho
moudrého a citlivého vedení.

Ale co víc: bratr doktor �ula byl i nadaným spisovatelem. Kromì øady odbor-
ných a populárnì nauèných èlánkù, kromì pøíspìvkù do skautských èasopisù
odkázal milovníkùm pøírody i jedineèné dílo � ètyøsvazkové �Pohádky Lesní
moudrosti�, v nich� objevným zpùsobem ozvlá�tnil nám mnohou rostlinku,
mnohý kvítek èarovným slovem pohádky: kdo ète, poznává, zapamatuje si, za-

RNDr. Bohumil �ula, CSc.
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miluje si. I to je cesta skauta, cesta obdivovatele v�eho stvoøeného. A pokorný
obdiv je u� sám blízký modlitbì: v láskyplné pokoøe, s jakou se ná� zesnulý bratr
umìl sklonit tøeba i k nepatrnému kvítku rozrazilu, byla pøítomna adorace Stvo-
øitele.

Bratr Bohumil �ula byl za svou obìtavou skautskou èinnost v øadì funkcí �
byl mimo jiné øadu let rádcem Hanácké dru�iny Svojsíkova oddílu a èestné jed-
notky nejstar�ích, zaslou�ilých èlenù Junáka � odmìnìn øadou vyznamenání.
S lítostí dnes konstatujeme, �e pøekotné i neklidné pomìry posledních let nepøi-
pomnìly dùraznìji nám, kteøí jsme mu stáli nejblí�e, kolik ocenìní a díkù mu
je�tì dlu�íme�

Bratr Bob byl pøi v�ech tøech obnovách skautingu, zru�eného i pronásledova-
ného obìma totalitami, v�dy pøipraven � jak zní na�e heslo � pøilo�it ruku k dílu.
Olomoucký skauting v nìm ztrácí jednu ze svých nejvýraznìj�ích, nejfundova-
nìj�ích a nejzaslou�ilej�ích osobností. Bratr �ula vskutku �il skautingem, rado-
val se z ka�dého jeho úspìchu a víme, jak velice byl i rozèarován a zklamán nì-
kterými neúspìchy a chybami posledních let. Pøesto � do posledních mìsícù pøed
svým tì�kým onemocnìním � pracoval pro mladou generaci: je�tì v bøeznu to-
hoto roku byl èlenem zku�ební komise skautských vùdcù. Jeho moudrá slova
zùstanou jistì v pamìti mnohých mladých vùdcù a pøinesou svùj u�itek.

Nav�tívíte-li nìkdy Arboretum v Bílé Lhotì, najdete hned ve vstupní hale �Bo-
bovo èestné køeslo� a v zahradì, hned vlevo od vstupu, strom, který � jako po-
ctu, která mu tím byla vzdána � sám zasadil: je to jinan dvojlaloèný, jeho� vìjíø-
kovité listy, rozeklané do dvou èástí, nám pøipomínají podvojnost jeho �ivotního
zájmu: pøírodu a skauting�

Nìkteøí z Vás, pøítomných tomuto obøadu, vzpomenou øady exkurzí, které
zesnulý bratr vedl. Na jedné z nich, byla to botanická vycházka na Pouzdøanskou
step v okolí Pálavy, zastavil se bratr Bob u keøíku zvlá�tní rostliny, zvané katrán
� právì byl obsypán èetnými kvìty. Vyprávìl pak úèastníkùm exkurze: A� dozra-
jí na katránu plody, celý keøík odumøe a uschne. Zkroutí se do klubíèka a hnán
vìtrem � jako Rù�e jeri�ská na pou�tích � pobì�í dodaleka, pøièem�, sám ji�
ne�ivý, bude cestou rozsévat svá drobná semínka�

Je to jako �ivot, drahý bratøe, Tvùj plodný �ivot. Dodaleka, neseny Tvými od-
chovanci z lesní �kol a kurzù i Tvými knihami a èlánky � pobì�í dále � jako ty
keøíky katránu � Tvoje my�lenky a ideály.

Ten, jen� v�echno stvoøil, v�e udr�uje a bude soudit, zvá�í v�echnu Tvoji práci,
tak skromnou, tak záslu�nou. A my, kteøí dnes se smutkem stojíme nad Tvou
doèasnou pozemskou schránkou, s vdìèností a úctou vyslovujeme svùj opo�dì-
ný, nedokonalý, ale upøímný dík a vdìènost za ten dlouhý kus cesty, kterou jsi �el
s námi: po stejném bøehu, po stejné stezce skautských ideálù, stoupající pomalu,
pøes v�echny pøeká�ky, na Horu vy��ího, lep�ího, spravedlivìj�ího lidství, na Horu
poznání, odkud � dá-li Bùh � v�ichni spatøíme Svìtlo koneèné Pravdy.

Sbohem, bratøe Bobe!
Autor Mgr. Ladislav Rusek,

dne 7. listopadu 2001 v dómu sv. Václava v Olomouci
pronesl JUDr. Peèínka
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RÙZNORODOST A HLEDÁNÍ

Zemøel pøed tøemi lety, v pouhých 64 letech. Postavou malý, vìènì spìchající,
zaøizující, vyøizující, tvoøící, hledající, nikdy nemající dlouhou chvíli � RNDr.
Miloslav Budík. Jeden z tìch, kteøí po léta vytváøeli novodobé literární, hudební
a pedagogické podhoubí Olomouce, jeden z prvních, kteøí v Olomouci zaèali �
v dobách, kdy to zdaleka nebylo v módì � usilovat o poznání mimoevropských,
jmenovitì afrických, etnik a civilizací.

Narodil se 21. kvìtna 1935 v Hranicích na Moravì. Vyrùstá v katolické rodinì
a léta dospívání tráví v moravském Velehradì. Kdy� v roce 1995 oslavoval své
�edesátiny, dostalo se mu, kromì bohatých darù pøedaných na Jihoafrickém dni
v olomouckém klubu Sidia, je�tì jednoho pozoruhodného dárku: v den jeho na-
rozenin, 21. kvìtna 1995, pøicestoval na Svatý Kopeèek øímský pape� Jan Pa-
vel II. � do Budíkova bydli�tì, pøesnì v den jeho � navíc kulatých � narozenin�
Shoda náhod? Mo�ná. Ka�dopádnì v�ak �ivotní protipól roku 1950, kdy patnác-
tiletý Budík, jako mni�ský �elév�, za�il na Velehradì konec tisícileté tradice èes-
kého a moravského klá�ternictví � jednoho z koøenù èeské národní vzdìlanosti.

Po Velehradu pøichází na Svatý Kopeèek. Jeho rodièe tu zakoupili rodinný
dùm na dne�ní Dvorského tøídì � a Svatý Kopeèek se od té doby stává Budíko-
vým osudem. Byl s ním spjat tisíci pouty, tady � u staøièkého psacího stroje
v pokojíku s výhledem na lesnaté údolí potùèku Adamùvky � pozdìji vznikaly
v�echny jeho nápady, básnì, literární i vlastivìdné projekty. Znal tu ka�dého,
znal ho tu ka�dý. Od umìlcù a� po králíkáøe, se kterými sedìl v tehdej�í obecní
�Národní frontì�, èi domkaøe na Svatém Kopeèku a Radíkovì � které nav�tìvo-
val � jako správný homo publicus � pøi rutinní døinì bìhem jednotlivých sèítání
lidu.

První kapitolou jeho �ivota byla hudba: uèil hru na housle a violu � zaèínal
v padesátých letech v moravském pohranièí: ve Dvorcích a pøilehlých èástech
Bruntálska. Pak pøechází do Olomouce a patnáct rokù je v Olomouci profesionál-
ním hudebníkem � violistou � operního orchestru. V tomto období se jeho osu-
dy zaèínají poprvé spojovat se Slovanským gymnáziem: stává se jeho externím
studentem a v roce 1963 skládá maturitní zkou�ku. Za nìjaký èas se zapisuje na
Pøírodovìdeckou fakultu Univerzity Palackého. Promuje v roce 1971 (obor biolo-
gie�geografie), v roce 1979 získává titul RNDr. Ani bìhem studia nekonèí jeho
celo�ivotní hledání nových dimenzí: opou�tí operní orchestr (ale ne na vìky, na
konci osmdesátých let se do nìj vrací jako externí spolupracovník-violista) a pøi-
chází na katedru normální anatomie olomoucké Lékaøské fakulty: je kustodem
fakultního anatomického muzea, správcem osteologických sbírek. Stovky léka-
øù vzpomínají, jak jim � jako studentùm � zapùjèoval pøed zkou�kou kostní
materiál èi jak je trpìlivì uèil skládat správnì dohromady v�echny kùstky pekel-
nì slo�itého lidského zápìstí, pojmenovávat v�echny jejich hrany, plo�ky� Stá-
vá se jedním z olomouckých antropologù, pøedná�í na jejich odborných schù-
zích, publikuje � a také v odborných pracích, stejnì jako pozdìji v poezii, se
znovu vrací k hudbì: v jeho pozùstalosti jsem objevil jeho práci, separátku
z jednoho odborného èasopisu, vìnovanou antropometrickým parametrùm kostí
rukou houslistù.
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Na anatomickém ústavu se dostává k dìjinám lékaøství. Pátrá po osudech �
èasto polozapomenutých � lékaøských osobností støední Moravy a své výsledky
pøedná�í na pravidelných páteèních pracovních schùzkách olomoucké sekce pro
dìjiny lékaøství Vlastivìdné spoleènosti muzejní.

Na Lékaøské fakultì se také setkává se studenty z afrických zemí. Zakrátko se
jim stává více ne� tátou a v roce 1987 v nìm uzrává my�lenka vytvoøit v Olomou-
ci organizaci, která by sdru�ovala pøátele Afriky � lékaøe, cestovatele, experty
v rozvojových zemích, antropology, studenty. Daøí se mu to, a kdy� v èervenci
1987 na letním táboøe pro namibijské dìti na Svatém Kopeèku (konal se v tamní
internátní �kole pro vadnì mluvící dìti) hraje africkým dìtem u veèerního tábo-
ráku na violu Ach synku, synku � je u� organizace pohromadì: je souèástí Afric-
kého výboru Èeskoslovenské spoleènosti pro mezinárodní styky. V roce 1990
vzniká samostatná Spoleènost pøátel Afriky a olomoucká skupina získává v roce
1995 statut její samostatné poboèky, jedné ze ètyø v Èeské republice (Praha, Pl-
zeò, Olomouc, Brno). Miloslav Budík je místopøedsedou poboèky pro organizaè-
ní zále�itosti, èlenem redakèní rady, která od roku 1987 v Olomouci vydává rok
co rok afrikanistickými informacemi a studiemi nabité bulletiny. Poøádá besedy,
publikuje, v roce 1993 pøivádí olomouckou poboèku do øad sponzorù svatoko-
pecké ZOO. Prostøednictvím pøedsedy vzpomenuté sekce dìjin lékaøství Vlasti-
vìdné spoleènosti muzejní, univerzitního profesora Eduarda Wondráka (který

RNDr. Miloslav Budík u Caesarovy ka�ny se svými africkými pøáteli � studenty LF UP
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byl sám, jako�to pøedseda Sdru�ení pøátel Alberta Schweitzera, pøedním èlenem
Spoleènosti pøátel Afriky), se stává pravidelným pøedna�eèem na holubovsko-
-schweitzerovských sympoziích ve východoèeských Holicích.

Jeho zájmy a kontakty byly nadgeneraèní: dokázal oslovit tu èást svého okolí,
která byla o jednu a� dvì generace mlad�í ne�li on sám. Ostatnì i na Slovanské
gymnázium � u� na samém sklonku svého �ivota v devadesátých letech � se sna-
�il ve spolupráci s prof. Luïkem Barto�em transferovat pásmo nigerijské poezie,
které v Praze (jmenovitì se studenty gymnázia v Horních Poèernicích) nastudo-
val èeský afrikanista docent Libický. Budík oslovil pana prof. Barto�e, studenty,
zaèal spolupracovat i se dvìma mladými profesory a je�tì v roce 1998 byla my�-
lenka pásma na Slovanském gymnáziu �ivá. Prudké zhor�ení Budíkova zdravot-
ního stavu na podzim tohoto roku ov�em tento pozoruhodný kulturní projekt
zøejmì ji� definitivnì pohøbilo.

Byl ochotným a zaníceným vlastivìdným pracovníkem: jak pøipomíná drob-
ná monografie doc. PhDr. Jiøího Musila, CSc., vìnovaná svatokopeckému chrá-
mu, byl to právì Miloslav Budík, který spolu s Milanem Øehákem (vnukem zná-
mého zdej�ího insitního malíøe) prosadil obnovu historického názvu dne�ní
mìstské èásti Olomouce: v letech 1959�1990, jak známo, se musel Svatý Kope-
èek ve svém názvu obejít bez predikátu �Svatý�. � V devadesátých letech byl vlas-
tivìdným libretistou orientaèních plánù Svatého Kopeèka, umístìných v dùle�i-
tých místech obce: na Svatém Kopeèku jsou tyto plánky k vidìní dodnes. V roce
1995 vydává vlastním nákladem básnický list V PAPRSCÍCH ZE STØÍBRA �
s doslovem samoti�ského knihovníka, vlastivìdného publicisty a bibliofila Bo-
huslava Smejkala � vìnovaný 200. výroèí korunovace milostného obrazu svato-
kopeckého chrámu. Z podnìtu premonstráta a svatokopeckého faráøe P. Jakuba
Berky se spolu s fotoreportérem Milanem Hoøínkem a Bohuslavem Smejkalem
na konci devadesátých let pustil do mapování drobných sakrálních objektù �
kaplièek, køí�ù a bo�ích muk � v okolí Svatého Kopeèka: v poutním místì samot-
ném, ale i v Samoti�kách, Dro�dínì, Radíkovì, Lo�ovì� Je�tì v letních mìsících
roku 1998, kdy� u� byl po tì�kých operacích, ho bylo mo�no potkávat � s im-
plantovaným umìlým kyèelním kloubem a s hùlèièkou v ruce � na polních
a lesních cestách v okolí Svatého Kopeèka: mapoval, zakresloval, mìøil, katalogi-
zoval� Výsledkem je rukopis pozoruhodné vlastivìdné práce, která v jeho pozù-
stalosti stále èeká na své zhodnocení, jeho� se bezpochyby døíve èi pozdìji do�ije;
vzdor politováníhodnému �pøesazení� pátera Jakuba Berky ze Svatého Kopeèka
do jihoèeského Milevska na konci záøí 2001.

Vìnoval se próze i poezii: v roce 1993 vychází jeho básnická sbírka PASÁ�E
ARPEGGIA: intrapsychická lyrika, plná hudebních názvukù. V roce 1997, kdy�
Slovanské gymnázium vydává svùj almanach PRIMUM NECESSARIUM JE VZDÌ-
LÁNÍ A MRAVNOST, nechybí ústøední báseò sbírky mezi ukázkami literární tvor-
by absolventù �koly, ilustrujícími tuto obsáhlou publikaci vydanou ke 130. výro-
èí vzniku gymnázia. Vìnuje se také recitaci a autorsko-recitaèním soutì�ím:
v polovinì 90. let je pravidelným úèastníkem autorských a recitátorských soutì-
�í probíhajících tehdy pod názvem Noc básníkù v hejèínském klubu Mary�a. V roce
1995 tu získává druhou cenu se svou básní Snìhová vloèka, oti�tìnou pozdìji
v literární revui SCRIPTUM. V únoru 1997 recituje na Noci básníkù svùj Rozzlo-
bený mìsíc, ve kterém si dává �odpoèinek� od pøedchozí volné lyriky: hudbu



260

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

pøemìnìnou v poezii støídá pevný ver�, programovì hlásaný jako poezie neru-
dovského ra�ení s astronomickými motivy. Astronomie byla Budíkovou dal�í lás-
kou � byl její chodící encyklopedií, znal pøesnì parametry planet, obvody rovní-
kù, vzdálenosti od Slunce� ani� by pøitom byl jen suchopárným interpretem
exaktních dat � dokázal v dalekohledu vidìt více, ne� vidí optika lidského oka:
ten, kdo s ním nìkdy nav�tívil hvìzdárnu v nedalekém Lo�ovì, nezapomene.
VER�E MEZI HVÌZDAMI � tak se jmenoval jeho projekt literárních veèerù poe-
zie inspirované astronomií, spojený s recitací a promítáním diapozitivù s ves-
mírnou tematikou. Ve spolupráci s astronomy ze zmínìného Lo�ova pøed svou
smrtí stihl jeden z nich uspoøádat: uskuteènil se 12. listopadu 1996 v olomoucké
Okresní knihovnì.

Nezapomene ani ten, kdo s ním absolvoval jeho tradièní jarní pochody kolem
Svatého Kopeèka. Chodily se v�dy poslední sobotu v dubnu a po dlouhé zimì
pøiná�ely poka�dé dùkladné provìtrání hlavy. A také Budíkovy lesní monology
o �lechtictví, monarchismu, smyslu vojenské diktatury � které pøedstavovaly spo-
lu s jeho royalismem (byl pøesvìdèeným stoupencem monarchie, èlenem Koru-
ny èeské, prosazující obnovení království v historických zemích) pro vìt�inu lidí
v jeho okolí dosti tì�ko pochopitelný aspekt jeho tolik rùznorodé osobnosti. Ve
skuteènosti byly ztìlesnìním jeho nikdy nenaplnìné touhy po lidské dokonalosti
a harmonii, kterou pro nìj � potomka staré karpatské �lechty � pøedstavovaly
právì tyto hodnoty.

S velkou vervou se pustil do mapování olomouckých osudù podplukovníka
Jaroslava Durycha. Nashromá�dil obrovské mno�ství materiálu o olomouckém
pùsobení tohoto lékaøe a katolického literáta � a výsledkem je samizdatová pub-
likace ulo�ená ve fondech Vìdecké knihovny v Olomouci. Durychovi se vìnuje
i na øadì semináøù a konferencí, z nich� nejdùle�itìj�í byla bezpochyby II. lite-
rární laboratoø v Hradci Králové v roce 1997, ze které vze�el i sborník pøíspìvkù
s názvem Bloudìní èasem i prostorem. Èást Budíkových durychovských bádání
byla oti�tìna rovnì� jako ilustrativní výòatek u hesla Miloslav Budík v encyklo-
pedicky uspoøádané publikaci SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM LITERÁRNÍ, vydané
v roce 2000 v olomouckém nakladatelství Danal.

Vìt�ina z jeho knih a studií dodnes le�í v rukopisné nebo samizdatové podobì
v pozùstalosti, kterou na Svatém Kopeèku peèlivì opatruje jeho bratr Bohuslav.
Nìkteré z nich èekají na své objevení, jako napøíklad obsáhlá samizdatová studie
VÍNO V BIBLI, mapující netradièním zpùsobem starovìké osudy jedné z nejstar-
�ích lidských kulturních plodin.

Od roku 2000 pøipomíná RNDr. Miloslava Budíka regionální cena � CENA
Dr. BUDÍKA, kterou olomoucká Spoleènost pøátel Afriky udìluje ka�doroènì tìm,
kteøí se nìjakým zpùsobem zaslou�ili o poznávání afrického kontinentu a kteøí
pøitom mají � a� u� bydli�tìm, èi svým pùsobením � vztah k Olomouci a støedo-
moravskému regionu. První laureátkou (za rok 2000) se stala celostátní místo-
pøedsedkynì Spoleènosti pøátel Afriky a Spoleènosti Èesko-arabské, Ing. Marie
Hru�ková z Prahy. Za rok 2001 obdr�el Budíkovu cenu ji� vzpomenutý páter
Jakub Berka, faráø ze Svatého Kopeèka. V Olomouckém regionu velmi dobøe
známý Berka pùsobil na Svatém Kopeèku v letech 1992�2001 a kromì øady ná-
bo�enských i kulturních poèinù pøivedl na toto moravské poutní místo nìkolik
afrických církevních osobností, které navázaly na svatokopecký pobyt kardinála
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Bernardina Gantina z afrického Beninu v osmdesátých letech (arcibiskup Nor-
bert Mtega z Tanzanie v èervenci 1993, asistent terciáøù svatého Franti�ka ze
Støedoafrické republiky Jean de Dieu Dessandé) a v øíjnu 2001 za�títil poøádání
minisympozia o lékaøských, sociálních a charitativních problémech subsahar-
ské Afriky, poøádaného olomouckou Spoleèností pøátel Afriky pøímo ve svatoko-
peckých premonstrátských rezidencích � pøi pøíle�itosti nedo�itých Budíkových
pìta�edesátin. V roce 2002 se laureátem Budíkovy ceny stává PhDr. Vladimír
Klíma, CSc., ná� pøední profesionální afrikanista a èeský velvyslanec v Ghanì
v letech 1995�1999.

Na podzim 1998 pracovnièka �ivotem o�lehaného písmáka osiøela. Nemoci,
které ho od podzimu pøedchozího roku nemilosrdnì drtily jedna za druhou, mu
u� nedovolily vstát z lù�ka. Nepøestal pracovat, a kdy� mu ochrnutí pravé polovi-
ny tìla a øada patologických fraktur zpùsobených zhoubným onemocnìním zne-
mo�ily dr�et v ruce tu�ku, pokou�el se svým spolupracovníkùm alespoò dikto-
vat svou poslední práci: antologii v�ech kdy napsaných básní o Svatém Kopeèku,
prostoupenou svými vlastními vzpomínkami na starý Svatý Kopeèek a vzpomín-
kami na umìlecké osobnosti tohoto moravského poutního místa. Mìly být na-
psány jinak, ne� se pí�í medailony umìlcù � mìly být o tom, kam rádi chodili, co
mìli na Svatém Kopeèku rádi, co jim chutnalo k jídlu a s èím v�ím se doktoru
Budíkovi za dlouhá léta svìøovali.

Smrt byla rychlej�í ne� pero. RNDr. Miloslav Budík zemøel 23. dubna 1999.
MUDr. Vladimír Jorda
(mat. roè. SG 1976, B)

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM A VLASTIVÌDNÁ

SPOLEÈNOST MUZEJNÍ V OLOMOUCI

Úvaha o vztahu Slovanského gymnázia a Vlastivìdné spoleènosti muzejní
v Olomouci, v ka�dé dobì významných olomouckých kulturních institucí, nás
pøivádí pøedev�ím k letopoètùm zalo�ení tìchto ústavù, rokùm 1867 a 1883.
A tìmi zaèíná zdánlivì nahodilý paralelní historický soubìh jejich dìjin.

MOTIVAÈNÍ ÈINITELÉ SPOLUPRÁCE MEZI SLOVANSKÝM

GYMNÁZIEM A VLASTIVÌDNOU SPOLEÈNOSTÍ MUZEJNÍ

Vztah SG a VSMO nebyl od samého poèátku výsledkem nìjaké nahodilosti èi
náhodné soubì�nosti, nýbr� vzájemné provázanosti v dùsledku motivace osob-
ností, které byly nositeli tohoto vztahu. Dìjiny obou institucí jsou dialektickým
dùsledkem, výsledkem èi funkcí vzájemnosti, která tkví v ideové podmínìnosti
jejich vzniku. Zraèí se v nich osudy a cílevìdomì zamìøené úsilí osobností, které
mnohdy pùsobily jako pedagogové star�ího olomouckého Slovanského gymná-
zia (1). Mnozí profesoøi SG byli souèasnì velmi intenzivnì anga�ováni v nehono-
rované, �volnoèasové�, jak se dnes øíká, práci pro Vlastenecký spolek, v jeho ve-
dení i jednotlivých slo�kách.
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Zmínìná ideová podmínìnost, jako zárodeèná podmínka vzniku Spolku, vy-
vìrala z emancipaèního procesu èeské národní minority v nìmecké Olomouci
druhé poloviny XIX. století. Slovanské gymnázium a Vlastenecký spolek musejní
byly prvními èeskými institucemi svého druhu nejen v Olomouci � jejich prven-
ství platí pro celou tehdej�í Moravu. Je zøejmé, �e silným motivem k jejich zøízení
byla potøeba potvrzení vlastní identity (2) v rámci národnostních emancipaèních
snah. V pøípadì Slovanského gymnázia bylo potvrzením národní identity uznání
mateøského èeského jazyka jako vzdìlávacího jazyka rovnocenného s nìmèinou,
je� byla do té doby jediný, ve støedním �kolství uznaný obcovací a vyuèovací
jazyk. Vlastenecký spolek musejní ve vlastní výchozí koncepci, pro kterou byla
èe�tina komunikaèní samozøejmostí a kterou prosadili Wankl, Wurm, Havelka
a dal�í, upøednostnil nezbytnost potvrzování identity na dokladech národní
hmotné kultury. Tam smìøoval prvotní program týkající se èinnosti Spolku usku-
teèòované pøedev�ím pøi budování vlastního muzea. Tato koncepce byla zamìøe-
na na sbìr, analýzu a systematizaci hmotných a ideových památek národní kul-
tury, tedy na archeologické a národopisné bádání. Druhotnì se uplatnila také
koncepce Spolku, upøednostòovaná prof. Praskem, která byla zamìøena na his-
torický místopis. Po vzniku Republiky èeskoslovenské, mìnícím staletou politic-
kou nepotvrzenost národa ve svrchovanou, politicky nezávislou vytou�enou státní
suverenitu, doznala národní identita �ádoucího potvrzení.

Zmìna znamenala nové a znaèné nároky pro v�echny. Pøinesla nové úkoly
i pro �filozofii� Vlasteneckého spolku. Spolek se vyrovnal s tìmito po�adavky
a prohloubil úsilí být ku prospìchu státu, vlasti a národu: pøibyl poèet èlenù,
muzejní expozice byly modernizovány, vzrostl poèet katalogizovaných sbírko-
vých pøedmìtù a muzeálií, zmìnil se zpùsob jejich vyu�ití.

�kolství a kulturní obèanské aktivity v�ak byly nepøíznivì ovlivnìny obdo-
bím hospodáøské krize 30. let, nacistickým okupaèním diktátem a nakonec ide-
ologií komunistického totalitního re�imu. �kolství bylo posti�eno reformami
spìjícími k tzv. jednotné �kole, Spolek byl poèátkem 50. let zru�en. Nové ideolo-
gii nevyhovoval � jako ka�dá forma samostatné obèanské iniciativy � svými de-
mokratickými principy, svým zamìøením ani majetkem. Zmìnily se základní
podmínky spoleèenského klimatu, a to v neprospìch svobodného úsilí o demo-
kracii, o zralou a svéprávnou obèanskou spoleènost. Denominaèní kli�é �lidovì
demokratický stát�, pozdìji �socialistický stát�, jen zastíralo pravý opak reality
totalitnì øízené spoleènosti.

Vnitøní potøeba pokraèovat v práci rozvíjené po desetiletí pod �mateøskou støe-
chou� Spolku pøetrvala u mnoha èlenù. Projevila se u nich nepøeru�ením jejich
èinnosti a ustavením náhradní organizaèní formy akceptované re�imem (zájmo-
vý krou�ek, sdru�ení pod jinou hlavièkou), aby pozdìji, po vzniku Vlastivìdné
spoleènosti muzejní v Olomouci, se projevila v podobì samostatných sekcí Spo-
leènosti. Poèínali si tak pøírodovìdnì orientovaní èlenové, lékaøi, numismatici ad.

Pøesto�e se podaøilo v r. 1969 obnovit Spolek v podobì Vlastivìdné spoleènos-
ti muzejní, musela se Spoleènost vyrovnat s normalizaèním re�imním diktátem,
který po okupaci Èeskoslovenska v srpnu 1968 nastolil opìt nadvládu doktrináø-
ské ideologie. Ta zapustila v myslích mnoha lidí nevymýtitelné koøeny bludných
pøedstav o svobodné a prosperující prosociální a humánní spoleènosti bez demo-
kratických principù. Nereálný intelektuální rozpor mezi chimérickou vizí pro-



263

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM VE STUDIÍCH A VZPOMÍNKÁCH

sperující spoleènosti v nedemokratických, totalitnì despotických podmínkách
øízení této spoleènosti na�el stoupence v lidech vypoèítavých, zaprodatelných pro-
spìcháøích a omezencích, ne v�ak ji� tolik v øadách èlenù VSMO. Staronová ide-
ologie, tradicím nepøející a nepøátelská, nepøátelská rovnì� vùèi obèanským inicia-
tivám, pøipustila jen náznaky mo�nosti návratu k pùvodním hodnotám
Vlasteneckého spolku musejního, za jeho� dìdièku a pokraèovatelku se nová
Vlastivìdná spoleènost muzejní v Olomouci pøihlásila. Nad�enci � obnovitelé
VSMO � se i v tìchto omezujících podmínkách s entuziazmem pustili do záchra-
ny uznávaného dìdictví a obnovování toho, co se dalo. Bez ohledu na morálnì
a materiálnì se hroutící proklamované priority ideologických a politicko-ekono-
mických pøeludù podurèenecky odvozeného a stále stejnì chybujícího komunis-
tického re�imu. Jen�e za jak zmìnìných okolností: v muzeu, které se svými roz-
sáhlými sbírkami bylo do roku 1951 majetkem VSMO, ji� Spoleènost pánem
nebyla. Stala se trpìným podnájemníkem z blahovùle nových vùdcù totalitní
spoleènosti pod dohledem OV KSÈ.

V posledním desetiletí, kdy se opìt daøí pozvolna vytváøet pøedpoklady k zno-
vuobnovení demokracie, se znovu mù�eme ptát na raison d´etre poslání Vlasti-
vìdné spoleènosti muzejní. Po obdobích devastace vnìj�ího i vnitøního �ivotního
prostøedí, kdy do�lo mj. i k devastaci hodnotového systému utváøejícího charak-
ter èlovìka, se znièený stav obnovu-
je velmi pomalu.

Souèasnost, oznaèovaná za dobu
postmoderní, pøiná�í beznadìje pe-
simizmu a zrùdných futurálních fik-
cí. Dokonce nepøijatelné pøedstavy
o budoucí podobì lidské osobnosti
jako bezmocné mozaikové reflexní
plochy bez identity. A pokud mají
nositelé této kvaziideologie lep�í
náladu, pak v souladu s heslem �car-
pe diem� nabízejí dne�nímu èlovì-
ku povrchnosti hedonizmu zasaze-
ného do prostøedí pozlátkového
lunaparku, co� dále znehodnocuje
jeho potence. Tìmto nesmyslùm je
tøeba èelit. A právì v této poloze,
v takovém nasazení a zamìøení vi-
díme souèasný smysl, souèasný vý-
znam a mo�nosti nejvìt�ího pøíno-
su Vlastivìdné spoleènosti muzejní
dne�ka. Jsme pøesvìdèeni, �e Spo-
leènost má nadìji na prùkaz opráv-
nìnosti vlastní existence i v tøetím
tisíciletí, zvlá�tì, budou-li její snahy
nadále podporovány osobnostmi ze
spøíznìných institucí, jako je Slo-
vanské gymnázium.

Významné osobnosti VSMO na fotografii z r. 1938:
R. Bartocha, J. K�ír a S. Podivínský
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NÁÈRT DÌJIN SOUÈINNOSTI SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA A VSMO
V roce 1883, kdy do�lo k zalo�ení Vlasteneckého spolku musejního, bylo pro-

fesní slo�ení výboru Spolku následující: 40 % tvoøili støedo�kol�tí profesoøi, 20 %
� knì�í, 40 % � ostatní inteligence. Po necelých patnácti letech, v r. 1897: 27 %
støedo�kolských profesorù, 27 % knì�í a 54 % ostatní inteligence (srv. Písková,
1983, 55). Dodnes najdeme v seznamu èinných èlenù výboru a pøedsednictva
VSMO a v seznamu èlenù Spoleènosti kromì profesorù i mnoho absolventù Slo-
vanského gymnázia.

V poèátcích prvního èeského muzejního spolku pøi prvním èeském muzeu na
Moravì to byli profesoøi Slovanského gymnázia Jan Havelka, Vincenc Prasek,
P. Josef Vyvleèka, kteøí spolu s prelátem P. Ignácem Wurmem, MUDr. Jindøi-
chem Wanklem, kanovníkem Metropolitní kapituly prelátem Anatolem hrabì-
tem d´Orsay (první pøedseda Spolku), studenty Josefem Klvaòou, Vítìzslavem
Houdkem, Franti�kem Táborským, Franti�kem Barto�em a dal�ími polo�ili zá-
klady, které neznièilo ani nezákonné pøeru�ení èinnosti v r. 1951 (zákon o muzej-
nictví byl vydán a� na konci 50. let). V prùbìhu pozdìj�ích let ve výboru Spolku
pùsobili dal�í profesoøi Slovanského gymnázia a Èeské reálky: prof. Jindøich Stein-
mann, prof. Adolf Va�ek, prof. Stanislav Podivínský, prof. Franti�ek Polívka, dr.
Jaromír Hambálek, prof. Rostislav Bartocha, prof. Franti�ek Waic, dr. Jaroslav
Èièatka, dr. Jan Springer ad.

Vìt�inì z tìch, kterým v listopadu 1951 nezbylo nic jiného, ne� v beznadìji,
�v souladu se stanovami�, zru�it Spolek na poslední valné hromadì èlenstva, se
nadìje vrátila v roce 1968.

Nadìje pøi�ed�í s Pra�ským jarem pøinesla znovuobnovení Vlasteneckého spol-
ku na konci 60. let, necelých dvacet let po jeho smutném rozpu�tìní. Pøípravný
výbor pro obnovu VSMO zahájil èinnost 28. kvìtna 1968, 24. øíjna 1968 byly
schváleny stanovy Vlastivìdné spoleènosti muzejní na KNV v Ostravì a 25. úno-
ra 1969 byl na ustavující èlenské schùzi pod tímto názvem obnoven døívìj�í
Spolek.

Mezi obnoviteli byli v první øadì opìt profesoøi Slovanského gymnázia, lépe
øeèeno ústavu, který v tradici SG pokraèoval pod zmìnìným názvem a víceménì
i reformami zmìnìným edukaèním programem. Patøili k nim pøedev�ím: prof.
Rostislav Bartocha, èlen Spolku od r. 1923, který pùsobil ve výboru VSMO
v jednatelské funkci od r. 1933 a od r. 1936 byl nadto redaktorem ÈVSMO, Èaso-
pisu Vlastivìdného spolku musejního v Olomouci, a to a� do zru�ení Spolku
v r. 1951. Prvním pøedsedou nové Spoleènosti byl zvolen opìt Ing. Josef K�ír,
absolvent olomoucké Èeské reálky v r. 1909, který ve Spolku pùsobil od roku
1923. A� do zru�ení v r. 1951 byl opakovanì voleným pøedsedou Spolku. Jeho
pùsobení ve funkci pøedsedy Vlastivìdné spoleènosti muzejní ukonèila smrt 19. 6.
1978. Podobnì dal�í významní pøedstavitelé Spolku pokraèovali v práci pro Spo-
leènost a byli voleni do výboru, pøedsednictva a vedení sekcí: prof. MUDr. Jan
Kabelík, DrSc., JUDr. et PhDr. Zdenìk �princ (mat. roè. SG 1938, A), spoluobno-
vitel Univerzity Palackého a také spoluobnovitel a èlen výboru VSMO v r. 1968,
který po vzniku Spoleènosti byl zvolen rovnì� za prvního pøedsedu novì zøízené
sekce Slovanského gymnázia, mající zpoèátku 31 èlenù, prof. RNDr. Bohumil
�ula, CSc. (mat. roè. SG 1940, C) pozdìj�í jednatel výboru VSMO, prof. Václav
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Stratil, pozdìj�í dlouholetý pøedseda Spoleènos-
ti, MUDr. Oldøich Jury�ek (mat. roè. 1941, C),
èlen výboru a mimoøádnì zaslou�ilý èlen sekce
Slovanského gymnázia, který po léta vìnuje tr-
pìlivou pozornost �mravenèí� práci pøi sestavo-
vání a revizi seznamù absolventù Slovanského
gymnázia a Èeské reálky. K jmenovaným lze pøi-
pojit stovky dal�ích, z nich� uvedeme nìkteré
osobnosti, bez nároku na vyèerpávající výèet
(v závorce maturitní roèník): JUDr. Vladimír Mo-
hapl (1926), prof. MUDr. Zdenìk Kojecký, DrSc.,
prof. RNDr. Miroslav Laitoch, CSc. (1940), prof.
PhDr. Oldøich Králík, DrSc., prof. PaedDr. Josef
Fuka, Ing. arch. Zdenìk Hynek (1940), RNDr.,
PhMr. et MUDr. Václav Burian, CSc. (1942), doc.
RNDr. Stanislava �princová-Kavanová, CSc.
(1943), prof. PhDr. Milo� Trapl, CSc., Bohuslav
Smejkal (1943), prof. Antonín Schindler (1945),
doc. PhDr. Jarmila Fischerová-Kantorková, CSc. (1946), senátor doc. PhDr. Ka-
rel Floss (1945), prof. PhDr. Jiøí Damborský, CSc. (1946), Svatopluk �èudlík (1946),
Mgr. Eli�ka Bla�ejová-Koneèná (1946), prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
(1947), prof. PhDr. Zdenìk Pøikryl, CSc. (1947), prof. PhDr. Eduard Petrù, DrSc.
(1948), Ev�enie Prachaøová (1949), prof. MUDr. Milan Slavìtínský, CSc., prof.
PhDr. Ludvík Václavek, CSc. (1950), prof. PhDr. Jaromír Dvoøák, DrSc. (1950),
PhDr. Milan Tichák (1952), JUDr. Václav Kupka (1952), Daniela Tauberová-Zava-
dilová (1959), doc. MUDr. Richard Reif, CSc, (1956), doc. PhDr. Drahomíra Ho-
lou�ová, CSc., MUDr. Anna Folprechtová (1956), Mgr. Vladimíra Hornová-
Cetkovská (1958), prof. Milena Kovaøíková, Ing. Josef Dvoøák, RNDr. Vladimír
Zicháèek (1960), prof. Jiøina Zouharová, Mgr. Ludìk Barto� ad.

NÁSTIN VÝSLEDKÙ SOUÈINNOSTI SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA,
ÈESKÉ REÁLKY A VLASTIVÌDNÉ SPOLEÈNOSTI MUZEJNÍ V OLOMOUCI

Pokusíme se nyní podat pøehled výsledkù souèinnosti zmínìných institucí.
Pojednáme o výsledcích spolupráce na intelektuální lí�e, o intelektuálních �plo-
dech� spolupráce zvlá�tì z poslední doby. Svìdectvím letité, na ideových a mrav-
ních základech osudovì provázané souèinnosti obou institucí jsou prvoøadì edièní
poèiny VSMO. Redaktory a autory monografií a statí v èasopisech vydávaných
VSMO vìt�inou byli a jsou profesoøi a bývalí studenti Slovanského gymnázia
a Èeské reálky.
Èasopis Vlasteneckého spolku musejního byl zalo�en v r. 1875 a vycházel a� do r. 1951.

V roce 1971 byl obnoven pod názvem Støedisko (první roèník Støediska je �edesá-
tým roèníkem ÈVSMO). V r. 1991 byla se zpo�dìním vydána dvì èísla Støediska �
jedenácté èíslo za roky 1987�1988 (70.�71. roèník ÈVSMO) a dvanácté èíslo za rok
1989 (72. roèník ÈVSMO).

Støedisko redigovali s velkou obìtavostí a mimoøádnými nároky na kvalitu textù
a grafickou úpravu hlavní redaktor prof. PhDr. Jaromír Dvoøák, DrSc. a prof. Vác-

Prof. Václav Stratil, pøedseda VSMO
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lav Stratil, pøedseda VSMO. Díky jejich pozornému úsilí mìlo Støedisko vysokou
úroveò a øadilo se po stránce formální k lep�ím èasopisùm svého druhu u nás (a�
na poplatnost nìkterých autorù re�imní ideologii, která ov�em byla jejich licencí
a funkcí jejich svìtonázoru). Støedisko bylo reprezentativním periodikem, urèeným
pro veøejnost.

Oproti tomu Zpravodaj VSMO, vydávaný v letech 1972�1985 (èísla 1�22, redigovali
V. Stratil, B. �ula a Z. �princ), byl urèen pro èleny Spoleènosti. Vydávání Zpravodaje
VSMO bylo obnoveno rozhodnutím výboru Spoleènosti v r. 1998, v r. 2000 vy�lo
první obnovené èíslo (23. od poèátku edice Zpravodaje v r. 1972; za redakce
M. Ticháka a spolupráce èlenù redakèní rady B. Koláøe a J. V. Musila).

Edièní èinnost vyvíjely rovnì� jednotlivé sekce Spoleènosti.
� Sekce Slovanského gymnázia VSMO vydala samostatné publikace, na jiných se

výraznì podílela. V r. 1973 to byla revue Gaudeamus (red. kruh vedl dr. V. Kupka),
v r. 1989 vy�el za redakce MUDr. O. Jury�ka Seznam a adresáø absolventù Slovan-
ského gymnázia v letech 1918�1953 (jako samostatnì vydaná pøíloha Støediska è. 11).
Èlenové VSMO z øad pedagogù a studentù (døívìj�ích i souèasných) Slovanského
gymnázia se organizaènì i autorsky podíleli na v�ech jubilejních sbornících Slo-
vanského gymnázia. Zvlá�tì almanachy a dal�í publikace Slovanského gymnázia,
vydané po obnovení VSMO v r. 1969, redigovali a autorsky vybavili èlenové sekce
SG pøi VSMO: Almanach �V sýpkách ducha� k 125. výroèí SG z r. 1992 � pøedsedou
slavnostního výboru byl MUDr. Oldøich Jury�ek, místopøedsedou RNDr. Vladimír
Bukáèek, èleny výboru a pøedsedy komisí byli RNDr. Vladimír Zicháèek, pøedseda
sekce SG pøi VSMO, profesoøi SG Mgr. Ludìk Barto� (pøedseda redakèní rady), Mgr.
Alois Bauer, PhDr. Eva Hádková, Mgr. Milena Kovaøíková, Mgr. Bo�ena Králíková,
Mgr. Jiøina Zouharová ad., almanach Primum necessarium je vzdìlání a mravnost
k 130. výroèí zalo�ení SG v r. 1997 (pøedsedou slavnostního výboru byl MUDr.
Oldøich Jury�ek a èleny dal�í jmenovaní v èele s øeditelem RNDr. Vladimírem Zi-
cháèkem, pøedsedou redakèní rady Mgr. Ludìk Barto�), k 80. výroèí zalo�ení Dívèí-
ho reformního reálného gymnázia vydalo SG sborník Buï zdrávo nám, gymnasi-
um dívèí z r. 1999 (redakènì pøipravil RNDr. Vladimír Zicháèek, øeditel SG a pøedseda
sekce SG pøi VSMO, spolu s Mgr. Luïkem Barto�em, PhDr. Milanem Tichákem,
prof. Jiøinou Zouharovou ad.), výbìrová antologie literárnì orientovaných textù
studentù a absolventù SG a Èeské reálky v Olomouci, doplnìná pracemi profesorù
a ilustrovaná výtvarnými díly studentù a profesorù obou ústavù Slovanské gymná-
zium literární, vydaná v r. 2000 (autorský kolektiv øídil pøedseda Literární sekce
VSMO Mgr. Bohumír Koláø).

� Kaktusáøská sekce VSMO vydávala sborník Frièiana, redigovaný dr. T. Homolou
a dr. B. �ulou.

� Sekce pøátel starých hodin VSMO vydávala od r. 1970 Zprávy, na které v r. 1983
navázal Zpravodaj sekce PSH (poslední èíslo 1994, redigovali postupnì PhDr.
M. Èermák, PhDr. A. �imková a MUDr. J. Emler).

� Sekce pro dìjiny umìní pøi VSMO (zal. 1975) vydala øadu publikací redigovaných
pøedsedou JUDr. Václavem Kupkou: spoleènì se Spolkem èeských bibliofilù v Olo-
mouci sbírky grafických listù �Jeseníky� a �Rok �eny� (1975), �Grafické listy
K. Wellnera� a soubor grafik �Pro krásu �ivota� (1977), �Ze vzpomínek na Itálii�
(1978), �Rok dítìte� (1979), �Olomoucká zastavení I a II� (1980, 1982), Rimbaudùv
�Opilý koráb� v pøekladu O. F. Bablera (1983), ��ivot a dílo zasl. umìlce akad.
malíøe Zdeòka Buriana� od Ing. J. Dvoøáka (1983).

� Literární sekce VSMO vydala za redakce pøedsedy Mgr. Bohumíra Koláøe a dal�ích
èlenù �Almanach literární sekce VSMO 1984�1998�, studijní pomùcku �Olomouc
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v literatuøe 20. století� (1999) na CD ROMu a bibliofilie: �V. Kozák: Devìt básní
o krajinì mého domova� (1998), �Ver�e, my�lenky a aforismy z konce století� (1999),
��ena a láska� (2000), �Pour féliciter� (2000), �Dìti a dìtství v tvorbì olomouc-
kých autorù� (2001), �Olomoucké ka�ny� (2001) a v roce 2002 pøipravuje vydání
bibliofilií �Z cest� a �Moravì�.

� Národopisná sekce VSMO spolu s Vlastivìdným muzeem v Olomouci vydala
v r. 2000 sborník pøíspìvkù redigovaný pøedsedkyní sekce PhDr. Miloslavou Ho�-
kovou, CSc., �Tradièní lidová výroba na Hané � její minulost a souèasnost� ze stej-
nojmenné VIII. odborné konference konané 24.�25. 11. 1999.

� Pøedseda VSMO za�títil vydání sborníkù ze sympozií, která inicioval a organizoval
k �ivotním výroèím, dílu a osudu významných olomouckých osobností: �Zdroje
a prostøedky pedagogiky prof. ThDr. Franti�ka kardinála Tomá�ka� (1999), �Teo-
log, filosof a psycholog P. Metodìj Habáò (1899�1984) � Jak jsme ho znali� (2000),
�Doc. Dr. Cyril Stejskal 31. 12. 1890�10. 9. 1969� (2001), �Josef Ludvík Fischer
6. 11. 1894�17. 2. 1973� (2001). V té�e edièní øadì je v r. 2002 plánováno vydání
sborníku pøíspìvkù ze sympozia konaného v listopadu 2001 �Prof. MUDr. Jan
Kabelík, DrSc., 29. 10. 1891�14. 9. 1979�.

� VSMO autorsky participovala na sborníku VMO z konference �150 let olomoucké-
ho muzejnictví� (1999).

� VSMO má autorský a editorský podíl na monografii �Olomoucké høbitovy a ko-
lumbária� (2001).

Ze zasedání výboru VSMO (listopad 2001) na fotografii zleva: Mgr. Bohumír Koláø,
doc. PhDr. Pavel Kvapil, pí Astrid Kupková, pí Bohumila Kühnová, doc. PhDr. Jiøí V. Musil,

PhDr. Stanislava Ho�ková, øed. VSMO, MUDr. Oldøich Jury�ek, PhDr. Milan Tichák
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� V posledních tøech roènících Zpráv Vlastivìdného muzea Olomouc pøedseda publiko-
val v rubrice �Kronika� vyèerpávající pøehledy èinnosti VSMO v uplynulých letech
(1999, 2000, 2001).

Náèrt souèinnosti jubilujících institucí s VSMO a projevené výsledky aktivit
èlenù tím zdaleka nejsou vyèerpány. Exkurze, zájezdy, vlastivìdné a pøírodovìd-
né vycházky, výstavy, pøedná�kové cykly, pøedná�ky, badatelská èinnost, bese-
dy, pøedná�kové muzejní ètvrtky, sympozia, semináøe, konference, prezentace
nových publikací, koncerty, pìvecká vystoupení spøátelených souborù, ka�do-
roèní mykologická poradna èinná po desetiletí a dal�í aktivity jsou dal�ími for-
mami èinnosti VSMO. Podílejí se na nich významnì profesoøi, souèasní a døívìj�í
studenti Slovanského gymnázia a Èeské reálky ve v�ech ostatních sekcích: Ar-
cheologické, Dìjin lékaøství, Fotografické, Geologické, Genealogicko-heraldické,
Historické, Historická Olomouc, Hudební a Numismatické.

PODÌKOVÁNÍ SLOVANSKÉMU GYMNÁZIU A ÈESKÉ REÁLCE

ZA SPOLUPRÁCI S VLASTIVÌDNOU SPOLEÈNOSTÍ MUZEJNÍ

Vlastivìdná spoleènost muzejní nenaplòuje chmurné vize postmodernistù, co�
prokazuje ve výsledcích dobrovolné èinnosti svých bezmála osmi set èlenù, kteøí
doká�í ctít a následovat vlastní tradice a v souladu s tím konat. Jestli�e chce èlo-
vìk slu�nì pro�ít svùj �ivot, pak je �ádoucí, aby plnì vyu�íval dary tìla a ducha
v dobré víøe, tedy s dobrou vùlí k èinùm, s nadìjí, optimizmem a entuziazmem,
láskou k sobì i druhým, v kladném pro�ívání darù zdravého �ivota. O tom, �e si
to uvìdomují èlenové Vlastivìdné spoleènosti muzejní, svìdèí výsledky jejich prá-
ce. Výraznì se na ní nadále podílejí souèasní profesoøi Slovanského gymnázia.
Jak tomu bylo pøed 135 lety, je tomu i dnes, pouze s jednou zmìnou, která je
velmi povzbuzujícím obohacením, toti� �e profesoøi � zakladatelé byli sami, za-
tímco profesoøi � pokraèovatelé mìli to �tìstí, �e potkávali a potkávají mezi èle-
ny VSMO své �áky, své následovníky.

Zakladatelùm Vlasteneckého spolku musejního a pozdìji Vlastivìdné spoleè-
nosti muzejní vdìèíme za pøíklad naplòování optimizmu prostøednictvím dobro-
volné obìtavé práce konané s radostí pro sebe a druhé. Taková práce ukazuje,
jak jedinec mù�e v ´malém rozmìru´ svých mo�ností významnì pøispívat globa-
lizaèním snahám dne�ka.

Hledání a nalézání identity, osobní i nadosobní, je základním pøedpokladem
k nalézání smyslu �ivota. V tomto procesu je obsa�eno naplòování v�ech lidských
potøeb nezbytných pro dosa�ení a zachování plné emocionální a sociální zralosti
èlovìka. Nositelé tradic Slovanského gymnázia a Vlastivìdné spoleènosti muzej-
ní vytváøeli v dìjinné pospolitosti od poèátku dobré podmínky pro takové nachá-
zení smyslu �ivota.

Zakladateli a obnoviteli obou VSMO byli pøedev�ím profesoøi a absolventi Slo-
vanského gymnázia a Èeské reálky. Byli nositeli odkazu tradic. Jejich dne�ními
následovníky a pokraèovateli v rozvíjení tradic jsou stále profesoøi obou �kol,
jejich døívìj�í i souèasní studenti. V�em za to nále�í podìkování a uznání. Tì�í
nás, �e tato obdivná a pochvalná slova mù�eme vyslovit pøi 135. výroèí zalo�ení
Slovanského gymnázia a 100. výroèí zalo�ení Èeské reálky.
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POZNÁMKY

(1) Olomoucké Slovanské gymnázium mìlo svùj protìj�ek v brnìnském Slovanském gymnáziu,
které vzniklo rovnì� v roce 1867 jako dùsledek dlouholetého usilování Moravanù o zøízení
støedních �kol s èeským vyuèovacím jazykem.

(2) Sociálnì psychologická teorie vymezuje osobní identitu individua ve tøech rovinách: 1) na
úrovni osobnosti nejvlastnìj�í, tedy intraindividuální, se jí rozumí sebeuvìdomìní, uvìdomì-
ní vlastní toto�nosti, autentiènosti, koherentnosti a kontinuity v osobním pro�ívání, 2) na
úrovni interpersonální je identitou mínìno konzistentní pro�ívání internalizovaných sociál-
ních rolí ve vztahu k druhým a 3) pro�ívání sebe na základì sebeurèení a vymezování sebe
díky zaèlenìní v �irokém sociálním rámci, kterým je napø. národ, co� je oznaèováno jako
úroveò sociálnì kulturní kolektivní identity. Podstatou upevnìní sebeidentity ve v�ech uvede-
ných rovinách je emocionální pro�itek sounále�ité hrdosti na základì uvìdomìní si hodnoty
významu pøíslu�nosti k národu, hodnoty významu obsa�eného v pojmu vlast (srv. individu-
ální, kolektivní a masové reakce pøi pro�ívání úspìchu národního sportovního dru�stva).

(3) Autor pøíspìvku s vdìkem vzpomíná na svého prapøedka Karla Jana �imona, mlynáøe bo-
huòovického, který spolu s jinými (pøedev�ím se svým �vagrem Schäfrem, otcem pedagoga
UP RNDr. Jarolíma Schäfra), byli èleny delegace pøedstavitelù støedomoravských obcí, kterou
pøijal císaø Franti�ek Josef I. K pøijetí delegace èeských vlastencù císaøem do�lo v roce 1866
dvakrát. Poprvé pøi náv�tìvì císaøe na Moravì, podruhé pøi audienci ve Vídni. Tam monar-
chu �ádali, v zastoupení èeských Moravanù, o souhlas se zøízením èeského gymnázia s ma-
teøským vyuèovacím jazykem v Olomouci. Jak známo, císaø pán podepsal 18. øíjna 1866
�kabinetní� list, povolující zøízení prvních moravských �slovanských� gymnázií s èeskou vyu-
èovací øeèí v Olomouci a v Brnì. Slovanské gymnázium v Olomouci pak zahájilo 1. øíjna
1897 výuku ve velmi provizorních podmínkách. V roce 1872 byl císaø Franti�ek Josef I. pøíto-
men pøi prvních maturitních zkou�kách. Se studenty, profesory a prùbìhem zkou�ek byl
spokojen. Nespokojen v�ak byl s budovou �koly, na jejím� nebezpeèném schodi�ti málem utr-
pìl úraz. Na místì pøikázal, aby èeské gymnázium bylo umístìno v odpovídající budovì.
Nové budovy se olomoucké gymnázium doèkalo po dvanácti letech od této pøíhody. Nová
budova byla slavnostnì otevøena 14. záøí 1884 v tehdej�í Radeckého ulici è. 6 pod dómem.
Slovanské gymnázium u�ívalo tuto budovu a� do roku 1951.

(4) MUDr. Oldøich Jury�ek (nar. 4. 3. 1922, mat. roè. SG 1941, C), mezinárodnì uznávaný vìdec,
emeritní pøednosta OZ ONV Bruntál, pozdìji pøednosta, okresní a krajský odborník v oboru
onkologie, expertní metodik spolupracující v oboru onkologie s Ministerstvem zdravotnictví,
obìtavý organizátor v�ech výroèí Slovanského gymnázia a Èeské reálky v Olomouci od r. 1947;
vypracoval mj. statistiku profesionální pøíslu�nosti absolventù SGO a ÈR. Dìkujeme MUDr.
O. Jury�kovi za cenné informace z jeho statistického archivu.

Tab.: Pøehled profesní pøíslu�nosti absolventù Slovanského gymnázia a Èeské reálky
v Olomouci od zalo�ení obou ústavù do r. 1997 podle �etøení MUDr. Oldøicha Jury�ka:

profese, obor poèet absolventù: SGO ÈR

duchovní, knì�í 421 �
lékaøi 885 38
veterinární lékaøi 35 8
pedagogové (uèitelé, profesoøi, uèitelé V�) 423 �
právníci 485 8
in�enýøi 730 248
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OD POCTY SLOVANSKÉMU GYMNASIU 1967
k obnovení Vlastivìdné spoleènosti muzejní 1969

Následující nerozsáhlý pøíspìvek k dìjinám kultury v Olomouci vznikal pro
mou nemoc bez mo�nosti vyèerpat existující materiál k tomu potøebný. Musím se
tedy spokojit s pøístupem a hodnocením obecnìj�ím a nìkdy bohu�el v�eobec-
ným.

Poslední tøetina �edesátých let 20. století byla v Èeskoslovensku ve znamení
realizace ekonomické reformy a reforem odstraòujících pøe�itky dogmatické ideolo-
gie. Týkaly se v neposlední øadì �kolství a kultury, a nemohly se tedy pochopitelnì
vyhnout jednomu z nejvìt�ích mìst v ÈSSR, Olomouci.

Olomouc témìø od konce tøicetileté války byla hlavním mìstem Markrabství
moravského, av�ak po pøestìhování zemských desk do Brna musila svùj primát
postoupit tomuto mìstu. Své zaostání u� nikdy nedohnala, ani po vzniku samo-
statné Èeskoslovenské republiky roku 1918, ani po osvobození Èeskoslovenska
roku 1945. Olomouci zbylo jen formálnì historické, jinak bozobsa�né oznaèení
�hlavní mìsto Olomouc�. Uvedený stav zùstal zachován v Zemi moravskoslezské
i po osvobození roku 1945. Zavedením krajského zøízení roku 1949 stala se Olo-
mouc centrem jednoho z krajù. Tento stav setrval do roku 1960. Pak se Olomouc
opìt stala mìstem okresním. Zdálo se, �e její postavení bylo na dlouhá léta zpeèetì-
no situováním mezi dva rivalizující regiony: kraj Severomoravský a kraj Jihomo-
ravský. Støední Morava se svým pøirozeným støediskem � Olomoucí � z tehdej�í
územní organizace vypadla, pøestala jako krajská správní jednotka existovat.

Sílící reformní zøetele v roce 1967 vedly v�ak k tomu, �e touha po novém, lep-
�ím uspoøádání Èeskoslovenské socialistické republiky na�la svùj výraz v úvahách
prognostických, v lep�í metodice plánování i v odborné literatuøe regionální a vlas-
tivìdnì historické. Pøíle�itost pro to se na�la pøi stém výroèí vzniku Slovanského
gymnázia, slaveného na podzim roku 1967. Situaci dobøe reflektuje sborník
k tomuto výroèí pod názvem Pocta Slovanskému gymnasiu v Olomouci
1867�1967. Publikace vy�la za pøispìní Severomoravského KNV v Ostravì. Sbor-
ník je záva�ný tím, �e do jisté míry pøipomíná, popø. pøedjímá tendence vyjádøené
Akèním programem Pra�ského jara 1968. Dìje se tak �irokým zábìrem tematic-
kým a výbìrem pøispivatelù. Sborník zahrnuje autory do jisté míry spjaté
s reformním úsilím èásti èeské politické a kulturní scény pøedlednové. Ze zastou-
pených autorù mám na mysli Jiøího Pelikána, dlouholetého pøedsedu Mezinárod-
ního svazu studentstva, rodáka z Olomouce, který tehdy zastával funkci generál-
ního øeditele Èeskoslovenské televize. Za protifa�istické chování byl Pelikán za
Protektorátu v roce 1940 jako gymnazista vyslýchán gestapem. Z významných
autorù sborníku uvádím tehdy nejstar�ího poslance Národního shromá�dìní Zdeò-
ka Fierlingera, rovnì� rodáka z Olomouce, jen� je�tì za Rakouska-Uherska do
kvinty studoval na Slovanském gymnáziu. Zmiòuji dále Josefa Ludvíka Fischera,
roku 1966 zèásti reaktivovaného ve funkci vysoko�kolského profesora. Fischer
byl z titulu rektora Univerzity Palackého roku 1947 v èestném pøedsednictvu vý-
boru oslav osmdesátého výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia. Z významných
autorù jubilejního sborníku uvádím je�tì prof. PhDr. Miloslava Trapla, pùsobící-
ho mj. jako dìkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, historika a sociolo-
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ga, znalce díla T. G. Masaryka a mo-
ravského obrození. Do sborníku pøi-
spìl dále z Univerzity Palackého prof.
PhDr. Oldøich Králík, DrSc., v letech
1937�1946 profesor Slovanského
gymnázia, geografka doc. dr. Stanisla-
va �princová, bývalý øeditel Slovanské-
ho gymnázia PhDr. Jan Springer, prof.
PhDr. Jaroslav Èièatka a prof. Miroslav
Tøískala (v�ichni tøi poslednì uvedení
pùsobili pøi svém støedo�kolském
úvazku i jako fakultní metodici UP).
Urbanistickou a památkáøskou tema-
tikou zabýval se Ing. arch. Zdenìk
Hynek, hlavní architekt mìsta Olo-
mouce. O stavební historii støedo�kol-
ských objektù v Olomouci psal Ing.
Josef K�ír. Sborník se tì�il podpoøe
Univerzity Palackého, jak prokazuje
úvodní slovo rektora UP prof. RNDr.
Josefa Metelky, a mìsta, jak vysvítá
z pozdravu pøedsedy MìstNV Franti�-
ka Øeháèka. Potvrdila se tak spoluprá-
ce dvou institucí: univerzity a magis-
trátu mìsta, spolupráce datující se od
roku 1945.

Publikace Pocta Slovanskému gym-
nasiu svým podtextem vyjadøovala
nadìji, �e Olomouc si postupnì opìt
získá v�echny atributy mìsta neokres-

ního, tj. nadokresního, krajského. V�e na pøelomu let 1967�1968 nasvìdèovalo
tomu, �e vývoj pùjde �ádoucím smìrem demokratizace a decentralizace. Ale Èesko-
slovensko se stále intenzivnìji zabývalo svými problémy interními, nepozorujíc,
�e se stává a nespornì �e u� se stala støedem zájmu mocností. To vedlo ke známým
tragickým událostem ze srpna 1968. Aè decentralizaèní vývoj byl od té doby zbrz-
dìn, nedal se zcela zastavit. Obèané, lid a jeho inteligence nauèili se v posrpnovém
období sjednocovat se a koordinovat na bázi legality, na bázi Národní fronty, je-
jích jednotlivých slo�ek: Socialistické akademie, tvùrèích svazù a kulturních insti-
tucí, organizací a spoleèností. Toto zázemí motivovalo k tomu, aby v Olomouci
byla v posrpnovém období obnovena Vlastivìdná spoleènost muzejní, ukonèiv�í
roku 1952 � spolu se zánikem Vlasteneckého spolku muzejního � svou èinnost
administrativním zásahem shora.

Obnovovaná Vlastivìdná spoleènost muzejní a její èasopisy mìly pøi své obro-
dì na sklonku roku 1969 nìkolik funkcí a nìkolik úrovní. Z hlediska zaèínajících
normalizaèních praktik nejménì problematickým jevilo se obnovování èinnosti
sekce pøírodovìdné a vydávání pøírodovìdné øady muzejního èasopisu. Sjednoco-
val èleny bývalého Vlasteneckého spolku muzejního, støedo�kolské profesory
a nìkteré pracovníky Pøírodovìdecké fakulty Univerzity Palackého. Kontinuita

Obálka sborníku vydaného k 100. výroèí
zalo�ení Slovanského gymnázia
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se prosadila snadno z povahy vìci v prostøedí, kde bylo ctìno dílo øeditele olo-
moucké Èeské reálky a pøedního èeského botanika Franti�ka Polívky, dílo paleon-
tologa Moøice Reme�e, geografa univ. prof. RNDr. Franti�ka Vitáska, kde odbor-
nì byl respektován fyzik univ. prof. RNDr. Josef Fuka a historikové lékaøství univ.
prof. MUDr. Miloslav Matou�ek, doc. MUDr. Eduard Wondrák a MUDr. Milan
Slavìtínský. Autority v lékaøské sekci po�ívali univ. profesoøi Gustav Lejhanec
a farmakolog MUDr. Jiøí Lenfeld, oba volení za prorektory olomoucké univerzity.
Du�í pøírodovìdecké sekce byl v�estrannì zamìøený botanik RNDr. Bohumil �ula,
znalec flóry støední a severní Moravy, a významný mykolog doc. RNDr. Bronislav
Hlùza.

Slo�itìj�í byla situace v humanitních vìdách. V zájmu historického výkladu pøe-
dem upozoròuji na jeden moment. Od druhé poloviny let �edesátých dvacátého
století projevovalo se toti� ve spoleèenských vìdách celostátnì i v regionálním
mìøítku jisté pnutí. Bylo to patrné z tematiky konference Václavkova Olomouc 1965,
vìnované regionálním dìjinám. Setkání se úèastnil ministr �kolství a kultury dr.
Èestmír Císaø. Roku následujícího, u pøíle�itosti dvacátého výroèí obnovení olo-
mouckého vysokého �kolství, vystoupil na slavnostním zasedání vìdeckých rad
Univerzity Palackého tehdej�í ministr �kolství univ. prof. JUDr. Jiøí Hájek, èlen
korespondent ÈSAV. O rok pozdìji se úèastnil setkání Václavkova Olomouc 1967
k tradicím demokratické èeské kritiky; zabývalo se mj. odkazem T. G. Masaryka
a F. X. �aldy. Uvedená setkání pøispìla ke zvý�ení presti�e vìdy a výuky a podníti-
la pracovníky humanitních oborù ke kritické aktivitì. Právì nìkteøí z nich, jak u�
zmínìno, se v letech 1966�1967 úèastnili pøíprav publikace Pocta Slovanskému
gymnasiu. Dìlnì a iniciativnì tehdy pracovali umìnovìdci � �kunsthistorikové�,
napø. JUDr. Václav Kupka, absolvent Slovanského gymnázia (1950) a popularizá-
tor jeho dìjin, doc. PhDr. Rudolf Chadraba, CSc., �ák univ. prof. Bohumila Marka-
louse � Jaromíra Johna, odborník na dìjiny výtvarných umìní PhDr. Josef Mali-
va, �ák univ. prof. PhDr. Václava Richtra, a Ing. Josef K�ír, Richtrùv spolupracovník,
abiturient olomoucké reálky v roce 1909. K uvedeným pracovníkùm pro jejich
humanitní orientaci øadím støedo�kolského profesora Václava Stratila a filologa
PhDr. Miloslava Krbce, CSc.

Èást sympatizantù s rehabilitací Olomouce jako celostátního kulturního cent-
ra pocházela z øad olomouckých historikù; vze�li ze �koly univerzitních profesorù
Ladislava Hosáka, Miloslava Trapla, Josefa Poli�enského, Franti�ka Kutnara
a Zdeòka Kristena. S nimi v pøedchozí fázi, na pøelomu padesátých a �edesátých
let, co do produktivity historického bádání soupeøili pracovníci marxistického za-
mìøení. Jejich hlavním pøedstavitelem byl Franti�ek Lón, pùsobící tehdy jako do-
cent marxizmu na UP. Po pøíchodu ze Slovenska byl pøidìlen na bývalé Slovanské
gymnázium. Roku 1940 byl mj. za spolupráci s Bedøichem Václavkem zatèen a a�
do konce války vìznìn. Za zmínìných pøedsrpnových pomìrù se Lón komunistic-
ky vyhranìnou dokumentovanou studií o tøídní diferenciaci na støední a severní
Moravì mezi dvìma válkami, studií, kterou pøispìl do sborníku ke 100. výroèí
zalo�ení Slovanského gymnázia, li�il od ostatních pøispivatelù do sborníku ji� za-
øazených.

V posrpnovém období se hodnotící hlediska historických prací zmìnila. Dog-
matická rezidua, døíve vymycovaná, se tolerovala, ba byla vítána jako nikoli ofici-
ální a neúnosná; nìkteøí regionální historikové je pøejímali nebo pøijímali nebo
jim alespoò podléhali.
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Docházelo to tak daleko, �e kritice, i kdy� neveøejné, byly podrobeny v prvním
vydání i pamìti prezidenta Ludvíka Svobody Cestami �ivota I, vyd. Na�e vojsko,
Praha 1971, pro údajnì nepøimìøený, objektivistický text a poznámkový aparát.
Uvedená odmítavá stranická kritika byla, jak jsem pøesvìdèen, podporována dog-
matickými kritiky z Olomouce. Rovnì� vztah Zdeòka Fierlingera k jeho rodi�ti,
k Olomouci, èasto v literatuøe zmiòovaný, nebyl v nìkterých ortodoxních stranic-
kých kruzích hodnocen nijak pøíznivì, pravdìpodobnì z obavy, aby nedo�lo
k infiltraci sociáldemokratizmu. Byl toti� Fierlinger dlouholetým pøedsedou Èes-
koslovenské sociální demokracie a� do jejího sjezdu v Brnì v listopadu 1947.

V�echny zmínìné slo�itosti nezabránily v�ak tomu, �e v Olomouci byla v letech
1969�1970 obnovena Vlastivìdná spoleènost muzejní, a to nejen se svou sekcí pøíro-
dovìdnou a spoleèenskovìdnou, nýbr� i se svým muzejním èasopisem. Ten se sice
záhy pøemìnil ve sborník, kdy� èasopisu VSMO pro pøekroèení redakèní lhùty,
povolené k jeho vydávání, byla roku 1971 odòata registrace. Èasopis Vlastivìdné
spoleènosti muzejní v Olomouci byl pak pøemìnìn ve sborník, buï monotematický,
nebo polytematický, a jako takový, po schválení Svmor. KNV v Ostravì, vycházel
a� do roku 1990. Podstatné bylo, �e publikaèní èinnost muzejní nebyla podvázána
a kontinuita ve vydávání tiskovin Vlastivìdného ústavu v Olomouci (døíve Krajského
vlastivìdného muzea) byla zachována.

A tak se zásluhou a obìtavostí olomouckých støedo�kolských, vysoko�kolských
a muzejních pracovníkù i zásluhou jejich souèinnosti na Slovanském gymnáziu,
na Èeské reálce a na Univerzitì Palackého podaøilo plnit zavazující odkaz Franti�-
ka Palackého, jeho závì�: �Je potøeba se vzdìlávat a dle vzdìlaného rozumu jed-
nat�.

Univ. prof. PhDr. Jaromír Dvoøák, DrSc.
(mat. roè. SG 1950, A)

VÁCLAV �VÉDA
� hrdina protikomunistického odboje

Slovanské gymnázium má díky peèlivosti statistika MUDr. Oldøicha Jury�ka
mimoøádnì dokonalou evidenci svých absolventù. �kole to umo�òuje sledovat
osobní i profesní dráhu bývalých studentù a získávat zpìtnou vazbu pro zkvalit-
nìní vlastní práce. Spolu�áci zase oceòují mo�nost snadného vzájemného kon-
taktu a pøíle�itost k udr�ování pøátelství ze �kolních lavic, které nezavane ani
patina èasu, ani vzdálenosti, mnohdy mezikontinentálních dimenzí. Kromì pøí-
slu�nosti k urèité maturitní tøídì je uvádìno datum narození, pokud mo�no ak-
tuální bydli�tì a u zesnulých i datum úmrtí. Pokud do�lo k úmrtí nepøirozeným
zpùsobem, pak, je-li znám, je uvádìn i dùvod. Napø. padl na frontì, umuèen
v koncentraèním táboøe. U Václava �védy z maturitní tøídy 1945 D bylo dosud
na základì známých údajù uvedeno: popraven. Popraveny byly v�ak i jiné vý-
znamné osobnosti, které pro�ly Slovanským gymnáziem. Napø. za heydrichiády
dr. Vladimír Petøek (spolupracovník skupiny �Anthropoid�, která zlikvidovala za-
stupujícího øí�ského protektora Reinharda Heydricha), pøední èinovník nekomu-
nistického protinacistického odboje prof. Stanislav Cvek, velitel vojsk pøi mobili-
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zaci na severní Moravì v roce 1938 generál Josef Krátký, pracovník prezident-
ské kanceláøe JUDr. Emil Sobota a mnozí dal�í. K tìmto lidem vzhlí�íme s úctou;
v�dy� to bylo za nacistické okupace!

Václav �véda v�ak byl popraven uprostøed padesátých let (2. kvìtna 1955),
v dobì rozjásaných svazákù, jejich� kulturní agitky prozpìvovaly po celé zemi
èastu�ky, kdy v rozhlase se spílalo imperialistùm, zámìrnì nièícím na�e pole
mandelinkami, kdy hospodáøská prosperita byla mìøena mno�stvím kouøících
komínù devastujících �ivotní prostøedí a zemìdìlci jezdili okukovat �zku�enos-
ti� sovìtských kolchozníkù. V té�e dobì tisíce re�imu nepohodlných mladých
mu�ù musely slou�it v útvarech PTP, po staletí utváøený vztah na�ich venkovanù
ke krajinì byl vykoøenìn konfiskací majetku a mj. o tom, zda mù�e jít dítì
z ocejchované rodiny studovat, èi ne, rozhodovala servilnost vùèi re�imu kont-
rolovaná tzv. ulièními výbory, jejich� jedinou kvalifikací byla pavlaè.

V té dobì byl rodinì Václava �védy zabaven ve�kerý majetek a odepøena mo�-
nost bydlení ve vlastním domì. Pøi úplném støedo�kolském vzdìlání ze Slovan-
ského gymnázia, s perfektní znalostí francouz�tiny a nìmèiny, jako údajnì spo-
leèensky nebezpeèný �kulak� byl zbaven mo�nosti �ivit svou rodinu alespoò jako
krmiè prasat.

Spoleènì se svými �vagry bratry Ma�ínovými se rozhodl bojovat za zmìnu
tohoto spoleèensky nedùstojného stavu a posléze opustit republiku. A proto�e
uplatnit toto základní lidské právo legálnì v té dobì nebylo mo�né, zaèal se pod
rou�kou zákonnosti psát neobyèejnì krutý pøíbìh. Ná� bývalý spolu�ák Václav
�véda byl na útìku postøelen (v tehdej�í NDR, pøi pokusu projít do Západního Berlí-
na) a témìø vykrvácel. V zbìsilé �tvanici, kdy proti skupince pìti uprchlíkù stálo
15 000 policistù NDR a vojsko okupaèní Sovìtské armády s bojovou technikou,
se tøem podaøilo probít do Západního Berlína. Mj. také proto, �e krvácející Vác-
lav �véda kryl jejich ústup.

Re�im se tehdy sadisticky mstil. Václava �védu ve vojenské nemocnici vyléèil,
následnì ho podrobil muèení a bestiálním výslechùm a posléze v monstrprocesu,
v nìm� mu ani nebylo prokázáno, �e by kohokoli zabil, byl exemplárnì odsou-
zen k hrdelnímu trestu (spoleènì s dal�ími chycenými èleny této skupiny Zbyòkem
Janatou a Ctiborem Novákem). Jeho man�elka peèující o dvì malé dìti byla od-
souzena na 18 let vìzení (do odbojové èinnosti naprosto zapojená nebyla). Dne 2. kvìt-
na 1955 v 17.35 hod. byl v pankrácké vìznici ortel � tedy justièní vra�da � vyko-
nán.

Díky badatelskému úsilí autora následujícího èlánku, který je odborným pra-
covníkem Ústavu pro vy�etøování a dokumentaci zloèinù komunizmu, byl ve
Václavovì vìzeòském svazku nalezen dopis jeho zoufalých dìtí. O Václavovì do-
pisu na rozlouèenou z 1. kvìtna 1955 se nikdo nemìl dovìdìt. Dìti Václava �vé-
dy si mohly otcùv dopis na rozlouèenou pøeèíst a� v roce 1995! Text dopisu pøi-
ná�íme v plném znìní. Jeho obsah místo dal�ích úvah a komentáøù snad pomù�e
pøiblí�it tuto tragickou osobnost na�ich moderních dìjin. Ve výtisku jubilejního
almanachu �Primum necessarium� je tedy tøeba si v adresáøi u na�eho bývalého
spolu�áka Václava �védy doplnit poznámku: justièní vra�da, stateèný èlovìk,
hrdina protikomunistického odboje.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960, C)
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�IVOT A SMRT VÁCLAVA �VÉDY

Jsou lidé, jejich� �ivot plyne svým klidným, pravidelným tempem ji� od naro-
zení a svou tuctovou v�edností málokdy vzbudí pozornost okolí. �ivot Václava
�védy takový rozhodnì nebyl. Je tragickým pøíbìhem nadaného èlovìka, tou�í-
cího po svobodì v totalitním systému, èlovìka, který se nikdy nesmíøil s komu-
nistickým re�imem, aktivnì proti nìmu vystoupil a ten jej bezohlednì zlikvido-
val.

Narodil se 26. dubna 1921 v Pivínì u Prostìjova. Po ukonèení národní �koly
v Kolínì v roce 1932 studoval do roku 1938 na kolínském reálném gymnáziu
a v letech 1938�1940 na reálném gymnáziu v Olomouci. V roce 1940 se pokusil
ilegálnì pøekroèit èesko-slovenskou hranici, proto�e se chtìl v zahranièí pøipojit
k jedné z èeskoslovenských vojenských jednotek a bojovat proti fa�izmu za osvo-
bození své vlasti. Ve slovenské Skalici v�ak byl zatèen policií a pøedán gestapu.
Po devíti mìsících vìznìní ve vìznici v Brnì se mu za dramatických okolností
podaøilo z vy�etøovací vazby utéci do Nìmecka, proto�e v okupované vlasti zù-
stat nemohl a domníval se, �e se zde lépe ukryje. Pozdìji o tomto svém útìku
pøátelùm øekl:

��Ze soudní vazby nás vodili na práci do budovy soudu. Jednou poslali na�e ko-
mando uklízet za katr do pátého patra. Druhá polovina chodby byla pøístupná veøej-
nosti. A tak kdy� si bachaø odskoèil, otevøel jsem okno nejblí�e u møí�e a zjistil, �e pod
okny probíhá asi deseticentimetrová øímsa. Vylezl jsem na øímsu a zády opøen o zeï
jsem se soukal k dal�ímu oknu, které bylo za katrem ji� ve volnì pøístupné chodbì.
Dolù do hloubky jsem se radìji nedíval. Lehkým tlakem se mi podaøilo okno otevøít
a skoèil jsem do chodby, na svobodu! Je�tì jsem ostatním otevøel dveøe a oni skuteènì
v�ichni zdrhli, a� na pár staøíkù. Rychle jsem se dal po schodech dolù.� (Ota Rambou-
sek: Jenom ne strach. Praha 1990) Pøesto, �e nemìl �ádné osobní doklady, poda-
øilo se Václavu �védovi sehnat pod fale�ným jménem Wenzel Adamec (Adamcová
bylo rodné jméno jeho matky) práci pokrývaèe u jedné nìmecké firmy v Hallen-
dorfu u Braunschweigu. Po devíti mìsících odtud ode�el do Teltowa u Berlína,
kde mu jeden jeho známý sehnal práci u firmy Gustav Loshe, vyrábìjící parfémy.
Kdy� po pøepadení Sovìtského svazu nacistickým Nìmeckem vidìl, jak Hitlero-
va armáda rychle postupuje a jaké ohromné lidské a materiální ztráty má Sovìt-
ský svaz, domníval se, �e nacisté nikdy nebudou pora�eni, a tím zmizela jeho
poslední nadìje, �e se bude moci vrátit zpìt domù. Proto se je�tì s jedním pøíte-
lem rozhodl, �e odejdou ilegálnì do Anglie, aby mohli vstoupit do èeskosloven-
ských vojenských jednotek.

V èervnu roku 1941 pøe�li severnì od Schaffhausenu �výcarskou hranici
a pøihlásili se u �výcarské policie, aby jim pomohla dále. Ta je v�ak ji� druhý den
vydala zpìt nìmecké pohranièní strá�i, která je pøedala gestapu. Oba byli dopra-
veni nejdøíve do úøadovny gestapa v Kostnici a odtud do Stuttgartu. Dne 3. èerv-
na 1942 byl Václav �véda nìmeckým soudem v Norimberku odsouzen k 15 le-
tùm vìzení pro velezradu (jeho pøítel dostal 10 let) a byl dopraven nejdøíve do
vìznice v Golnow u �tìtína a odtud po tøech mìsících do vìzení v Brandenburg-
Gerden. Zde byl vìznìn a� do konce dubna 1945, kdy bylo toto území osvoboze-
no, a po krátkém pobytu v sovìtském záchytném táboøe se v èervnu 1945 vrátil
zpìt do své rodné osady Pivín.
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Ve svobodném Èeskoslovensku slo-
�il nejdøíve po tøímìsíèní intenzivní
pøípravì maturitní zkou�ku na Slo-
vanském gymnáziu a od øíjna 1945 do
kvìtna 1946 absolvoval vojenskou
slu�bu. V dubnu roku 1946 se také
o�enil. Man�elka zdìdila po své babiè-
ce Bo�enì Ma�ínové statek o rozloze
více ne� 50 ha. Její otec souhlasil se
sòatkem pod podmínkou, �e na nìm
bude Václav �véda vést hospodáøství
� Václav �el tedy pracovat jako prakti-
kant k jednomu ze statkáøù v Kolínì,
aby zde získal potøebnou praxi. Po
devíti mìsících se vrátil na svùj statek
a hospodaøil zde a� do února 1950,
kdy byl tento statek komunisty zkon-
fiskován.

Vzhledem k tomu, �e pro svùj tøíd-
ní �bur�oazní� pùvod nemohl jako
bývalý statkáø najít jiné zamìstnání,
ode�el pracovat na státní statek v Úva-
lech u Prahy jako krmiè prasat. Mìl
dobré pracovní výsledky a jeho práce
byla nadøízenými velmi dobøe hodno-
cena. Poèátkem zimy v�ak zde nastou-
pil nový správce statku, a proto�e byl
�véda bývalý �kulak�, zbavil ho i této
práce. Jeliko� nechtìl pøijmout jiné,
je�tì podøadnìj�í zamìstnání, ode�el pracovat do rudných dolù v Kaòku u Kutné
Hory. V té dobì v�ak musela jeho man�elka s obìma malými dìtmi pod nátla-
kem vyklidit i poslední dvì místnosti, které rodina je�tì smìla ve svém bývalém
statku obývat. Proto�e nemìli kde bydlet, byl Václav �véda nucen odejít i z toho-
to zamìstnání a nastìhovat se s rodinou do domu svých rodièù v Pivínì u Prostì-
jova. Od ledna 1953 pracoval jako dìlník na pile v Olomouci. Proto�e on i jeho
rodina byli v komunistickém systému v podstatì lidmi bez jakýchkoliv �ancí na
cokoliv, rozhodl se, �e ilegálnì odejde ze své vlasti. Tento zámìr také spolu se
svými pøáteli v øíjnu roku 1953 uskuteènil.

Ji� v prùbìhu roku 1953 se Václav �véda dohodl se Ctiradem a Josefem Ma�í-
novými � syny brigádního generála Josefa Ma�ína, popraveného fa�isty v roce
1942, dále s Milanem Paumerem a Zbyòkem Janatou, �e odejdou za hranice, aby
tam mohli pokraèovat v boji proti komunistickému re�imu. Proto�e v�ak hrani-
ce západního Nìmecka byla silnì støe�ena, naplánovali trasu útìku pøes území
východního Nìmecka do Západního Berlína.

Jejich cesta zaèala dne 3. øíjna 1953 v Praze, odkud odjeli veèer vlakem do
Chomutova. Po noci strávené v okolí mìsta se druhý den skupina, její� ètyøi
èlenové byli vyzbrojeni pistolemi s omezeným poètem nábojù, rozdìlila a opìt se
se�la a� v blízkosti státní hranice. Pøekroèila ji dne 4. øíjna v pozdních odpoled-

Václav �véda
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ních hodinách a vydala se smìrem na sever. Od poèátku jejich cesty po celý první
týden hustì pr�elo a bylo velmi chladno. Proto�e se obávali prozrazení (nebo�
vìdìli, �e pøi odhalení by zcela jistì byli odsouzeni k trestu smrti), postupovali
rychlým pochodem vpøed pouze v noci. Ve dne se skrývali buï v lese, nebo ve
stodolách a v nìkolika pøípadech se jim podaøilo pøeèkat den v kabinì mìstské
plovárny, kde si mohli alespoò vy�dímat zcela promoèené �aty. Po dvou dnech
jim do�ly zásoby potravin, zaèal padat první sníh. Promrzlí, vyhladovìlí a zcela
promoèení uprchlíci se rozhodli, �e se zmocní nìjakého auta a dojedou co nejdá-
le k Berlínu. Na silnici mezi Grosshartmannsdorfem a Brand-Erbisdorfem se jim
podaøilo zastavit osobní automobil. Po krátkém vyjednávání pøinutili øidièe vy-
stoupit, zavedli jej do lesa, spoutali a omámili chloroformem. Automobil se jim
v�ak nepodaøilo nastartovat a navíc se k místu èinu blí�il cyklista a dal�í vozidla,
tak�e jim nezbylo nic jiného, ne� dát se na útìk, a to tak rychle, �e na místì
zanechali i své aktovky, v nich� byl zbytek osobních vìcí. Jejich pì�í anabáze
mìla pokraèovat dále, tentokrát je v�ak ji� hledala i východonìmecká policie,
kterou tím na sebe upozornili.

Po nezdaru akce prchala pìtièlenná skupina celou noc, bìhem útìku obe�la
dvì vesnice a minula mìsto Freiberg. Celý den 7. 10. 1953 strávila ve veliké sto-
dole nedaleko silnice, kde Josef Ma�ín ztratil kromì plá�tì do de�tì i jejich po-
slední kompas. Po setmìní stodolu opustili a pokraèovali dále. Nadále jim nezby-
lo nic jiného, ne� se v noci orientovat podle hvìzd. Hladoví a zcela vyèerpaní
dorazili do mìsta Riesa a rozhodli se, �e budou dále alespoò èást cesty pokraèo-
vat vlakem. Aby sehnali peníze na jízdenky, prodal Václav �véda, který jako jedi-
ný ze skupiny hovoøil vedle francouz�tiny perfektnì nìmecky, své støíbrné ciga-
retové pouzdro a Paumerovy náramkové hodinky nìjakým lidem, kteøí oba
nechali u sebe doma pøespat. Brzy ráno 8. øíjna se èlenové skupiny opìt setkali
a po jednom ve�li do budovy nádra�í. Václav �véda koupil jízdenky a jeli vlakem
do nedaleké Elsterwerdy. Zde v�ak pøeslechli hlá�ení, �e se vlak za nìkolik minut
vrací zpìt. Kdy� se souprava dala do pohybu, bylo ji� na výstup pozdì, a tak
pøijeli opìt zpìt do Riesy; do Elsterwerdy museli jít tedy opìt pì�ky, dorazili tam
okolo 23. hodiny noèní a do 2 hodin ráno druhého dne se ukrývali v malé stodole
nedaleko nádra�í.

Potom si zakoupili jízdenky a v pùl tøetí vyjeli vlakem do stanice Uckro, kam
dorazili asi po dvouhodinové jízdì. Zde v�ak na nì ji� èekali pøíslu�níci východo-
nìmecké policie, kteøí byli na uprchlíky upozornìni, a �ádali po nich osobní do-
klady. Po krátkém rozhovoru se pøihnalo nìkolik dal�ích policistù a vyzvali pøe-
kvapené uprchlíky, aby dali ruce vzhùru. Jeden z nich se vrhl na Ctirada Ma�ína,
strhla se krátká rvaèka a zaèaly padat výstøely. Na konci pøestøelky zùstali na
zemi le�et tøi zranìní policisté, z toho jeden smrtelnì. Také druhá strana v�ak
utrpìla první, nenahraditelnou ztrátu: Pøi útìku z nádra�í se skupina roztrhla,
a zatímco Václav �véda, Milan Paumer, Josef a Ctirad Ma�ínové se opìt se�li na
okraji mìsta, Zbynìk Janata, který v nastalém zmatku prchal opaèným smìrem
ne� ostatní, byl druhý den zatèen východonìmeckou policií a ihned vyslýchán.

Útìk ostatních pokraèoval, pronikat dále v�ak bylo mnohem tì��í, nebo� do
akce proti nim bylo postupnì nasazováno stále více východonìmeckých a sovìt-
ských vojákù a policistù (nìkteré údaje hovoøí a� o 15 000 mu�ích), vyzbroje-
ných kulomety a tì�kou technikou vèetnì tankù a obrnìných transportérù. Vo-
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jáci byli tak hustì rozesta-
veni blízko nich, �e je mu�i
sly�eli hovoøit a ka�lat.
Kruh se uzavíral.

Bì�eli jako �tvanci, navíc
nemìli co jíst, za potravu
jim slou�ilo v�e, co na�li na
poli � syrová øepa, dýnì,
mrkev èi nedozrálá rajèata.
Potøebovali se ukrýt. V osa-
dì Reichwalde na�li na nì-
kolik dní úkryt ve stodole
selky Lommelové. Dne
16. øíjna 1953 v�ak byli ob-
jeveni a nastal jejich dal�í
útìk smìrem na Waldow. Zde se pronásledovatelùm podaøilo zbývající ètyøi uprch-
líky v lese obklíèit. Ti byli odhodláni za ka�dou cenu bránit své �ivoty s tím, �e
poslední kulku si nechají pro sebe.

Kdy� vidìli, �e se k nim pronásledovatelé blí�í ze v�ech stran, do�lo k pøestøel-
ce, pøi které padli dva policisté. Václav �véda dostal zásah do pravé pa�e. Rána
velice silnì krvácela, jeho pøátelé, kteøí le�eli pod palbou pøitisknuti k zemi, jej
nemohli obvázat. Na èas ztratil vìdomí, byl velice zesláblý. Veèer se skupina roz-
hodla, �e jediná �ance na pøe�ití je prorazit obklíèením. Na pokyn Ctirada Ma�í-
na vyrazili v�ichni proti policejním autùm:

��Ale u� po nìkolika metrech se rozpoutalo pravé peklo. Svìtlomety se otoèily za
námi� Vzápìtí se roz�tìkaly kulomety. Okolo náklaïáku jsme probíhali tìsnì pøi
sobì, proto�e malý prostor nám víc nedovoloval. První kulomet zaèal pálit z vozu,
stojícího hned za náklaïákem, pøed kterým jsme probìhli� Kulky protivnì hvízdaly
vzduchem a nám se zdálo, �e bì�íme napnutými pavuèinovými vlákny� Vidìl jsem,
jak Pepa i Milan upadli. Ale hned, je�tì po ètyøech, znovu vybìhli. Pepa volal: �Kliè-
kujte!� Zaèali jsme mìnit smìr, ale u� tu byl hluboký pøíkop, který jsme z dálky nevi-
dìli. Napravo ode mne vlétl do pøíkopu Pepa s Milanem, kterému se v pádu spustila
pistole. Kupodivu. Václav u� le�el v pøíkopu� Kluci táhli Václava do lesa za pøíko-
pem� Dostali jsme ho a� pod první stromy, kde nám v�ak upadl na zem. Stáli jsme
nad ním a bylo nám jasné, �e dál u� s námi nemù�e. Byl úplnì apatický a chtìlo se mu
jen spát. Ptali jsme se ho, zda se chce zastøelit sám, nebo to máme udìlat sami. Pøál si,
abychom mu nechali zbraò. Hodlal zadr�et pronásledovatele� Doporuèili jsme mu,
bude-li dopaden, aby svalil v�echno na nás a pokusil se uniknout oprátce. Tu�ili jsme,
�e pokud padne komunistùm do rukou, znamená to jistou smrt. A je�tì hor�í je to, co
bude pøedcházet. Nekoneèné výslechy a nebezpeèí, �e se do celé zále�itosti dostane
mnohem víc lidí. Museli jsme dál. Ka�dá minuta byla drahá. Teï zatáhne policie celý
kraj� Václav prosil, abychom nezapomnìli na jeho �enu a dìti� Bylo nám v�elijak.
Václav, ten nepostradatelný, vìrný a stateèný kamarád. A teï je tma, zima, necháme
ho tu zranìného, o hladu a �ízni, vyèerpaného velkou ztrátou krve� Políbili jsme ho
ka�dý na èelo. Sbohem, kamaráde. Krok za krokem jsme se ti�e vzdalovali s hluboce
sklonìnou hlavou. Nikdo z nás se neodvá�il ohlédnout.� (Ota Rambousek: Jenom ne
strach. Praha 1990)

Jeden z dopisù, který Václav �véda
do vìzení dostal � od svých dìtí
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Naprosto vyèerpaného Václava
�védu na�la východonìmecká policie
ráno 17. øíjna 1953. Zatím co jeho
tøem ��astnìj�ím kolegùm se podaøi-
lo po dal�í anabázi dosáhnout vytou-
�eného západního Berlína, Václav byl
bez ohledu na svùj zdravotní stav
podroben mnohahodinovým výsle-
chùm. Pøí�tí rok byl spolu se Zbyò-
kem Janatou, jen� byl východonì-
meckou policií také krutì vyslýchán,
pøedán èeskoslovenské policii a po-
staven pøed soud.

V procesu, jeho� celé øízení pøed
senátem Nejvy��ího soudu probíha-
lo z rozhodnutí politického byra ÚV
KSÈ jako exemplární pøípad a jen�
byl doprovázen velkou propagandis-
tickou kampaní, bylo 28. ledna 1955
odsouzeno sedmnáct obvinìných
a vyneseny tøi tresty smrti � nad tøi-
atøicetiletým Václavem �védou, dva-
advacetiletým Zbyòkem Janatou
a dvaapadesátiletým strýcem bratøí
Ma�ínù Ctiborem Novákem. Aby ro-
dinné tragédii �védù nebyl konec,
byli v procesu odsouzeni také otec
a man�elka Václava �védy na 15 a 18
let vìzení a bratøi Vratislav a Zdenìk
�véda � ka�dý na 20 let.

V�ichni tøi odsouzení v procesu
k absolutnímu trestu byli popraveni
obì�ením ve stejný den � odpoledne
2. kvìtna 1955 na popravi�ti v Praze
na Pankráci.

Poslední dopis na rozlouèenou
napsaný Václavem �védou a urèený
man�elce a dìtem, o nì� se bìhem
matèina vìznìní starala jejich babiè-
ka a které vyrùstaly ve velice skrom-
ných pomìrech, nesmìl být rodinì
vydán. Dìti si mohly poslední slova
svého otce (jeho man�elka zemøela
v roce 1991) pøeèíst a� dlouho po
pádu komunistického re�imu, v roce
1995.

Mgr. Jaroslav Vorel
Ústav pro vy�etøování a dokumentaci

zloèinù komunizmu
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PROF. PHDR. ANTONÍN ZATLOUKAL
� osobnost oceòovaná celým frankofonním svìtem

Slovanské gymnázium Olomouc je ji� 12 let vzdìlávací institucí, její� souèástí
je bilingvní èesko-francouzská sekce. Není proto divu, �e s ohledem na tuto sku-
teènost hledá ústav ve své minulosti pøíklady, které by naznaèovaly, �e tato jazy-
ková orientace mìla alespoò u nìkterých studentù celo�ivotní rozmìr a naplnila
jejich osud, popøípadì alespoò profesní kariéru. Takových pøíkladù není málo.
Nad jiné významným pøíkladem mù�e být prof. PhDr. Antonín Zatloukal, osob-
nost oceòovaná nejen u nás, ale i v cizinì, dokonce celým frankofonním svìtem.
Pøíèinou tiché slávy a významnosti profesora Antonína Zatloukala byla jeho lás-
ka k francouzské literatuøe a vysoká odbornost, je� byla dokonale zhodnocena
v jeho pùsobení na katedøe románských jazykù Filozofické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Krátká sta� o Antonínu Zatloukalovi má za cíl alespoò
letmo pøipomenout osobnost, je� se je�tì v dobì oslav 130. výroèí pøed pìti lety
tì�ila ze �ivota a byla vnímána jako �ivý pøíklad osobního a profesního souznìní.
�el, uplynulo pìt let a prof. PhDr. Antonín Zatloukal je ji� jen vzpomínkou.

Osobnost významného jazykovìdce a literárního vìdce pøipomeòme nejdøíve
krátkým curriculum vitae. Antonín Zatloukal se narodil 7. øíjna 1916 ve Val�ovi-
cích, malé osadì u Hranic, v rodinì hajného jako tøetí syn ze ètyø dìtí. Otec rodi-
ny slu�ebnì postoupil a� do funkce øeditele mìstských lesù, pøestìhoval se do
Olomouce a vybudoval rodinné sídlo na Letné. V�echny dìti v rodinì získaly
vysoko�kolské vzdìlání. Nejstar�í Zdenìk se stal in�enýrem chemie a �il v Praze,
druhorozený Jan vystudoval práva a dosud �ije v Olomouci a nejmlad�í Marie,
provdaná Bìlohlávková, byla v Olomouci výtvarnou pedago�kou a proslulosti
dosáhla jako malíøka.

Antonín vystudoval nejdøíve Slovanské gymnázium a na nìm v roce 1935
maturoval ve tøídì historika a geografa Václava Valenty. Poté se vìnoval studiu
latiny a francouz�tiny na Filozofické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì. Jeho
profesory byli F. Novotný, F. Stiebitz, Josef Kopal, O. Levý a V. Èerný.

V roce 1938 uèil Antonín Zatloukal krátce na gymnáziu v Pøerovì, poté byl
nasazen úøadem práce jako manuální pracovník na leti�tì v Olomouci. Po osvo-
bození pùsobil do roku 1948 na Polívkovì reálném gymnáziu a soubì�nì jako
externí síla i na Filozofické fakultì Univerzity Palackého. Na katedøe romanisti-
ky FF UP pro�el v�emi stupni hodností poèínaje lektorem. Od roku 1964 pùsobil
na univerzitì jako docent francouzské literatury; v roce 1982 ode�el na odpoèi-
nek.

V Olomouci zalo�il Antonín Zatloukal rodinu a s man�elkou Vìnceslavou vy-
chovali tøi syny. Nejstar�í Antonín vystudoval techniku a jako in�enýr pùsobí na
Pøírodovìdecké fakultì UP. Syn Václav je støedo�kolským profesorem s aprobací
biologie � chemie a nejmlad�í Stanislav je lékaøem a vìnuje se léèbì chorob u�-
ních, nosních a krèních.

Prof. PhDr. Antonín Zatloukal proslul jako mezinárodnì uznávaný odborník
v oblasti francouzské literatury, byl èlenem a korespondentem nìkolika na�ich
a zahranièních vìdeckých spoleèností. Významnì ovlivnil jako èlen hlavního vý-
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boru èinnost Kruhu moderních fi-
lologù v Praze a øadu let pøedsedal
jeho olomoucké poboèce.

Prof. Antonín Zatloukal se odbor-
nì zabýval pøedev�ím francouzským
románem 18.�20. století se zvlá�t-
ním zamìøením na francouzské
realisty. V popøedí jeho zájmu byl
pøedev�ím Balzac, ale i Stendhal
a Flaubert. K Balzakovu dílu se vra-
cel nejèastìji a vìnoval mu i svou ha-
bilitaèní práci �Balzakova Lidská
komedie � rozbor spoleèenskopoli-
tický, filozofický a estetický�. Velké-
mu romanopisci vìnoval i øadu èlán-
kù, statí a studií. Velký ohlas mìla
i monografie �Umìní Balzakova
románu�, v ní� se zabýval problema-
tikou kompozice, románové techni-
ky a geneze postav, tedy tìmi oblast-
mi, jim� do té doby nikdo nevìnoval
soustavnìj�í pozornost.

Zatloukalovy literární analýzy se
vyznaèovaly ustálenou metodikou.
Aby dosáhl komplexní interpretace
díla, rozebíral kvality díla z nìkoli-
ka pohledù a úhlù. Projevuje se to
ve studiích o románech Montes-

quieuových, Prévostových, Voltairových, Stendhalových, Camusových nebo
u komentáøe k dílu Rogera Martina du Gard.

Stranou zájmu prof. Antonína Zatloukala nezùstala ani francouzská poezie.
Dovedl analyzovat básnickou tvorbu urèitého konkrétního údobí, ale i zpracovat
detailní portrét èi podrobný medailon jednotlivých básníkù, jako byli Baudelaire,
Rimbaud, René Char èi Pierre Reverdy. Dokázal u ka�dého odli�it, co je pro nìho
vlastní, jedineèné, autentické. Jeho kritickým krédem bylo napomoci hlub�ímu
pochopení analyzovaného textu. Nebyl tápavým empirikem, ale dùvìrným znal-
cem francouzské kritiky, který sám pøistupoval k literární analýze s rigorózní
vìcností.

Vìdecké poznatky umìl prof. Zatloukal sdìlit zpùsobem, který byl srozumi-
telný �irokému zájmovému literárnímu publiku. Proto byl èasto �ádán o doslovy
k vydávaným pøekladùm francouzské literatury u nás i na Slovensku. Jeho do-
slovem je opatøen La Fontaine, Voltaire, Balzac, Roger Martin du Gard. Pøirozený
tok øeèi pøedurèil A. Zatloukala k pøedná�kovým aktivitám, jich� se mnohokrát
výbornì zhostil nejen v Kruhu moderních filologù v Olomouci, ale i v Praze,
Brnì, Bratislavì, Banské Bystrici.

V období pøed listopadem 1989 se o prof. Antonínu Zatloukalovi vìdìlo víc
v zahranièí ne� u nás. Byl èlenem Société d�Histoire littéraire de la France, Grouppe

Univ. prof. PhDr. Antonín Zatloukal
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d�Etudes balzaciennes, Société des Etudes romantiques a korespondentem Re-
vue d�Histoire littéraire de la France a L�Année balzacienne. U nás mìl �anci uplat-
nit své hluboké vzdìlání jen v Kruhu moderních filologù, zván byl i na jiné uni-
verzity jako oponent pøi dizertaèních a kandidátských pracích.

Profesury dosáhl PhDr. Antonín Zatloukal a� s dlouhodobým zpo�dìním po
listopadu 1989, i kdy� jmenování profesorem bylo navr�eno ji� v roce 1968. �i-
votní osudy prof. PhDr. Antonína Zatloukala se naplnily ve ètvrtek 19. listopadu
1998, kdy zemøel po dlouhé tì�ké nemoci ve vìku 82 let.

Jeho odkaz �ije, jeho dílo je pøedmìtem zájmu moderních filologù, jeho po-
znatky probouzejí zájem o francouzskou literaturu a napomáhají k jejímu po-
chopení. Osobnost Antonína Zatloukala byla mj. pøipomenuta v antologii Slo-
vanské gymnázium literární (Danal 2000) a v publikaci Olomoucké høbitovy
a kolumbária (Memoria 2001).

Mgr. Bohumír Koláø

BÁSNÍØKA MUDR. DOBROSLAVA

VYDOMUSOVÁ-PROVAZNÍKOVÁ

Pochází z Lo�ova, kde se narodila 13. srpna
1933; maturovala na Slovanském gymnáziu
r. 1953 a v�eobecné lékaøství absolvovala
v Olomouci r. 1959. Ve svém nelehkém �ivotì
musela pøekonávat dvì velké obtí�e � tì�ké one-
mocnìní páteøe, je� ji poutalo na lù�ko ètyøi léta
(1944�1947) a nikdy úplnì nezmizelo, a dùsled-
ky svého nesouhlasu s tehdej�ím komunistic-
kým re�imem.

Studovat zaèala na tehdej�ím církevním gym-
náziu sester dominikánek v Hejèínì a po jeho
zru�ení se v 50. letech objevila v øádovém rou-
chu mezi svazáky na Slovanském gymnáziu!
Nebýt vynikajících vìdomostí a talentu, sotva
by byla svá studia úspì�nì dokonèila.

Svou literární èinnost zaèala ji� v 15 letech,
byla delegována do skupiny zaèínajících autorù
ji� na gymnáziu. Od tehdej�í tendenèní tvorby
se ale zásadnì distancovala, co� vedlo k vylou-
èení mo�ností publikovat. Pøesto po celý �ivot cítila potøebu sdìlovat své my�len-
ky a emoce v literární tvorbì obsa�ené v nìkolika sbírkách básní, povídek a ese-
jí. Po promoci pùsobila jako lékaøka 10 let ve �ternberku a posléze 22 let v Ostravì
� Porubì jako odborná internistka.

RNDr. Vladimír Malí�ek
(mat. roè. SG 1953)

MUDr. Dobroslava
Vydomusová-Provazníková
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VARIACE NA �IVOT

�ivot je divná epizoda,
èas od èasu jde stále dál a dál.
Dává a je�tì více bere,
chce, by ses radoval, plakal i smál.

�ivot je skladba nejkrásnìj�í,
ji� nikdo nikdy nedohrál.
Tu struny poznenáhla tichly, mlkly,
tam, jak by výkøik v nich ustal.

�ivot je nìco tak krásného!
Má radost, smutek, moudrost, bídu,
nám s trny rù�e v cesty splétá
a k ústùm podává neb odtrhuje skývu.

EPILOG

Stmívá se.
�eré stíny se kradou do svìtnice,
obdélník okna
jen kontrastuje s tmou.
Bílé kdys rù�e, dnes zaprá�ené,
zdobí tu sochu nehybnou
a v kamnech oheò dohoøívá
a hodiny pravidelnì jdou a jdou.
Kniha zùstala rozevøená,
housle k podu�ce mìkké lnou.
Znehybnìla ruka roztøesená.
Jen vzpomínky a my�lenky
drásají du�i, nitro rvou:
�I dne�ní tento den mìl ráno!�

STÙJ!
Stùj, pozastav se,
co èiní�?
Jak to den za dnem pro�ívá�,
ani� to, �e �ije�, dobøe ví�?

V�dy� pøijde neuvìøitelnì rychle èas,
kdy hlavu v dlanì polo�í�
a nad �ivotem marným
bude� zoufati.
Proè vùbec �ít? Proè vùbec �ít?
Jsme klasy.
A� uzrajeme,
�nec pøijde skosit nás
a zrna úrody
do lùna zemì ulo�it.

MUDr. Dobroslava Vydomusová-Provazníková
(mat. roè. SG 1953)
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O SKEPSI DOKONCE DÌDIÈNÉ

Nedávno mùj vnuk, který nav�tìvuje Slovanské gymnázium, psal slohovou prá-
ci, ve které mìl sám sebe charakterizovat. Napsal v ní vìtu: �Jsem skeptik, mám to
po dìdovi.� Konstatování strohé, ponìkud nadnesené. Pohled daný prizmatem
jeho mládí.

Vzpomínám si, �e jsem kdysi v gymnazijní lavici psal slohovou práci podobné-
ho tématu. Mìli jsme si vybrat spolu�áka a napsat jeho charakteristiku. Tenkrát
jsem psal o Franti�ku Valertovi, pozdìji známém kameramanovi, který natáèel
slavný film o Praze. Franti�ek Valert ode�el do Ameriky, pùsobil ve své profesi
a stal se pedagogem svého oboru na kterési americké univerzitì. Staèil nìkolikrát
nav�tívit republiku, ale zemøel. Tenkrát ve �kole jsem psal jeho charakteristiku, ale
nìjak mi to ne�lo. Zaèátek i konec práce jsem okoøenil malým extempore: Popiso-
val jsem pózování holubù na øímse protìj�ího domu, kam bylo vidìt z oken na�í
tøídy. Neuspìl jsem. Takové postupy se pranic nelíbily na�í tehdej�í profesorce èe�-
tiny. Pøepadla mne z toho skepse.

Nevím, jestli mùj vnuk Matìj se v tomto podìdil. Úvodní vìta mého pøíspìvku
o skepsi, toti� to, �e napsal o sobì, �e je skeptik, se mi donesla pøes dceru témìø
jako výtka. Jaképak to dìdictví pøená�ím pøes sebe na její dítì? Tak�e znovu skep-
se.

U� mám nárok na ohlédnutí v souvislosti s výroèím této na�í �koly. V�dy� po
mnì, který jsem na �kole studoval v dobì, kdy platilo ��tudování není med, kdy�
nám vládnì rudý dìd�, nav�tìvovala toto gymnázium moje dcera, její man�el a nyní
mùj vnuk. Na jedné stranì optimistické konstatování, na druhé stranì skepse z tìch
rokù, které u� uplynuly od maturity.

Optimizmus je v tom, �e �kola � pøes v�echny peripetie doby, po kterou trvá �
vychovává své absolventy dobøe. Nemám pedagogické schopnosti, ale myslím si,
�e dobrý uèitel není jen dobrý znalec pøedmìtu, kterému vyuèuje, ale musí být
i psycholog. Musí mít autoritu, samozøejmì pøirozenou, a také musí umìt zaujmout
svým výkladem. Dokonce si myslím, �e musí být také trochu herec. Dùkazem mù�e
být i to, �e na vesnici, kde jsem �il, byl ochotnický soubor, ve kterém hlavními
pøedstaviteli byli uèitelé.

Vzpomínky na dobré pedagogy se vybavují neèekanì pøi rùzných pøíle�itostech.
Kdy� jsem jednou �el se pstruhovým prutem vodou Moravice, zaujalo mne na

bøehu jedno místo s opu�tìným paøezem. Pstruzi nebrali, nohy mne bolely, a tak
jsem vystoupil na bøeh, odlo�il rybáøský vercajk a sedl si na paøez. Vtom na kvìt
vratièe sedl s bzukotem nìjaký vìt�í brouk. Zasunul spodní blanitá køídla, na nì
slo�il krovky a odpoèíval. Vzápìtí se mi vybavila vzpomínka na pana profesora
Pochobradského, který nás uèil pøírodopisu. Stál na stupínku katedry a vyprávìl
o tom, jak v pøírodì u broukù funguje mechanizmus vzlétání. Pan profesor to pøed-
vádìl názornì na svém obleèení a sledoval na�e oèi, kdy� pøedtím, ne� zvedl krov-
ky (to byly �osy saka) se pøesvìdèil zdánlivì nenápadným pohybem, zda má
v rozkroku u kalhot zapnuté v�echny knoflíky. Pak se zaujetím pro názorný vý-
klad, který pro�íval, �osy kabátu roztáhl (napodoboval tím souèasnì rozta�ení bla-
nitých spodních køídel) a sna�il se napodobit vzlétnutí brouka. Zapomnìl, �e pan
profesor nelétá. Zavrávoral na pokraji stupínku a padal mezi pøední lavice. Nebýt
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pohotových prvoøadových �prtù, nepochybnì by
spadl.

Brouk, který na vratièi vedle mne odpoèíval,
roztáhl krovky, spodní blanitá køídla a uletìl. Pøes-
nì podle názorného pøedvedení pana profesora,
ale s tím, �e letìl a nespadl.

Nepochybnì i dnes se stávají ve �kole pøíhody,
na které budou dne�ní studenti vzpomínat. Ov�em
nevím, zda bude ten pøístup tak bezprostøední. Ne-
vím, èím to je, ale mám pocit, �e souèasné genera-
ce �ákù se u� narodily s talentem jak ovládat mo-
bil, jak brouzdat po internetu. Nepochybuji, �e
mají názorné pøedvedení vzlétnutí brouka na dis-
ketì, ale nevím, zda tento pøírodní úkaz jim po-
skytne tak úèinné vzpomínání.

Tak�e � skepse � ?
JUDr. Václav Kupka

(mat. roè. SG 1952, B)Prof. Karel Pochobradský

KRATIÈKÁ VZPOMÍNKA NA PRA�SKÉ JARO 1968
Aè se to zdá absurdní, zpìtnì pøi vzpomínce na osmileté gymnázium musím

vzpomenout �Pra�ské jaro�. Bylo mi teprve 10 let a zmìnil se mùj �ivot � byla jsem
pøijata na experimentální osmileté gymnázium Jiøího z Podìbrad. Psal se rok 1969;
první roèník ji� byl v bìhu a my jsme se na podzim pøipojili. Byli jsme výjimeèná
tøída, v�ak také pøijímací pohovory byly nároèné � jazyk èeský, matematika a psy-
chologické testy, které provìøily nejen v�eobecné znalosti, ale pøedev�ím logiku.

Byli jsme �benjamínci�, ale jinak nám profesoøi nic nedarovali. Zvlá�tní osno-
vy, vysoké nároky. Paní profesorka Kovaøíková � na�e tøídní � z nás stmelila vý-
borný kolektiv. Byla to ��astná doba.

Pak ale, jak u� to v �ivotì chodí, pøi�la rána v podobì normalizace. Experimen-
tální gymnázia byla zru�ena; re�im si nepøál nic výjimeèného. Pøes snahy na�ich
rodièù byl konec �snu�. Jediné, co se podaøilo, byl pøechod na základní �kolu spo-
leènì. Ze dvou tøíd v obou roènících byla zachována v�dy jedna tøída.

A tak jsem Gymnázium Jiøího z Podìbrad neabsolvovala; pøesto ráda vzpomí-
nám a jsem ráda, �e dnes osmiletá gymnázia bì�nì fungují.

O tom, �e jsme se neztratili ani v davu základního �kolství, svìdèily na�e studij-
ní výsledky � 30 vyznamenání z poètu 31 �ák, z toho 20 samých jednièek, olympi-
ády, soutì�e� V�ichni vystudovali støední �kolu, vìt�ina z nás absolvovala nìkte-
rou vysokou �kolu; dnes jsou z nás odborníci ve svých profesích. Chtìla bych zde
zmínit v�echny, ale to nelze, neodpustím si v�ak zmínku o dvou výjimeèných spo-
lu�ácích. První je Jana Pastròáková � dnes sólistka ve høe na flétnu � a druhý � Jiøí
Navrátil � génius matematik, vítìz evropské matematické olympiády, a pokud se
nemýlím, pùsobil èi pùsobí na Karlovì univerzitì.

Nechci být na závìr patetická, ale dovolte mi touto cestou pozdravit v�echny
na�e bývalé profesory a v�echny bývalé spolu�aèky a spolu�áky.

Za 6. A 1969/70 MUDr. Dagmar Prù�ová, roz. Malotová
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DESET ZNÁMÝCH ABSOLVENTÙ SG A ÈR
zpovídal Mgr. Bohumír Koláø

LEGENDA OBJEKTIVU NA HANÉ PRO�LA ÈESKOU REÁLKOU

Leo Schwarz �ije ve Velké Bystøici. Tam se narodil v dramatickém roce 1914,
kdy vypukla 1. svìtová válka a kdy byla Velká Bystøice sti�ena mimoøádnou po-
vodní, jakou u� nikdy pozdìji neza�ila. �ivot Leo Schwarze se naproti tomu jevil
daleko klidnìj�í, pomineme-li dramatiènost niternou, tvùrèí.

Leo Schwarz se narodil v rodinì fotografa a objektiv dlouho vnímal jako pro-
støedek ob�ivy, nikoli umìlecké tvorby. Kdy� ukonèil 5. tøídu obecné �koly, pøe-
�el na Èeskou reálku v Olomouci, kde v roce 1933 maturoval. Dnes patøí Leo
Schwarz k nejstar�ím �ijícím absolventùm jubilujícího ústavu, navíc absolven-
tem proslaveným rozsáhlým a oceòovaným fotografickým dílem. Kdy� jsem ho
na poèátku roku 2002 po�ádal o rozhovor, netu�il jsem, �e se setkám s osobností
plnou �ivota a zájmu o v�e, èím �ije souèasnost.

Pane Schwarzi, �ijete v domì, kde jste se pøed 87 lety narodil. Pro�il jste tu
celý �ivot?

Jen studijní a penzijní léta. Ale vrátil jsem se do hnízda, z nìho� jsem vyletìl,
velmi rád. Moje �ivotní dráha v�ak mìla zastávky hodnì daleko.

Leo Schwarz se svým aparátem (foto L. Lachman)
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Kde jste zaèal poznávat svìt?
Na olomoucké reálce. To byla léta pro mne jako venkovského chlapce neoby-

èejnì podnìtná. Tíhl jsem pøedev�ím k reálným pøedmìtùm.

Kdy jste zaèal poci�ovat náklonnost k výtvarné tvorbì?
Kromì otce jako fotografa bylo v �ir�ím pøíbuzenstvu nìkolik výtvarnì talen-

tovaných osobností, mimo jiné malíøka Milada �indlerová, která se usadila v Praze,
ale nìkolikrát vystavovala i v Olomouci. Lidé tvoøiví mnì byli od mládí sympatiè-
tí a pøitahovali mou pozornost. Jako mimoøádnì tvoøiví lidé mi pøipadali v�ichni
profesoøi na reálce. Kdy� se podívám na �kolní snímky tehdej�ího profesorského
sboru, v�echny jeho èleny bych dnes objímal; to byli zlatí lidé. Mìli ú�asnou trpì-
livost a moc jsme se od nich dozvìdìli. Urèitì víc, ne� pøedepisovaly osnovy, ale
to jsme tehdy nevìdìli. Profesor Hrdlièka nám ji� tehdy napø. vysvìtloval vývo-
jové teorie. Výtvarnou výchovu mne zase uèil profesor Edmund �i�ka� V�ichni
byli vynikající.

Byl jste ve �kole dominantní?
Vùbec ne. Nebylo to v mé povaze. Tì�ilo mne a uspokojovalo, �e jsem byl stu-

dentem reálky� Pokud se týká fotografování v dobì studia na reálce, vzpomí-
nám si, �e jsem vytvoøil pomìrnì rozsáhlý soubor diapozitivù z náv�tìvy Vyso-
kých Tater. Ten se dokonce uchoval a pøíznivì ovlivnil mé pøijetí do Krajského
pedagogického ústavu.

Jaký byl prùbìh va�í profesní
kariéry?

Po absolvování Èeské reálky v Olo-
mouci jsem bìhem roèního studia v Pra-
ze získal aprobaci pro výuku na obecných
�kolách. Pozdìji jsem studiem na Státní
pedagogické akademii získal aprobaci
k výuce výtvarné výchovy, deskriptivy
a matematiky na 2. stupni základních
�kol. Pùsobil jsem na okrese Uherské
Hradi�tì, krátce na Slovensku v Lednic-
kém Rovném, po totálním nasazení za
Protektorátu na �kolách olomouckého
okresu a po válce v pohranièí, konkrét-
nì v Postøelmovì. Uèil jsem celkem
18 rokù. Poèátkem padesátých let jsem
byl pøijat do Krajského pedagogického
ústavu v Olomouci a pùsobil jsem ve Støe-
disku �kolního filmu, v kabinetì didak-
tické techniky, zabýval jsem se audiovi-
zuální technikou a pøedná�el o ní na PdF
UP. Mou celo�ivotní náplní práce bylo vy-
u�ívání obrazu ve výuce, a� u� byl obraz
statický, dynamický, nebo zvukový. Této
práci jsem se vìnoval 25 let. Fotografo-Z umìlecké tvorby Leo Schwarze
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vání mne provázelo celým �ivotem, ale v�dy bylo ve sféøe amatérské, alespoò
v tom smyslu, �e pro mne nikdy nebylo ob�ivou ani bezprostøední náplní mého
zamìstnání.

Kde jste proslul jako fotograf?
Nejsem proslulý, spí� jsem jako fotograf ve�el ve známost. Ka�dá záliba smì-

ruje èlovìka mezi dal�í, kteøí se jí zabývají. Stal jsem se èlenem fotografické sekce
VSMO a obesílal jsem v�echny výstavy, které tato sekce poøádala nebo kterých se
zúèastnila. Nìkteré snímky se líbily a mé jméno zaèalo být s fotografií èasto spo-
jováno. To dalo podnìt nìkterým poøadatelùm výstav, aby mi uspoøádali výstavy
autorské. Ale byly jen tøi: v Divadle hudby Olomouc, ve Vlastivìdném muzeu
Olomouc a v 90. letech na odborné �kole v Olomouci-Øepèínì. Ve Velké Bystøici
jsem vystavoval dvakrát s výtvarnicí Terezkou Zedníkovou-Souèkovou, která
absolvovala Støední umìleckoprùmyslovou �kolu v Praze a zabývá se tvorbou
�perku.

S va�ím jménem jsou spojovány nìkteré projekty�
Existují tøi ucelené soubory mých fotografií: Památník Krajského pedagogic-

kého ústavu, Památník Velké Bystøice a soubor �ena a �perk. A snad je�tì soubor
diapozitivù z Vysokých Tater v ZD� v Námì�ti na Hané.

Doèkal jste se nìjakých poct?
Za svou èinnost na poli modernizace vyuèování v KPÚ jsem obdr�el titul Vzorný

uèitel, dále èestnou plaketu za dokumentaci rodné obce Velká Bystøice a èestnou
plaketu k 100. výroèí vzniku Vlastivìdné spoleènosti muzejní.

Va�e dílo je zastoupeno v nìkolika umìleckých sbírkách. Které to jsou?
Urèitì jsou v archivu Svazu èeských fotografù v Praze a v Muzeu umìní Olo-

mouc; nedávno jsem celý svùj archiv dokumentárních fotografií pøedal obci. Prav-
dìpodobnì z nìho budou poøadatelé tì�it pøi pøípravì jubilejní publikace k 500.
výroèí pový�ení Velké Bystøice na mìsteèko.

Vìnujete se je�tì fotografování?
Mám obì oèi operované, a tak jsem u� s fotografováním musel skonèit. Netrá-

pím se v�ak nad marností lidského poèínání�

Tì�íte se na oslavy 100. výroèí zalo�ení Èeské reálky?
Nevím, zdali mi zdraví umo�ní osobnì se oslav zúèastnit, ale vnímám tento

ústav, jím� jsem pro�el, jako významný vklad pro celý �ivot. Vzpomínám na reál-
ku s vdìèností.

LADISLAV VYCHODIL � SCÉNOGRAF SVÌTOVÉ PROSLULOSTI

V �ivotopisu velkého umìlce Ladislava Vychodila bývají léta 1931�1938 odby-
ta vìtou, �e v té dobì nav�tìvoval reálku v Olomouci. Kdo tuto poznámku pøe-
hlédne, ani si neuvìdomí, �e jeden z èelných pøedstavitelù svìtové scénografie
pro�il léta svého mládí na stále pøipomínaném Polívkovì reálném gymnáziu
a nemalou mìrou sám pøispìl k proslulosti tohoto ústavu. V souvislosti se 100.
výroèím zalo�ení ústavu, který v roce 1951 splynul se Slovanským gymnáziem
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v jednotnou �kolu, usilují organizátoøi jubilejních oslav o pøipomenutí v�ech, kteøí
pomyslné støedo�kolské kompendium z dob olomouckých studií dokázali rozvi-
nout a vytvoøit vlastní osobité dílo. Právì mezi nì nepochybnì patøí prof. Ladi-
slav Vychodil.

Narodil se 28. února 1920 v Háèkách v okrese Prostìjov, ale od �esti let �il
v Námì�ti na Hané, kam dodnes dojí�dí. V dobì studií na reálce se v Námì�ti na
Hané aktivnì podílel na èinnosti tamìj�í amatérské divadelní obce, její� kvalita
byla oceòována v celém kraji. Výtvarnì a technicky disponovaný student se roz-
hodl pro studium na Vysokém uèení technickém v Praze. U Cyrila Boudy, Karla
Pokorného a Oldøicha Bla�íèka se pøipravoval na dráhu profesora kreslení. Zau-
jat byl pra�skou divadelní kulturou, pøedev�ím Osvobozeným divadlem a Diva-
dlem E. F. Buriana a pracemi progresivních jevi�tních tvùrcù, jako byl Franti�ek
Tröster, Miroslav Kouøil, Franti�ek Muzika, Alois Wachsmann a Vlastislav Hof-
man.

�ivotní dráha Ladislava Vychodila se z poèátku odvíjela v závislosti na váleè-
ných pomìrech. Po uzavøení �kol okupanty pracoval jako dìlník, od roku 1942
jako výtvarník Beskydského divadla, kde pracoval jako �éf výpravy. Profesionál-
nì pøínosný byl pro nìho pravidelný styk s Franti�kem Trösterem. V roce 1945
na jeho doporuèení pøe�el do Národního divadla v Bratislavì, kde pracoval do
roku 1985 jako �éf výpravy. Ve SND pracuje jako výtvarník doposud.

Profesní �ivot Ladislava Vychodila byl od samého poèátku naplòován origi-
nálními pøístupy ke scénografii a ty ho pøivedly do sínì slávy. Zmínit se lze o nich
jen výbìrovì.

Prof. Ladislav Vychodil ukazuje svým pøátelùm Ludvíku Kunderovi a Aloisi Hajdovi starý
moravský døevìný lampá� (r. 2001 v Bratislavì pøi oslavì svých 80. narozenin)
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V roce 1952 zaèal vyuèovat scénografii na Vysoké �kole múzických umìní
v Bratislavì a stal se vedoucím Katedry scénografie. O dvì léta pozdìji inicioval
a stal se odborným garantem výstavby areálu dílen a skladù SND, které dodnes
rozsahem a umìleckým programem patøí k nejznámìj�ím na svìtì. Svými scé-
nografickými realizacemi doma i v cizinì se natolik proslavil, �e se stal vedoucím
scénografického oboru a pøedsedou scénografické sekce svìtové organizace scé-
nografù a divadelních technikù OISTT (Organisation Internationale des Scéno-
graphes et des Techniciens du Théâtre).

V roce 1965 reprezentoval Èeskoslovenskou republiku na svìtové výstavì vý-
tvarného umìní v Sao Paulo v Brazílii a byl odmìnìn dvìma zlatými medailemi.
Stal se vyhledávaným scénografem na pøedních scénách svìta. Vytvoøil 50 scé-
nografických realizací témìø ve v�ech státech Evropy, ale i v USA, Kanadì, Ja-
ponsku. Jako pedagog pùsobil na Kubì, v Mexiku, v USA a Kanadì.

Vytvoøil více ne� 400 divadelních výprav ve v�ech významnìj�ích stáncích thálie
Èeskoslovenské republiky. Spolupracoval s pøedními re�iséry na nejzáva�nìj�ích
inscenacích druhé pùle XX. století. Patøili mezi nì Jozef Budský, Tibor Rakovský,
M. Wasserbauer, B. Kri�ka, J. Bednárik, Alfréd Radok, Ev�en Sokolovský,
M. Hyn�t, A. Hajda, Václav Vì�ník, R. Koval a mnoho dal�ích re�isérù.

Po umìlecké stránce je Vychodilova práce oznaèována jako poetizace divadel-
ního znaku. Svou prací vystihuje my�lenku autora, pojetí re�iséra a charakter
hercovy práce. Pøitom dbá na funkènost scény v komplexním pojetí i v detailech.

Ladislav Vychodil patøí mezi nejvýznamnìj�í osobnosti, které kdy na Polívko-
vì reálném gymnáziu maturovaly. V �ádném doposud vydaném biografickém
textu nebyly publikovány umìlcovy vzpomínky na dobu støedo�kolských studií
v Olomouci. My jsme se je pokusili evokovat nìkolika otázkami.

Kam sahá Va�e nejzaz�í vzpomínka na �kolu a èeho se týká?
Byl jsem z dìdiny a do obecné �koly jsem chodil v Námì�ti na Hané. Dostal

jsem se do �koly, ani jsem nevìdìl jak. Ale v�echno kolem �koly se mi zdálo být
docela pøirozené. Jistou raritou byl v Námì�ti na Hané faráø, který jako orel se
nerozpakoval cvièit v trièku a ve �ponovkách na hrazdì, co� nebylo tehdy obvyk-
lé. Nìkteré lidi pohor�oval. V nábo�enství nás informoval i o Leciánovi.

Ve ètvrté tøídì jsem u� byl pokládán za nadaného, mìl jsem na starosti kabi-
net a mohl jsem tam urovnávat a opra�ovat �kolní sbírky. Bylo to jakési privilegi-
um. Vyvrcholilo tím, �e mùj uèitel nav�tívil rodièe a doporuèil jim, abych �el
studovat. Nad�ení to v na�í rodinì nevyvolalo, ale doporuèení bylo respektová-
no.

Byla pro Vás reálka nìèím nová? Èím Vás zaujala pøedev�ím?
Ke zkou�kám mne doprovázel otec. Byl jsem tehdy podruhé v Olomouci. Po-

prvé jsem spatøil mìsto pøi biømování. Do té doby jsem vnímal dálky jen pøes
bzuèící dráty u kolejí, které vedly kolem �eleznièní trati poblí� na�eho domu.
Olomouc byla pro mne tehdy cizí. Ne� jsem udìlal pøijímací zkou�ky, otec staèil
od studentù z vy��ích roèníkù za pár korun nakoupit hromadu uèebnic. Kromì
deskriptivní geometrie pro kvintu jsem ale �ádnou z nich pozdìji pøi studiu ne-
potøeboval. Ve vy��í tøídì jsem objevil, �e profesor Jan Srb podle staré uèebnice
deskriptivní geometrie pøipravuje kompozice. V�echny pøíklady jsem mìl pøe-
dem promy�leny.
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Byl jste hrdý na to, �e jste studentem reálky?
Na hrdost nebyl èas. Ve tøídì jsme byli jen tøi z dìdiny a spolu�áci z Olomouce

toho vìdìli víc. Mnozí znali i nìmecky. Já jsem neznal nic! V prvních tøídách
jsem v�dy pøi ètvrtletích dostával napínáky a na vysvìdèení i ètyøky. Nechtìl
jsem se ale studií na reálce vzdát. Stydìl bych se v Námì�ti na Hané, �e jsem
neobstál. Pozdìji se to nìjak zlomilo, ani nevím jak. Nìco mì osvítilo a stal jsem
se primusem. Pak to v�echno bylo lehèí. Dodnes ale umím poøádnì jenom mluvit
hanácky!

Vzpomenete si na nìkteré profesory? Èím Vás upoutali?
Vzpomínám na èe�tináøe Leopolda Borovièku, matematika Aloise Kvapila.

Edmund �i�ka mì mìl z kreslení, Jan Srb z geometrie, �ebestián Lax z francouz-
�tiny a nìmèiny a byl také na�ím tøídním. Na�e tøída byla zajímavá tím, �e øada
spolu�ákù tajnì nosila revolvery, ve tøídì se objevil i kolt. Nìkdy jsme jimi z oken
�koly støíleli do Výpadu. Na�tìstí se ve �kole nikdy nikomu nic nestalo. Spolu�á-
ku O��ádalovi ale vybuchla doma pod postelí munice a zabila ho. To byla první
váleèná obì� mezi námi.

Pøispìla reálka k rozvoji Va�eho umìleckého nadání?
První mé privilegium nabralo konkrétní podobu v kreslení. Nemusel jsem

kreslit záti�í, ale smìl jsem se volnì pohybovat po mìstì a kreslit veduty. Asi
jsem se ji� tehdy projevil jako talent. Umìní tehdy mìlo jiné kontury ne� dnes
a hrozilo �ivotními nejistotami. I já jsem �el radìji studovat kreslení a deskriptiv-
ní geometrii, tedy uèitelské obory. �el jsem studovat, co mi bylo nejbli��í.

Èím jste se zabýval v té dobì mimo �kolu?
V Námì�ti na Hané jsme hrávali divadlo. Nejen na sále, ale i v pøírodì. Pøírod-

ním amfiteátrem nám byl lom. Tato zku�enost byla asi pro mne inspirativní,
kdy� jsem �el za války k Beskydskému divadlu dìlat scénu.

Co pokládáte pro rozvoj mladého èlovìka ve �kole za nejpodstatnìj�í?
Vliv profesorù a jejich schopnost objevit silné stránky studentovy osobnosti.

Nestaèí jen pøedat pøedepsané kvantum vìdomostí. Nechat mladého èlovìka hle-
dat sama sebe, ani� mu profesoøi pomohou se orientovat, není ani moudré, ani
rozumné.

Èeho si v �ivotì nejvíce ceníte?
Dnes u� si pøedev�ím cením zdraví.

Zúèastníte se oslav 100. výroèí zalo�ení reálky?
Velmi rád. Mrzí mne, �e jsem do Olomouce nedojel na oslavy u� pøed pìti lety.

Vábí mne i skuteènost, �e se k nám pøidávají i ti spolu�áci, kteøí ukonèili studia
v kvartì a ode�li na odborné �koly. Hlásí se k nám, i kdy� nejsou v seznamu
absolventù-maturantù.

Co vzká�ete dne�ním studentùm Slovanského gymnázia?
A� se pøidr�ují tìch, kteøí hodnì vìdí, kteøí disponují schopnostmi. Rozvinout

se èlovìk mù�e jenom tak, �e se neizoluje. Platí to v rodinì, ve �kole, v obci,
v národì i ve svìtì.
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ING. JIØÍ VARHANÍK
� VYNÁLEZCE S JEDNOU NOHOU V EVROPSKÉ UNII

Orientovat se v rychlých promìnách doby a nalézat perspektivní východiska
� tak lze charakterizovat schopnosti dávného absolventa Slovanského gymnázia
v Olomouci Ing. Jiøího Varhaníka. Nepùsobí ve sférách mediálnì atraktivních,
a tak jeho schopnosti jsou registrovány jen tìmi, kteøí pùsobí v oboru. Ing. Jiøí
Varhaník je chemik, výzkumný pracovník, marketingový a obchodní mana�er.
Tolik k jeho profesi.

Kromì toho je v�ak také èlovìkem v�estranných zájmù, orientovaný zejména
na oblast techniky a historie objevù a vynálezù. Svými zájmy oslovoval pøed lis-
topadem 1989 spoleènost natolik, �e se objevil na televizní obrazovce v soutì�i
�Tøikrát víc, nebo nic�, tematicky zamìøené na �Vynálezy, které zmìnily svìt�,
a uspìl na výbornou. Zdaøile se prezentoval i v dal�ích soutì�ních poøadech.

Ing. Jiøí Varhaník absolvoval Slovanské gymnázium v letech 1957�1960, kdy
mìlo podobu nejvy��ího tøíletého cyklu jedenáctileté støední �koly. Maturoval ve
tøídì C prof. Ludmily Václavkové. Poté absolvoval Vysokou �kolu chemicko-tech-
nologickou v Pardubicích. První léta profesní praxe strávil ve výrobních podni-
cích plastikáøského prùmyslu a zabýval se technologickým výzkumem.

Nejplodnìj�í èást Varhaníkovy profesionální kariéry se vá�e k jeho pùsobení
ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikáøské technologie v aplikovaném

 Ing. Jiøí Varhaník, vítìz celostátní soutì�e ÈsT 3x víc, nebo nic
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a technologickém výzkumu. Byl skupinovým výzkumným pracovníkem v obo-
rech polymerní disperze a plastisoly pro plo�né materiály se sorbèními vlastnost-
mi, epoxidové kompozice pro drátové plo�né spoje a jejich uplatnìní pøi vývoji
poèítaèové techniky a latexy pøírodního kauèuku pro technologii máèení.

Vytvoøil a pøihlásil se svými spolupracovníky 25 vynálezù, z nich� 10 bylo
úspì�nì a s vysokým ekonomickým efektem realizováno ve výrobì nových pro-
duktù. Poznatky získané ve výzkumu uplatnil pozdìji jako marketingový mana-
�er v nejvìt�ím plastikáøském podniku Technoplast Chropynì. V tomto podniku
se podílel i na èinnostech v oblasti zahranièního obchodu.

S ohledem na své zku�enosti se pohotovì prosadil v hospodáøských promì-
nách, k nim� do�lo po listopadu 1989. Od roku 1991 pùsobí na postu obchodní-
ho mana�era nìmecké firmy Carl Freudenberg a zabývá se prodejem syntetic-
kých materiálù pro výrobu obuvi, galanterie a ko�eného zbo�í.

Kdy� jsme se s Ing. Jiøím Varhaníkem setkali poèátkem jara na pùdì Slovan-
ského gymnázia, velmi vstøícnì nám poskytl rozhovor, co� nám umo�nilo na-
hlédnout do jeho osudù a projít køí�em krá�em v�emi zajímavými a inspirativní-
mi etapami jeho �ivota.

Pane in�enýre, zaènìme od Adama. Kde jste se narodil?
V malé vesnici Pokosy v okrese Rovno na dne�ní Ukrajinì. Kdy� do toho kraje

v �edesátých a� osmdesátých letech 19. století pøi�li v rámci poèetné migrace
moji pøedkové z Èech, patøil tamìj�í kraj k carskému Rusku. V okrese Rovno
vzniklo tehdy nìkolik èeských vesnic a jejich obyvatelé si uchovali národní identitu
a� do dne�ka. V�ichni byli èistí zemìdìlci. Pozdìji patøilo Rovno k Polsku, Sovìt-
skému svazu, dnes k Ukrajinì. V roce 1944 probìhla v oblasti Rovna jedna
z nejvìt�ích tankových bitev na východní frontì.

Návrat zpátky do Èeskoslovenska jsem absolvoval s rodièi a se svým mlad�ím
bratrem Vítem v peøinì roku 1947. Mám na to matné vzpomínky. Repatriace se
uskuteènila na základì dohod mezi vládami SSSR a ÈSR, kdy� se uvolnilo pohra-
nièí po odsunu Nìmcù. Z Ruska jsme jeli nákladním vagonem � dobytèákem.
V jednom vagonu byly v�dy dvì rodiny, ka�dá v jedné pùlce vagonu; odvá�elo se
v�echno, co mìlo cenu, tzn. i vùz a dobytek. Na tu cestu si dobøe vzpomínám.
Na�e rodina se po krátkém pobytu v severních Èechách u Mostu nakonec usadi-
la v Posluchovì nedaleko Hluboèek. V Posluchovì se mi narodil je�tì druhý bratr
Josef.

Kde jste absolvoval �kolní docházku?
Do první tøídy jsem zaèal chodit v Hluboèkách a absolvoval tam celou tehdej�í

osmiletku. Z Hluboèek jsem pøe�el po pøijímacích zkou�kách na Jedenáctiletou
støední �kolu Jiøího z Podìbrad. To byla ta nejredukovanìj�í podoba støedo�kol-
ského studia. �lo o formu jednotné �koly a �ádná studijní zamìøení tehdy neexis-
tovala.

Pocítil jste, �e jste pøe�el na vy��í �kolu?
Snad jen v tom, �e jsem se dostával dennì do mìsta. Zmìnil se rytmus mého

�ivota. Z hlediska nìjaké zátì�e jsem neregistroval nic mimoøádného. Pøi�el jsem
asi na chu� chemii, hlavnì proto, �e jsem v ní mìl díky prof. Franti�ku Krýzovi
�výsledky�.
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Vzpomenete si na nìkteré profesory?
Samozøejmì prof. Krýza, kterého jsem u� vzpomnìl. Jeho výklad byl pro mne

snadno akceptovatelný a hodnì mnì pøiná�el. Z pamìti mi nikdy nevypadne
ru�tináø Bøetislav Nakládal, matematik Stanislav Li�ka, fyzik Franti�ek Kuba�
Je jich víc, ale s ohledem na mé exaktní zamìøení mi uvízli v pamìti spí�e profe-
soøi pøírodních vìd. Z jazykáøù byl pro mne nejpøínosnìj�í nìmèináø Leopold
Borovièka. Asi proto, �e jsem nìmèiny z cizích jazykù nejvíce u�íval.

Staèili jste bìhem tøí let vytvoøit z tøídy vzpomínkyhodný kolektiv?
Urèitì, na �kolu a své spolu�áky rád vzpomínám. Dobu studia, a� u� støedo-

�kolského, nebo vysoko�kolského, pokládám za dobu nezastupitelnou a formu-
jící, a to pøedev�ím klimatem spojeným s mládím. Ale skupin sobì blízkých stu-
dentù bylo ve tøídì víc.

Do Pardubic jste ode�el sám?
Ze �koly jsme ode�li celkem tøi, ale studia jsem dokonèil, pokud vím, jako

jediný. Dùvody neznám.

Nìkolik desetiletí jste byl spjat s výzkumem v socialistických podmínkách.
Pøesto jste se rychle adaptoval a uplatnil ve volném podnikání. Èím si to
vysvìtlujete?

Výzkumný ústav jsem opustil v roce 1987, kdy doba nebyla naklonìna vý-
zkumným projektùm a zámìrùm a u� tehdy jsem vkroèil do svìta obchodnì-
technických slu�eb; co� je marketing. Po roce 1989, kdy u nás zaèaly pùsobit
zahranièní firmy, jsem mohl prokázat své odborné kvality. A ponìvad� i moje
znalost odborné nìmèiny byla dostateèná a komunikace v ní byla pro mne bì�-
ná, stal jsem se obchodním mana�erem firmy Carl Freudenberg, co� je nejvìt�í
soukromá firma na svìtì, která se zabývá prodejem syntetických materiálù. Je
v rukou rodiny u� øadu generací, tak�e je zárukou podnikatelské solidnosti. Dnes
u� se mù�e o tomto podniku mluvit jako o koncernu. Pùsobím v jedné z nìkolika
podnikatelských divizí pro urèitou komoditu.

Jak vnímáte dùle�itost studia?
Bez vysoko�kolského vzdìlání je uplatnìní v souèasném svìtì slo�ité. Kdo má

ke vzdìlání pøedpoklady, je v jeho zájmu, aby toho vyu�il. Tvrdím, �e ka�dý. Kdo
pøedpoklady nemá, trápit se nemusí. Je v�ak tøeba, aby zvolenou profesi zvládl
tak, aby byl vyhledáván pro kvalitu. Ta se dnes dostává do popøedí zájmu v�ude.

REGIONÁLNÍ HISTORIK PHDR. MILAN TICHÁK

Mezi absolventy Slovanského gymnázia zaujímá mimoøádné postavení histo-
rik, publicista a spisovatel PhDr. Milan Tichák. Patøí k tìm, jim� Magistrát mìsta
Olomouce udìlil za rok 1997 Cenu mìsta Olomouce. Nestalo se to náhodou. Mi-
lan Tichák vydal v olomouckém nakladatelství Votobia knihu Vzpomínky na sta-
rou Olomouc, která se stala nejètenìj�í knihou s olomouckou tematikou. Tak se
vlastnì prozradilo, èím Milan Tichák celý �ivot �il, co poutalo jeho mysl, co patøi-
lo k jeho radostem a zálibám. Odpovìï byla pøekvapivì jednoduchá: domov. Tedy
to nejbli��í, co je mnoha lidmi pøehlí�ené a nedoceòované.
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Milan Tichák maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1952, tedy rok poté,
co Slovanské gymnázium splynulo s Polívkovým reálným gymnáziem, jeho� stu-
dentem byl a� do septimy. Maturoval ve tøídì D prof. Vladimíra Srovnala. Pozdì-
ji Milan Tichák vystudoval historii na Filozofické fakultì Univerzity Palackého
v Olomouci a jeho prvním historickým dílem byly dìjiny závodu Kosmos, kde
tehdy pùsobil. První historická práce, která se stala i jeho prací dizertaèní, otevøela
Milanu Tichákovi pramennou základnu, z ní� lze èerpat poznatky z minulosti
obcí a mìst celého kraje, poznatky o slavných rodácích, významných osobnos-
tech a mimoøádných událostech, poznatky o slavných okam�icích i o ne��astných
tragédiích, které uplývají z pamìti souèasníkù a které stojí za to, aby byly pøipo-
menuty.

Øíká se, �e èlovìk má jen dvì mo�nosti: buï být historikem, nebo futurolo-
gem; buï se zahledìt do minulosti, nebo se dívat do budoucnosti. Milan Tichák
se jeví jako èlovìk, který oba tyto póly spojuje, který se dívá do minulosti, aby
byl prospì�ný èasùm budoucím. Usuzuji tak z jeho mimoøádného zájmu o sou-
èasné dìní, z jeho hloubavého pøemý�lení o dávných a nedávných tématech, kte-
rá by mohla zaujmout souèasníky a která by jim mohla pomoci se orientovat
v tom, co k nim teprve pøichází. Milan Tichák je historik, ale je to èlovìk s vizí.

Milan Tichák pro�il �ivot v klimatu poèáteèního socialistického nad�ení i poz-
dìj�ího rozèarování. Vìnoval se tomu, èemu mohl. Byl technikem v Sigmì. Jako

PhDr. Milan Tichák (foto L. Lachman)
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absolvent olomoucké reálky byl disponován schopností logicky myslet i rýsovat.
Vytvoøil øadu technických publikací a úspì�nì se projevoval v oblasti u�ité grafi-
ky. I ru�tinu zvládl natolik, �e byl schopen seznamovat s funkcí zavodòovacích
agregátù olomoucké provenience pracovníky v Kazachstanu, Moskvì, Kazani,
v Moldavii a na Ukrajinì.

Plnohodnotným èlovìkem se Milan Tichák stal po listopadu 1989. Vzdal se
v�ech �zástupných aktivit�, do té doby nezbytných k uhájení �ivobytí, a vstoupil
do �urnalistiky. Té regionální, která mu umo�òovala, aby koneènì nìco dobrého
udìlal pro svùj kraj. Témìø osm let bylo mo�no na stránkách Hanáckých novin
èíst Tichákovy texty o v�ech mo�ných aktivitách na Hané, èíst jeho poznatky
o minulosti hanáckých obcí, o historických událostech v hanáckých mìstech
a v Olomouci zvlá�tì. V první polovinì devadesátých let se v sobotní pøíloze Ha-
náckých novin �konstituovala� regionální stránka, která byla Tichákovou vlasti-
vìdnou doménou. A právì z této �urnalistické aktivity vze�ly i jubilantovy publi-
kace: Vzpomínky na starou Olomouc, Olomoucká pøedmìstí a Pamì� olomouckých
pøedmìstí. Jsou to knihy moudré a pouèné. Jsou dokladem toho, co je jubilant
schopen pro region vytvoøit. Velmi pøínosné jsou i Tichákovy participace pøi tvor-
bì publikací Slovanské gymnázium literární, Olomoucké høbitovy a kolumbária
a ojedinìlá práce O olomouckých starostech a primátorech.

I s Milanem Tichákem jsme se formou krátkého rozhovoru vydali do sféry
studentského vzpomínání.

Pane doktore, jak vnímáte po letech kouzlo Slovanského gymnázia?
Skuteènì jsem absolventem Slovanského gymnázia, co� si pova�uji za velkou

èest. Ale pøi�el jsem k té cti shodou okolností. Byl jsem �ákem Polívkova reálné-
ho gymnázia, dìdice Èeské reálky. Tam jsem pøi�el z mì��anky ve Velkém Týnci
v roce 1946 a hned se mi tam zalíbilo, i kdy� prvního pùl roku studia jsem se
musel uèit �uèit�. Ale to se netýkalo jen mne. Údobí pohrom v�ak netrvalo dlou-
ho. Èasto vzpomínám na své spolu�áky, kteøí v krátké dobì vytvoøili tøídu velmi
soudr�nou a pøátelskou. Byla na�ím druhým domovem po celých �est let. Do-
dnes se rádi setkáváme.

Co Vám nejvíce utkvìlo v pamìti?
Nesmírnì rád vzpomínám na støedo�kolské profesory. V tercii jsem je vnímal

jako vzne�ené osobnosti. Propastnì se li�ili od toho, co se �nosilo� na vesnici.
Úcta vùèi nim ze mne je�tì ani dnes nevyprchala.

Od roku 1946 jsme bydlili v Olomouci ve �kolní ulici. �est let jsem pro�lapá-
val cestièku pøes Michalský kopec a Výpad Bezruèovými sady do �koly. V zimì
i na bruslích po zamrzlé Moravì. Bylo to krásné.
Nejvíce ale samozøejmì vzpomínám na své milé profesory. Byla jich celá øada a je
obtí�né je nìjak seøadit. Víc vzpomínek je na ty, které jsme chápali, a� jsme nabrali
trochu rozumu. K nezapomenutelným postavám patøil profesor Franti�ek Bráblík,
který nám i v èe�tinì imponoval svou øízností, spravedlností a po únoru 1948 i svou
otevøeností, kdy� zpochybòoval �danova a �tolla.

Také rád vzpomínám na Stanislava Li�ku, matematika a deskriptiváøe. Zvlá��
deskriptiva se mnì líbila a axonometrie okouzlovala. Nìjaký èas mne technické
kreslení i �ivilo. Li�ka byl renesanèní èlovìk. Kromì své vìdy pìstoval i folklor,
turistiku a rád organizoval �kolní výlety. Zvlá�� ke Slovensku cítil náklonnost.
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Jako student jsem tíhl k dìjepisu. V tomto smìru mne víc ne� historikové
oslovovali nad�enci pro historii. K nim napøíklad patøil profesor Ludvík Hloch
a patøí k mým favoritùm dodnes, pøesto�e mne uèil jen krátce, myslím do roku
1948.

Propásl jste nìco v dobách støedo�kolských studií?
Bude to znít jako fráze, ale musím pøiznat, �e nabádání moudrých, abychom

se uèili, jsme brali na lehkou váhu, a tak mám výèitky, �e jsem podcenil pøírodní
vìdy a jazyky. Málokdo tu�í, �e se skoro nic nedá v dospìlosti dohnat, �e �ivot
naplní èlovìka jinak a �e nic nedo�ene. Uvítal bych, kdybych v mnoha oborech
znal víc� Ale za proluky v mém vzdìlání Slovanské gymnázium neviním. Z jazy-
káøù mi utkvìl v pamìti hlavnì profesor Antonín Zatloukal, francouz�tináø. Uèil
mne jen krátce, jazykáøù byl nedostatek a èasto se støídali.

Uèily vás i �eny? O �ádné jste se nezmínil�
Zajisté. Profesorka Hermína Kabeláøová byla velká a vzdìlaná dáma. Uèila

mne krátce francouz�tinu. Jednou jsem mìl mo�nost nahlédnout do jejího bytu
na Nových Sadech a ohromilo mì, �e její byt byla jedna velká knihovna. Vzdìla-
ností oplývala i profesorka Franti�ka Francová, také lingvistka. Mìla velký a v�e-
stranný zájem o kulturu.

Vzká�ete nìco dne�ním studentùm?
�ádné radì starých-moudrých jsem jako student moc nedùvìøoval. A tak mla-

dým pøeji, aby k tomu, co dnes pokládám za dùle�ité a cenné, dospìli døív ne� já.

JAROSLAV MACHÁÈEK

PO �KOLE

Prof. PhDr. Jaroslav Macháèek, CSc.,
je jazykovìdec, univerzitní profesor pro
obor anglický jazyk, pøekladatel a odbor-
ný publicista v oblasti mluvnické a význa-
mové skladby anglického jazyka. Patøí
k významným osobnostem olomoucké
univerzity a jeho �ivot byl naplnìn neo-
byèejnì promìnným osudem. Do roku
1970 byl vedoucím katedry germánské
a anglické filologie, pak po krátkém pù-
sobení v Ústavu vy��í nervové èinnosti
se stal na patnáct let topièem kotlù ve Fa-
kultní nemocnici Olomouc, poté opìt
vedoucím katedry anglistiky a amerika-
nistiky Filozofické fakulty Univerzity Pa-
lackého a na nìkolik let i prorektorem UP
pro zahranièní styky. Pùsobil v britském
Sheffieldu, na University of California
v Berkeley a na Harvardu. Jaroslavu Ma-Univ. prof. PhDr. Jaroslav Macháèek, CSc.
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cháèkovi byla udìlena Cena mìsta Olomouce za rok 1999. Hanácká metropole
tak vyjádøila svùj obdiv vìdci, který se nikdy nezpronevìøil ideálùm demokracie
a velkou mìrou se zaslou�il o rozvoj olomoucké univerzity.

Prof. PhDr. Jaroslav Macháèek, CSc., maturoval na Èeské reálce v roce 1948
ve tøídì prof. �tìpánky Gregorové.

Témìø celý Vá� �ivot, pane profesore, je spjat se �kolami. Která byla
ta první, do ní� jste vstoupil?

Tou první byla �kolièka na pøedmìstí Olomouce, v Pavlovièkách, kde jsme
bydleli. Byla to klasická koedukovaná obecná �kola, která nás dokázala poma-
louèku a postupnì uvádìt do vzdìlávacího procesu. Po páté tøídì mne rodièe
pøihlásili do reálky v Olomouci, co� pro mne bylo nesmírnì zajímavé, proto�e
jsme byli vychováváni a vzdìláváni humanitnì, ale souèasnì s orientací na tech-
nický pokrok. Pùvodní sedmiletou reálku zmìnili za války Nìmci na osmileté
Státní reálné gymnázium.

Víceletá støední �kola byl zajímavý a velmi u�iteèný typ �koly. Nikdy jsem
bìhem studia nemìl pocit nìjakého vzdìlávacího elitáøství, jak se dnes nìkdy
proklamuje. Sociální spektrum tam bylo mezi studenty �iroké, sám jsem pochá-
zel z dìlnické rodiny. Ve �kole zále�elo na tom, jak se kdo pøièinil. Spoleèenskou
diferenciaci, kterou jsem mimo �kolu �ivì vnímal, jsem ve �kole nezaznamenal.

Obecná �kola byla pro mne poèátkem nezbytným na rozkoukání, støední �ko-
lu stále vnímám jako období nesmírnì pìkné a podnìtné.

Co Vám nejvíce utkvìlo ze �koly v pamìti?
Mìli jsme uèitele výborné, ne ka�dého jsme pøirozenì ocenili od zaèátku,

z mnohých jsme mìli velký respekt, nìkteré jsme mìli rádi; pak se ukázalo, �e ti,
které jsme mìli nejradìji z toho hlediska, �e jsme nemuseli nic dìlat, nás zase tak
moc nenauèili. Léta bì�ela a my jsme bìhem studií zvolna nabírali rozum. Bylo
výborné, �e jsme na to mìli osm souvislých let. Rodièe se v dobì na�ich studií
o na�e prospívání a problémy moc nestarali, v mém pøípadì vùbec. Studium byl
problém studenta a profesora. I kdy� jsem mìl jednou z chování hodnocení uspo-
kojivé, co� byla dvojka, na�i to ani nepoznali. Do kvarty jsem moc dobøe ne-
prospíval; nedával jsem pozor a pak jsem nìkterým pøedmìtùm nerozumìl. Ale
v�echno bylo v kantorech. Znali nás a vedli osm rokù a v�dycky se sna�ili táh-
nout vyuèovací proces sami! Mìli na to pomìrnì dost èasu. Osmiletý cyklus pro-
bíhal tak, �e jsme tyté� disciplíny probírali nìkolikrát. Tak�e i já, aè matematic-
ký antitalent, jsem zvládl technické základy, s nimi� moji spolu�áci úspì�nì
pokraèovali na technice.

Olomouckému reálnému gymnáziu konkurovalo Slovanské gymnázium.
Jak jste je vnímali?

Dívali jsme se na nì s despektem a pokládali je za �kolu �kamennou�, zatímco
tu na�i za �kolu moderní. Jistì to nebylo oprávnìné�

Jaké bylo spoleèenství studentù?
Samozøejmì jsme se i prali, ale spí� v ni��ích tøídách; �kola byla koedukovaná,

ale z 31 �ákù bylo 29 chlapcù. Po kvartì mnozí odcházeli do praktiètìj�ích �kol,
zejména do tìch, které nabízely profesnì zamìøené studium. Jako tøída jsme byli
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velmi kompaktní a presti� nebyla odvozována ani od prospìchu, ani od spole-
èenského pùvodu. Dodnes se scházíme a máme si co øíct. Od kvinty do oktávy
jsme po válce studovali ve svobodném státì a v pováleèném vydechnutí bylo hod-
nì místa pro toleranci.

A profesoøi?
To byli vzdìlanci � napø. prof. Antonín Zatloukal nebo prof. Rostislav Barto-

cha! Zpoèátku nám nìkteøí profesoøi pøipadali rétoriètí, ale brzy jsme zjistili, �e
to jsou lidé nesmírnì vzácní. Moje profesorka angliètiny �tìpánka Gregorová
je�tì �ije, má pøes devadesát let a za svou støedo�kolskou angliètinu vdìèím pøe-
dev�ím jí. Døela nás hroznì!

Mé zku�enosti ze �koly budou asi jiné, ne� mají studenti dnes. Absolvoval
jsem �kolský systém, který mi vyhovoval a o nìm� jsem pøesvìdèen, �e byl nej-
lep�í. Bìhem osmi let souvislého studia jsem navázal kontakty pro celý �ivot. Tak
to vnímají i moji spolu�áci. Dodnes se vzájemnì obohacujeme.

Máte stejnì dobré vzpomínky na univerzitní studia?
Olomoucká univerzita byla po svém zalo�ení plná významných osobností

a velkých kapacit. A to i na katedrách ideologicky prostupnìj�ích, jako je napø.
historie, kde pùsobili Poli�enský, Kutnar, Kristen. Na klasické filologii Janáèek,
na germanistice Trost atd. Ú�asné soustøedìní osobností. Mým uèitelem byl pro-
fesor Ivan Poldauf, èlovìk veliké badatelské hloubky a �irokého kulturního roz-
hledu.

Co popøejete dne�ním studentùm a uèitelùm?
Nejsem uèitel. I jako anglista neuèím jazyk, ale o jazyce. Myslím si v�ak, �e

bychom nemìli zapomínat na Komenského. Výtky, �e �kola dnes uèí fakta, ne-
pokládám za pøesné. �kola uèí i fakta spojovat, uèí myslet. Vìøím, �e podnìcuje
i ke kreativitì. A tak pøeji uèitelùm i studentùm, aby ve �kole, zejména v té, kde
jsem maturoval, nacházeli uspokojení a uplatnìní.

OBJEVITEL EVROPSKÉHO ROZMÌRU OLOMOUCE

Jedním z významných absolventù Slovanského gymnázia v Olomouci je uni-
verzitní profesor Ludvík E. Václavek, CSc. Nedávno byl poctìn i Cenou mìsta
Olomouce. Ludvík E. Václavek maturoval na Slovanském gymnáziu v roce 1950
ve tøídì A prof. Karla Kymly. Univ. prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc., je vý-
znamný germanista, literární historik a v letech po listopadu 1989 byl dìkanem
Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Celým �ivotem je spjat z Olomoucí a její
obnovenou univerzitou, na ní� po absolvování Slovanského gymnázia vystudo-
val a následnì a� do dne�ka pùsobí. V letech normalizace pracoval ve fakultní
knihovnì, proto�e byl posti�en zákazem výkonu povolání a publikování. Vìdec-
ky se zabývá pøedev�ím literaturou 19. a 20. století v Nìmecku a Rakousku. Pøed-
mìtem jeho zájmu je i nìmecky psaná literatura na Moravì. Vìnuje se také lite-
rární tvorbì, je� vznikla v nacistických vìznicích, a má editorské zásluhy o Deník
Otty Wolfa a Úsovské povìsti Vlastimila A. Poláka. Nejvýznamnìj�ím dílem prof.
PhDr. Ludvíka E. Václavka jsou uèebnice dìjin literatury v nìmeckém jazyce ve
20. století a Stati o nìmecké literatuøe vzniklé v èeských zemích. V roce 2001 se
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stal spoluautorem publikace Beiträge
zur deutschsprachigen Literatur in
Tschechien. Vìdecké práce Ludvíka
E. Václavka jsou dokladem, �e jejich
autor objevil evropský rozmìr Olomou-
ce. K blí�ícímu se jubileu Slovanského
gymnázia nám L. E. Václavek poskytl
následující rozhovor.

Pane profesore, èím je Vám
Olomouc blízká?

Jsem rodilý Olomouèan a mùj otec,
který byl v dobì mého dìtství kriminál-
ním úøedníkem, mìl velký zájem o his-
torické pamìtihodnosti mìsta a jeho vý-
voj, studoval èeské i nìmecké dìjiny
Olomouce a mne èasto provázel Olo-
moucí a ukazoval místa nìèím pozoru-
hodná. Tak jsem u� pøed léty pochopil
rèení: Zde mluví ka�dý kámen.

V Olomouci jsem nav�tìvoval Slovan-
ské gymnázium. Byla to dobrá �kola,
která mì obohatila o znalost latinské-
ho jazyka. Latina mi umo�nila snadnì-
ji a lépe chápat v�echny ostatní jazyky.
Vypìstovala ve mnì smysl pro filologic-
ké my�lení, naèerpal jsem mnoho poznatkù o antických reáliích, filozofii, stát-
nictví a právu, co� mne provázelo po celý �ivot.

Na které profesory nejèastìji vzpomínáte?
Znalost latiny mi splývá s osobou profesora Franti�ka Novotného, i kdy� mne

uèilo latinì více profesorù. Obdivuji �íøi, v ní� latinì vyuèoval. Jím analyzovaná
modelová struktura latiny byla pro mne branou ke v�em jazykùm. Dnes na nìho
s povdìkem vzpomínají i ti, jim� dìlala latina velké problémy.

Ke který pøedmìtùm kromì latiny jste na gymnáziu tíhl nejvíce?
Ke studiu historie. S historií mám spojenou osobnost profesora Václava Va-

lenty. Dìjiny antiky a dìjiny orientální byly v centru jeho zájmu a dovedl nám je
dokonale pøiblí�it.

Ruku v ruce s historiografií �la geografie, kterou nás uèila profesorka Marie
Kubínová. Samozøejmì vy�adovala znalost faktografie, ale uèila nás myslet
a s fakty pracovat. Zejména v ni��ích tøídách byla pro nás tato metoda pøita�livá.
Zmínit se musím i o profesoru Jaroslavu Èièatkovi, který jako zprostøedkovatel
hudební historie byl nepøekonatelný. Obohatil nám nejen výuku, ale i �ivot.
Mnoho jsme od nìho rádi pøebrali.

Jaké bylo Va�e postavení ve tøídì?
Bìhem studia se mìnilo. Vzpomínám si, �e v dìjepisu jsem byl je�tì se dvìma

spolu�áky pokládán za znalce a jako autorita jsem doplòoval uèivo. Nìkdy jsme

Univ. prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.
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svého postavení natolik zneu�ili, �e jsme si vymý�leli. Mnohé na�e výroky se pak
objevily v tøídním �cancbuchu�, sbírky vý�plechtù. V�e u� odvál èas.

Tøídy v dobì mého vstupu na gymnázium (1942) byly tvoøeny podle pøesnì
stanoveného klíèe: 35 chlapcù a pìt dívek. Dívky v prvních letech studia byly
hvìzdy. Záøily do kvinty, do sexty, ale pak se to nìjak srovnalo a pøed maturitou,
zejména v hodinách diskurzních a diskuzních, se jako ukázkoví studenti pøedvá-
dìli spí�e chlapci.

Za�il jste nìkdy konflikt mezi �kolou a rodinou?
Nikdy, �kola byla svatá a byla v�dycky respektována. Pøedstavy rodièù, �e za

�patného studenta mù�e �kola, neexistovaly. I dnes je pro studenta dobøe, kdy�
rodina vnímá �kolu jako autoritu.

Co následovalo po maturitì?
Kdy� jsem maturoval, byla u� v Olomouci obnovena univerzita. Byl jsem pøi-

jat ke studiu na Filozofické fakultì UP. Nejvìt�í vliv na mne mìl dosud stále ne-
docenìný polyhistor profesor Pavel Trost, který nám navodil metodu: literární
historie ano, ale v tìsné spojitosti s filologií a znalostmi jazykovìdnými. Vedl nás
ke srovnávání vývoje my�lení, kultury a my�lení nejen v oblasti støedoevropské
èi nìmecké, ale v celé Evropì. Proto jsem se nikdy necítil naklonìn metodám
�èisté� literární estetiky.

Va�e vìdecká práce úzce souvisí s Olomoucí. V kterém úseku nejvíc?
Vedle dìjin literatury nìmecké a rakouské, které pøedná�ím, jsem také samo-

zøejmì sledoval i autory, kteøí pocházeli nebo tvoøili v na�í zemi. Je to zvlá�tní
skupina autorù, v literární vìdì se o nich mluví jako o pra�ské nìmecké literatu-
øe. My k ní dnes øadíme moravskou literaturu v nìmeckém jazyce jako specific-
ký jev. Patøí k ní mnoho dìl a mnoho autorù s u��ím vztahem k Praze nebo
èastìji k Vídni. Mnì se podaøilo objevit nìkolik zasutých, zapomenutých nebo
dosud málo docenìných postav. Zejména v dobì, kdy jsem byl vyøazen z �veøejné
existence�, jsem se koncentroval na hledání vzpomínek pamìtníkù a pozùstalos-
tí, které s Olomoucí nebo regionem souvisí. Podaøilo se mi najít zajímavé jevy,
nìkdy a� kuriózní, o nich� jsem psal. Dolo�it v�ak mo�no i velké literární osob-
nosti, napø. Ferdinanda von Saar, rakouského spisovatele a básníka, který v Olo-
mouci slou�il jako kadet a podporuèík v letech 1849�1851. Moravì a Olomouci
vìnoval i po letech nìkolik svých dìl. O v�ech jsem psal.

Celý �ivot jste pro�il v Olomouci. V èem je podle Vás její velikost?
Význam mìsta se odvíjel ji� v minulosti od arcibiskupství a od univerzity.

S nimi je spjat bohatý kulturní �ivot: dlouhodobá divadelní tradice, bohaté vý-
tvarné a hudební dìní. Bohu�el v�echno bylo v nedávné minulosti redukováno
jen na to, co bylo vytvoøeno Èechy. To bylo velké ochuzení, nebo� nìco takového
v umìní neplatí. Teprve nyní se opìt objevuje zapomenutá dimenze a Olomouc
se zaèíná vnímat ve svém støedoevropském významu.

Co vzká�ete dne�ním studentùm Slovanského gymnázia?
�e vzdìlanost je pro �ivot nezastupitelná.
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PROF. ZDENÌK KUÈERA

� UMÌLECKÁ OSOBNOST

Sochaø, malíø, grafik, vysoko-
�kolský pedagog Zdenìk Kuèera
pro�il v posledním desetiletí mno-
ho pozoruhodných chvil. Byly to
chvíle koncentrovaného zúroèová-
ní pozoruhodného celo�ivotního
umìleckého díla, které vznikalo
v umìlecké i sociální izolaci doby
normalizaèní a trpìlivì èekalo na
pøíhodnìj�í klima, aby oslovilo,
aby promluvilo. Od �edesátých let
se Zdenìk Kuèera zabývá geo-
metrickou a konstruktivistickou
tvorbou a dobírá se ve svých plas-
tikách, serigrafiích i malbách pøe-
kvapujícího kompozièního efektu.
Kuèerovo dílo bylo v posledním
desetiletí vystaveno v pøedních èes-
kých galeriích a jeho tvorba byla
prezentována v Calgary, Kanaga-
wì, Los Angeles, Lublani, Lud-
wigshagenu, Maastrichtu, Madri-
du a v mnoha dal�ích pøedních
mìstech v�ech kontinentù. Zdenìk
Kuèera byl jmenován univerzit-
ním profesorem, nìkolik let byl vedoucím katedry výtvarné výchovy na Univer-
zitì Palackého, získal Cenu Masarykovy akademie umìní a je svými díly zastou-
pen nejen v nìkterých sbírkách èeských galerií a umìleckých muzeí, ale i ve
Francii, Nìmecku, Egyptì, Slovinsku� Zdeòka Kuèeru, který maturoval na Slo-
vanském gymnáziu v roce 1953 ve tøídì prof. Stanislava Li�ky, jsme nav�tívili na
akademické pùdì olomoucké univerzity a zavzpomínali na jeho �kolní léta, na
léta mladosti.

Pane profesore, kde zaèala Va�e �kolní historie?
Zde v Olomouci, ve �kole Na hradì. Zde jsem absolvoval svou �obecnou�, kde

jsem se nauèil èíst, psát a poèítat, ale i kreslit, jak si obèas mohu pøipomenout
starým náèrtníkem, do nìho� jsem ve �kole kreslil. Obecnou �kolu jsem absolvo-
val s jednièkami, proto�e ná� pan uèitel byl hroznì hodný. První mùj konflikt
s uèitelskou autoritou se vá�e na vypracování úkolu z poètù, proto�e zadaný pøí-
klad jsem z návodu tatínka �zpracoval� jiným zpùsobem, ne� bylo tehdej�í meto-
dikou a paní uèitelkou pøedepsáno. Byl jsem za to poprvé �sepsut�.

Univ. prof. Zdenìk Kuèera
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Byla Va�e studijní kariéra pøímoèará?
Promìny doby ji zklikatily. Z obecné jsem pøe�el na Slovanské gymnázium,

ale po roce èi dvou pøi�el rudý dìdek Nejedlý, byla zavedena jednotná �kola a já
skonèil na devítiletce (ZD� tø. Spojencù), odkud jsem se opìt po dvou letech vrá-
til na gymnázium � tentokráte jen ètyøleté. To se v septimì promìnilo ve tøíleté,
tak�e jsem poslední maturitní roèník z vy��í moci absolvoval bìhem prázdnin
a pøedèasnì odmaturoval. Tak jsem byl pøipraven o jeden ��astný rok student-
ského �ivota.

Kteøí uèitelé Vám uvízli v pamìti?
Na �mì��ance� jsem se setkal s výtvarníkem Zdeòkem Smejkalem a sbormist-

rem Janem Hubem. Na ty nelze zapomenout, zanechali v nás hluboké stopy. Byli
tak výraznými osobnostmi, �e v mé pamìti pøekryli v�echny ostatní. S uèitelem
Smejkalem jsme se stali výtvarnými �kolegy� a dodnes se rádi obesíláme a setká-
váme na svých jubilejních výstavách. Máme si i dnes co povìdìt.

Vzpomínáte i na své støedo�kolské uèitele?
Mìl jsem to �tìstí, �e mým tøídním profesorem byl známý matematik Stani-

slav Li�ka. Byl nároèný, ale vytrvalý. Vnímali jsme ho dosti negativnì, proto�e
nám dával �do tìla�, ale dokázal nauèit matematiku i nejménì talentované. Kro-
mì Li�ky byl na�ím idolem výtvarník Milo� Stibor, èerstvý absolvent univerzity
s leteckou minulostí. Jeho metody v té dobì byly novátorské. Portrétovali jsme
i �kolníka! V dobì støedo�kolských studií jsem také více inklinoval k èe�tinì a také
jsem se ke studiu èe�tiny na univerzitì pøihlásil. Ale nìkolik dní pøed zahájením
pøedná�ek mne potkal docent Aljo Beran, sdìlil mi, �e se bude otevírat kombina-

Z tvorby prof. Zdeòka Kuèery
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ce matematika � výtvarná výchova a pøesvìdèil mne, �e to je pøesnì to pravé, co
mám studovat. Tehdy u� pominulo období, kdy jsem se potøeboval od svého otce-
malíøe odli�ovat, a akceptoval jsem pokornì zdìdìné geny. Po desítkách let si
uvìdomuji, jak se kubistické období mého otce bezdìènì promítlo do poèáteèní-
ho údobí mé vlastní tvorby. Pokud se týká matematiky, fascinovala mne geome-
trie, v ostatních matematických disciplínách jsem celý �ivot tì�il z �Li�kových�
støedo�kolských základù. Zu�itkoval jsem je dokonale.

Byl jste ve �kole par�ákem, nebo jste mìl pocit odli�nosti?
Nikdy jsem nemìl pocit odli�nosti. Patøil jsem v�dy k výlupkùm a student-

skou spoleènost tohoto typu jsem pova�oval za vlastní. Dodnes se obèas, pokud
je kdo na svìtì, scházíme v hospodì �na pivu� a vzpomínáme.

Co byste popøál dne�ním studentùm a �ákùm?
�kola chce hodnì pokory, úcty a skromnosti k pøírodì i k lidské práci. Jak

øíká Saroyan, mezi vìcmi, které vytvoøila pøíroda nebo èlovìk, není ani jediná,
která by nestála za to, aby ji èlovìk �opravdu� vidìl. Musím se pøiznat, �e studen-
tùm nìkdy závidím bájeèné nápady, pøemíru tvoøivosti, mo�nosti, které mají �
pøi studiu jazykù, cestování. Nám se o nich ani nezdálo, my jsme v tom smìru
byli jako Maøenka, kdy� loupala perníèek z chaloupky. Pøeji v�em studentùm,
aby nehledali smysl �ivota v nìjakém drogovém opojení, v nesmyslném nièení
a devastaci, ale aby se dokázali radovat z toho, co nám na�e planeta poskytuje.

S LUCIÍ PILIPOVOU PO TELEFONU�
Mezi významné absolventy Slovanského gymnázia v Olomouci patøí Lucie

Pilipová, rozená Hartlová. �kolu absolvovala s vynikajícími výsledky a maturo-
vala v roce 1986 ve tøídì B u tøídní prof. Dany Slezákové. Do �ir�ího povìdomí
vstoupila nejen jako man�elka nìkdej�ího ministra �kolství Ivana Pilipa, ale i jako
mluvèí Úøadu mezinárodních vztahù ÈR a mluvèí Ministerstva zahranièních vìcí
ÈR a následnì i jako výkonná øeditelka Nadace Bohemiae, jejím� úkolem bylo
vytváøet v mezinárodním kontextu dobré povìdomí o Èeské republice a navazovat
a rozvíjet neoficiální kontakty se zahranièím.

Lucie Pilipová po absolvování Slovanského gymnázia vystudovala Vysokou
�kolu ekonomickou na Fakultì obchodních a mezinárodních vztahù, kde studo-
vala obor mezinárodní vztahy a zahranièní obchod. Studium ukonèila v roce
1991 po roèním stipendiu na Universitad Complutense v Madridu. Pro�la øadou
zamìstnání, mimo jiné byla støedoevropskou korespondentkou �panìlského rá-
dia Antena 3 a redaktorkou vnitropolitického zpravodajství ÈT. V publicistice
zaujala jako autorka poøadu ÈT Sladký �ivot, který pojednával o soukromí a �i-
votní filozofii ministrù èeské vlády.

Lucie Pilipová patøí mezi emancipované �eny, které úspì�nì zvládají jak ro-
dinné role, tak i nároèná povolání. Je matkou Terezy (1996), Sylvie (1998), �tì-
pána (2000) a v èervenci 2002 oèekává narození ètvrté ratolesti. Snaha optimál-
nì skloubit role rodinné a profesní ji vedla k odchodu ze státní správy do
soukromého sektoru. Od roku 1998 je spolumajitelkou agentury Via Perfecta,
která se zabývá organizaèními slu�bami, a spolumajitelkou firmy Millennium,
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která poskytuje cateringový servis. Úspì�nou absolventku Slovanského gymná-
zia jsme v souvislosti s pøípravou almanachu ke 135. výroèí zalo�ení ústavu po-
�ádali o rozhovor.

Paní Pilipová, Slovanské gymnázium jste opustila pøed 15 lety.
Zùstalo Vám z nìho nìco v pamìti?

V dobì mých studií se ústav nazýval Gymnázium, tø. Jiøího z Podìbrad.
V budovì byla základní �kola i gymnázium. Nìkteré zá�itky, ale i uèitelé a profe-
soøi mi u� splývají a nejsem si jista, které vzpomínky se vá�ou k základní �kole
a které u� jsou �gymnaziální�. V pamìti nosím mnoho profesorù. Díky jejich
nároènosti jsem získala dobré základy v�eobecného vzdìlání.

Byla jste jako studentka ve svých zájmech vyhranìná?
Pøitahovala mne èe�tina, literatura, jazykové vyuèování, humanitní pøedmì-

ty, ale pokládala jsem za povinnost vyrovnat se s nároky �koly ve v�ech pøedmì-
tech. Èasto vzpomínám na své èe�tináøky, které nás podnìcovaly k recitování.
Patøila k nim prof. Dagmar Bìlinová, ta byla i výbornou ru�tináøkou, také Vladi-
míra Cetkovská, Milena Kovaøíková� Dodnes jejich zásluhou umím mnoho bás-
ní zpamìti a u� se tì�ím, jak budu brzy recitovat opìt se svými dìtmi.

Lucie Pilipová (vlevo) ve spoleènosti Tomá�e Bati a man�elù Zielencových na slavnosti
v Národním muzeu
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Jaké bylo Va�e postavení ve tøídì? Byla jste dominantní osobnost?
Byla a jsem cti�ádostivá, netrpìla jsem trémou, ráda a bez vìt�ích problémù

jsem se zúèastòovala v�eho dìní. Snad to ovlivnila i okolnost, �e hodnocení mých
�kolních �výkonù� bylo pro mne povzbuzující.

Nebyla by �kola �kolou, aby ka�dému nenaznaèila jeho slabosti�
Bylo tomu tak i u Vás?

Na nic podstatného si nevzpomínám, ale mám pocit, �e jsem se mnohdy jevila
pro svou výøeènost pøíli� viditelná a dominantní a �e mne bylo tøeba obèas usmìr-
nit. Teprve v diplomacii jsem si asi vypìstovala smysl pro pøimìøenost.

Hledala jste uplatnìní i mimo �kolu, nebo jste vidìla své �kolní studium
jako prioritní?

Mìla jsem velký zájem o èeský jazyk; zejména poezii jsem vìnovala hodnì
èasu. I dnes, pokud mám èas na knihu, sahám po poezii.

Kdy� jste ukonèila studia, pozbyla jste radosti ze �kolních úspìchù.
Kdy jste pocítila radost z profesního uplatnìní?

To bylo pomìrnì brzy. Poprvé, kdy� jsem se dokázala domluvit anglicky. Do-
dnes mívám uspokojení z toho, �e jsem na èeské zvyklosti pomìrnì dobøe zvlád-
la èeský jazyk. Z hlediska gramatického, pravopisného i stylistického. S potì�e-
ním opravuji èervenou tu�kou dopisy, které dostávám. Vím, �e za tuto schopnost
vdìèím svým uèitelùm jazyka èeského, hlavnì paní Cetkovské.

Hodnì se dnes mluví o profesionalitì. Jak ji vnímáte Vy?
V písemném projevu je snadno viditelná. V �ivotì by se mìla projevovat vyso-

kou mírou perfekcionalismu, dùrazem na dokonalost v detailech. Po�aduji ji i ve
slu�bách, které poskytuji v rámci svého podnikání. Profesionalita se nesná�í
s povrchností, ale je zalo�ena na odpovìdnosti. V podnikání je ale mo�né odpo-
vìdnost pøenést a rozlo�it na jiné osoby a pak se dostateènì vìnovat i rodinì.
Proto mnì podnikatelská sféra nyní zcela vyhovuje.

Co pokládáte za dùle�ité pro podnikání kromì ji� zmínìné profesionality?
Podnikatel musí mít vizi, musí mít cíl, musí vìdìt, jak rozvíjet podnik. A také

vtisknout podniku profesionální image, aby lidé vìdìli, �e se v�dy doèkají jen
perfektních slu�eb.

Blí�í se významné výroèí ústavu, na nìm� jste maturovala. Co vzká�ete
dne�ním studentùm?

Chtìla bych je ujistit, �e støedo�kolské vzdìlání je velmi dùle�ité a �e je mu
tøeba vìnovat hodnì pozornosti. Ale zároveò by v této dobì mìl ka�dý mladý
èlovìk najít v sobì dispozice pro své dal�í zamìøení. Bìhem studií by mìl poznat
smìr, obor, èinnost své budoucí profese� Ka�dému studentu na Slovanském
gymnáziu bych pøála, aby se mu to podaøilo.

Oslavy �kolního jubilea probìhnou v první polovinì øíjna. Budete se moci
oslav s ohledem na ètvrtou ratolest zúèastnit?

Samozøejmì. I s dìtmi lze �ít plnì a zúèastòovat se i veøejného �ivota. A tak
nepokládám svou úèast s tøímìsíèním dítìtem za nic nemo�ného.
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POSLANEC IVAN LANGER VZPOMÍNÁ NA SVÁ STUDIA RÁD

Mezi významné osobnosti politického �ivota v Èeské republice u� øadu let patøí
MUDr. et Mgr. Ivan Langer, poslanec a místopøedseda Poslanecké snìmovny
Parlamentu Èeské republiky. Ivan Langer je Olomouèan. V hanácké metropoli

strávil dìtství i mládí, v ní také zís-
kal základní a støedo�kolské vzdìlá-
ní a �ivotnì v Olomouci i �zakotvil�.
Maturoval na Slovanském gymnáziu
v roce 1985 ve tøídì C prof. Dany Ku-
balové, biolo�ky a tìlocvikáøky.

Mezi absolventy Slovanského
gymnázia lze stì�í najít osobnost tak
výraznì profilovanou. O svébytnosti
Ivana Langera svìdèí i jeho �ivotní
akcelerace. Po maturitì absolvoval
povinnou základní vojenskou slu�bu,
na Lékaøské fakultì Univerzity Palac-
kého vystudoval medicínu (1993),
v závìreèném roce lékaøských studií
zahájil v Olomouci je�tì navíc studi-
um práv a dokonèil je na Karlovì uni-
verzitì v roce 1998. Profesní kariéru
odstartoval Ivan Langer jako tajem-
ník ministra spravedlnosti Èeské re-
publiky, soubì�nì nìkolik let byl
pøedsedou správní rady Nadace Bez-
peèná Olomouc, byl i zastupitelem
mìsta Olomouce, od roku 1996 je
poslancem PS PÈR. Dostalo se mu
øady poct, mimo jiné byl jmenován
èestným èlenem Øádu Èeské Maltéz-
ské pomoci.

Jeho �ivotním krédem je pøesvìdèení, �e pøedev�ím svoboda jednotlivce, osobní
odpovìdnost, víra ve schopnosti èlovìka a jeho jedineènost mají být základem
pro správný postoj èlovìka ke svìtu a politice. Zájmy Ivana Langera jsou velmi
�iroké a dotýkají se kromì sportu, hudby, divadla a filmu i mnoha záva�ných
spoleèenských problémù. Napø. bezpeènosti, prevence kriminality, drogové pro-
blematiky, zdravotnictví a dal�ích okruhù spoleèenského dìní.

Ivan Langer je �enatý a je otcem dcery Petry.
V souvislosti s jubileem Slovanského gymnázia jsme Ivana Langera jako vý-

znamného absolventa nejstar�ího støedo�kolského ústavu na Moravì po�ádali
o nìkolik neformálních vzpomínek z dob studia.

Pane poslanèe, jak vzpomínáte na dobu �kolní docházky a studia?
V �ivé pamìti tu dobu u� nemám, ale vzpomínám na ni s láskou a s radostí. To

nepøíjemné, co bylo spojeno se studiem, se odsouvá do pozadí, a v pamìti zùstá-

MUDr. et Mgr. Ivan Langer
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vá jen to pøíjemné, pøedev�ím pìkné prostøedí, dobrá �kolní parta a velmi dobrý
profesorský sbor, který nás v drtivé vìt�inì dokázal pøipravit na vysoko�kolská
studia.

Významné osobnosti zùstávají i v pamìti uèitelù a profesorù.
Patøíte k tìm, na nì� vzpomínají i uèitelky mateøské �koly.
Sahá i Va�e pamì� tak daleko?

Vzpomínám si i na svá léta strávená v mateøské �kole. Vzpomínky jsou posilo-
vány celou øadou fotografií, ale k nejdominantnìj�ím zá�itkùm z mateøské �koly
patøí mùj útìk z ní, kdy mì hledali rodièe i policie. Celé období pøed�kolní
a povinné �kolní docházky bylo pro mne kombinací pomìrnì výborných uèeb-
ních výsledkù s velkým mno�stvím poznámek o tom, co jsem kdy vyvedl.

Pøekvapilo Vás gymnázium?
Samozøejmì. Na gymnázium jsme byl pøijat v roce 1981 po absolvování osmé

tøídy. �e jsem vynechal devítku, to byla jedna z vymo�eností doby.
Gymnázium, tehdy se jmenovalo Jiøího z Podìbrad, mne pøekvapilo neoblom-

ností svých pedagogù. Na gymnázium jsem �el, abych mohl pozdìji studovat
medicínu. Pøesto jsem byl zaøazen do matematicko-fyzikální tøídy. Zaøazení jsem
odmítal, ale rychle jsem pochopil, �e pøijatý student nemá pøíli� mnoho �ancí
prosadit si svou.

Které pøedmìty jste si oblíbil?
Urèitì to byla biologie, chemie, ale nakonec i fyzika. Mìli jsme vynikajícího

a povìstného fyzikáøe profesora RNDr. Josefa Látala. Jeho povìstná vìta znìla:
�To by i foxteriér pochopil.� Být jeho �ákem, to bylo skoro potì�ení. Také jsme
mìli brilantního angliètináøe a ru�tináøe profesora Bøetislava Nakládala. To byl
v dobrém slova smyslu démon gymnázia, vzbuzoval velký respekt a doslova nás
utýral ke znalostem.

Existoval na gymnáziu prostor pro pìstování mimouèebních zájmù?
Byli jsme tøída, kde byla celá øada aktivních sportovcù. Podíleli jsme se na

organizaci hokejových turnajù, hráli jsme støedo�kolské hry v ko�íkové, tøída se
zúèastnila fotbalových turnajù. Mo�ností bylo hodnì, ale nejvíce nás lákal sport.
Slavný basketbalový turnaj Matrjo�ka, který poøádal profesor dr. Emil Hecl, mi
umo�nil rozvinout jeden z dal�ích koníèkù � malování, a to pøi tvorbì turnajo-
vých plakátù. Zpìtnì jsem se dozvìdìl, �e je snad profesor Hecl dodnes ucho-
vává.

Kdy jste pøi�el poprvé na my�lenku být lékaøem?
V souvislosti s rodinnou tragédií, kdy zemøel bratr mé maminky na leukémii.

Asi mne jako dítì napadlo, �e bych právì já mohl být objevitelem zázraèného
léku, který by uzdravoval nemocné. Pozdìji jsem se domníval, �e medicína je
obor, který je nejménì poplatný totalitì, a proto jsem se pro ni rozhodl.

Zajímaly Vás na gymnáziu obory, které souvisely s umìleckými
ambicemi?

Zvlá�tní napjatý vztah jsem cítil k na�í profesorce jazyka èeského. Aè jsem byl
aktivním èlenem Divadelního studia pøi Divadle Oldøicha Stibora, hrával divadlo
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a stýkal se s kum�týøi, aè jsem dokonce psal básnièky, recitoval a maloval, nìja-
ký vøelý vztah mezi námi nevznikl. Øíkám tomu dnes tvùrèí napìtí. Spí� jsem si
asi chtìl s jazykem hrát a experimentovat, ne� se jen nìco uèit nazpamì�. U ma-
turity to ale skonèilo jednièkou.

Pøesto�e jsem se nauèil nìkolika cizím jazykùm, èe�tinu pova�uji za nejkrás-
nìj�í a nejbohat�í ze v�ech, proto�e werichovské �malé èerveòouèké jablíèko� je
opravdu nepøelo�itelné.

Jaký jste mìl pocit pøi maturitì?
Urèitì mi bylo smutno, proto�e se nám podaøilo vytvoøit dobrou partu a ko-

nec studia byl vlastnì koncem toho na�eho svìta. V�echno krásné a jedineèné,
co jsme objevovali, konèilo. Pøed námi stála neznámá realita �ivota. Myslím, �e
ve mnì pøeva�oval pocit lítosti.

Co vzká�ete dne�ním studentùm Slovanského gymnázia?
�e vzdìlání je základem v�eho a �e investice do vzdìlání je ta nejlep�í, kterou

je tøeba vynalo�it. Jsem pøesvìdèen, �e tento názor zastávají dnes u� v�ichni,
kteøí vstupují na gymnázia. V�em studentùm pøeji, aby byli úspì�ní.

KAMIL ÈERMÁK, OSOBNOST ÈESKÉHO TELECOMU

Zatímco ve sférách politických a umìleckých jsou jména osobností v nich pù-
sobících viditelná ze v�ech stran, jsou kapitáni èeského prùmyslu a podnikání
pøedmìtem zájmu jen v mimoøádných kauzách. V pøípadech jiných se vlastnì
o nich mnoho neví. Kamil Èermák je výjimkou. Mimo jiné i proto, �e se nìkoli-
krát �mihl a zazáøil� v mediálnì exponovaném svìtì Èeské televize i jako mluvèí
vládních èinitelù. Jen znalí ale doká�ou Kamila Èermáka tokem èasu propojit
s maturantem Slovanského gymnázia v Olomouci z roku 1988, s olomouckým
rodákem, který ze tøídy D prof. Jitky Netopilové zamíøil po maturitì studovat
Vysokou �kolu ekonomickou v Praze.

Úvodem tohoto malého informaèního bloku pøipomeòme nìkteré biografic-
ké údaje. Kamil Èermák pro�il dìtství spolu s bratrem v rodinì ekonoma, matka
spí�e tíhla ke svìtu umìleckému, pøedev�ím divadelnímu. Kamil se ji� v mládí
zachytil drápkem v obou tìchto sférách. Divadlu se vìnoval amatérsky, ekono-
mii vystudoval. O�enil se v roce 1995, jeho cho� je právnièkou; syn Filip zahájil
povinnou �kolní docházku.

Profesní kariéra Kamila Èermáka se stala dráhou velmi exponovaného èlovì-
ka. V letech 1992�1994 byl moderátorem Èeské televize a pracoval v redakci
Události-komentáøe. Z Èeské televize pøe�el na Ministerstvo prùmyslu a obcho-
du ÈR, kde pùsobil jako poradce a mluvèí ministra. V roce 1995 zakotvil v SPT
Telecom v roli øeditele pro vnìj�í vztahy, nyní je obchodním øeditelem.

O mnohostranných schopnostech Kamila Èermáka svìdèí jeho èlenství ve
správní radì Nadace Na�e dítì a Nadace Via Bona; je èlenem Czech Institute of
Direct a dal�ích presti�ních organizací. Také mu byla mimo jiné udìlena výroèní
cena Nadace Na�e dítì za realizaci Dìtské linky bezpeèí.

Mezi zájmy Kamila Èermáka patøí létání, literatura faktu, divadlo, historie
a politika. �ivotním krédem mu je latinské Per aspera ad astra.
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Kamil Èermák patøí k významným
a úspì�ným absolventùm Slovanského
gymnázia v Olomouci. V souvislosti
s jubileem �koly a pøípravou almana-
chu jsme pøedního mana�era Èeského
Telecomu oslovili a po�ádali o rozhovor.

Vzpomenete si, èím jste svìt poprvé
pøekvapil?

Myslím, �e jsem svìt pøekvapil u�
svým narozením. Jsem pomìrnì pozd-
ní dítì, bratra mám o 12 let star�ího,
tak�e jsem vlastnì byl pøekvapením
i pro své nejbli��í. Doufám, �e pøekva-
pením pøíjemným.

Byla �kola v popøedí va�eho zájmu,
nebo jste ji protrpìl?

Nikdy jsem nevnímal �kolu jako in-
stituci, jako místo, které musím nav�tì-
vovat. Do �koly jsem chodil velmi rád
kvùli spolu�ákùm, byla to pro mne
vlastnì spoleèenská zále�itost. I kanto-
ry jsem vnímal jako ty, kteøí zajímavì
a podnìtnì organizovali ná� èas. V�dyc-
ky jsem se cítil dobøe mezi lidmi a �ko-
la mne uspokojovala právì tím, �e mne mezi nì ka�dodennì pøivádìla. Dodnes
se se spolu�áky vídáváme a setkáváme, a to nejen s tìmi, s nimi� jsem absolvoval
gymnaziální studia, ale i základní �kolu. Dodnes vnímám �kolu jako nìco víc,
ne� je kamenná budova.

Bylo pro Vás gymnázium zmìnou? Jakou a v èem?
Pøiznávám, �e velkou zmìnou. Gymnázia jsme se stra�livì báli, ponìvad� se

tradovalo, �e se i jednièkáøi ocitají na chvostì a nosí domù ètyøky. Patøil jsem ke
generaci, která procházela experimentálnì novou koncepcí, mìli jsme mno�iny
a jiné vymo�enosti. K nim patøil i pøestup na gymnázium z osmé tøídy, to mnì
bylo ètrnáct. Gymnázium bylo pro mne velkou zmìnou, ale velmi brzy jsem zjis-
til, �e zmìnou k lep�ímu. Gymnázium na tø. Jiøího z Podìbrad bylo pro mne
skuteènì alma mater. V roce 1988 jsme si na maturitní stu�ky nechali natisk-
nout Slovanské gymnázium, a tím vlastnì pøede�li oficiální návrat k pùvodnímu
jménu �koly. Vedení �koly ale z obavy, �e to pøipomíná rok 1968, kdy se o zmìnì
názvu uva�ovalo, nám tuto reminiscenci pùvodního názvu ústavu rychle roz-
mluvilo. Stu�ky byly pøeti�tìny.

Které pøedmìty Vám byly nejbli��í?
Jako student jsem projevoval náklonnost k pøedmìtùm podle sympatií k pro-

fesorùm. Stra�nì rád vzpomínám tøeba na fyziku, která patøila k pøedmìtùm,
kterých jsme se báli a byly nejtì��í, ale díky prof. RNDr. Vlastimilu Kelbichovi

Úspì�ný mana�er Kamil Èermák
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pøestala být pro nás stra�ákem. Mému srdci byly samozøejmì bli��í humanitní
pøedmìty, pøedev�ím cizí jazyky a èe�tina.

Vzpomenete si na nìkteré profesory?
Kromì ji� vzpomenutého prof. Kelbicha pøipomínám prof. Milenu Kovaøíko-

vou, která mne noblesním zpùsobem uèila èe�tinu. Nerad bych se dotkl nìkoho
tím, �e bych ho opomnìl, a tak radìji výèet ukonèím.

Co Vás zajímalo mimo vyuèování? Èemu jste se vìnoval?
Témìø celou dobu gymnaziálního studia jsem trávil víkendy na leti�ti ve Vy�-

kovì, kde jsem se vìnoval bezmotorovému létání. Byl jsem vzorným èlenem Ha-
náckého aeroklubu v Olomouci, ale ponìvad� v Neøedínì byla spojenecká armá-
da, mohli jsme se létání vìnovat jen ve Vy�kovì. Létání byla tehdy moje nejvìt�í
záliba.

Sly�el jsem, �e jste v té dobì inklinoval i k divadlu�
Mé dilema tehdy bylo, budu-li pilotem, nebo hercem! Pøes týden jsem hrál

v Lidové �kole umìní �erotín divadlo, o víkendech jsem létal. Divadlo jsem hrál
s Ivanem Langerem, Danielem Hrbkem, Veronikou Hádkovou, poslednì dva jme-
novaní pùsobí v pra�ských divadlech.

Spoleènì jsme �li i do Prahy, já ale na ekonomickou �kolu. Tam nás zastihla
revoluce. Na kolejích jsme zøídili studentský rozhlas, vysílali jsme do éteru, od-
tamtud nás stáhli do rádia na Vinohradech a tak vlastnì zaèala moje mediální
kariéra.

Byl jste anga�ován do mediální profese jako student. Dokonèil jste øádnì
svá studia?

Skonèil jsem je neøádnì. Ukonèil jsem první stupeò studia a dal�í jsem dokon-
èil v Holandsku na Erasmovì univerzitì, a proto�e jsem poøád neøádný student,
létám ka�dý mìsíc na konzultace za moøe na Univerzitu v Pittsburgu.

Co pro Vás bylo z mládí nejpøínosnìj�í?
S odstupem èasu si myslím, �e nejpøínosnìj�í bylo samo pro�ité mládí, kombi-

nace �koly a zájmù; myslím, �e s �ádnou generací nezamíchal Listopad tak, jak
se mu to podaøilo s na�í. Asi proto je nám generace jen o pìt let mlad�í vzdálenìj-
�í, ne� je obvyklé.

Jakými vlastnostmi musí disponovat �pièkový mana�er?
Øíká se, �e mana�eøi jsou lidé, kteøí doká�ou dìlat vìci správnì. Ale opravdoví

lídøi, kteøí vedou druhé, musí dìlat správné vìci. A v tom je rozdíl. Z tohoto
pohledu se spí� pova�uji za lídra, který má mana�erské schopnosti.

Co vzká�ete dne�ním studentùm Slovanského gymnázia?
Netroufám si jim nìco doporuèovat. Pøeji jim, aby si dobu, kdy budou studo-

vat, opravdu u�ili, proto�e pak je èeká �ivot v opravdu tvrdém svìtì, mo�ná tvrd-
�ím, ne� jsme mìli my. Moje lidská dou�ka, nikoli doporuèení, je, �e jim student-
ský �ivot pøeji i trochu závidím.
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�KOLA HROU (NA PIÁNO)
Pamì� je velmi o�idná vìc. Stále si nemohu zvyknout na to, �e u� jsem pamìt-

níkem, a dá-li mi nìkdo na ulici najevo úctu pøed mými �edinami, jsem z toho
v rozpacích. Hlavou se mi honí slovní høíèka o tom, �e sice �nìco pamatuji�, ale
zároveò, �e �si nic nepamatuji�. Kdo se v tom má vyznat? A najednou je tu pros-
ba, abych si zkusil vzpomenout na dobu pøed více ne� ètyøiceti lety. Pro jistotu
otvírám ohmatané fotografické album a hledám, kterou prezidentskou podobiz-
nu jsme mìli tenkrát viset nad katedrou. Ta mi pøesnì urèí dobu, ve které jsem
nav�tìvoval budovu na ulici Jiøího z Podìbrad, která tenkrát nesla název Jede-
náctiletá støední �kola. Á � u� vím! Ten rádoby pøísný pohled blonïáka s unylýma
oèima a teèkovanou kravatou patøil Antonínu Novotnému. Shodou okolností stej-
ná tváø ve zlaceném rámu se srpem a kladivem se na nás mraèila, kdy� jsme
v mláde�nickém klubu poslouchali a tanèili charleston. Tedy: ti ostatní tanèili
a já mlátil do piána melodie, které tenkrát lahodily na�im u�ím (a ne uchám, jak
jsem tehdy omylem uvedl ve slohové práci). A to mi u� zùstalo. To místo u piána.
Dovolte proto, abych se na na�e gymnazijní roky podíval pomyslnými brýlemi
muzikanta. Pøi mé souèasné profesi hudebního redaktora a vinárenského pia-
nisty by to nemusela být nuda.

Na �Podìbradce� se odnepamìti pìstovala muzika. Profesor Borovièka (èe�ti-
na) a profesor Krýza (chemie) mìli vøelý vztah ke sborovému zpìvu, ale reperto-

Richard Pogoda (vlevo) a Pavel Dostál, souèasný ministr kultury Èeské republiky,
v únoru 1968



314

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

ár sestávající pøedev�ím z národních písní se nám pøíli� nezamlouval. A tak jsme
se nìkteøí nedali zlákat melodiemi Smetany èi Foerstera a hledali jsme inspiraci
jinde. Na konci padesátých let byla televize je�tì v plenkách, tak�e nám zbýval
rozhlas. Vìt�inu èasu vyhrávalo cenzurou pøistøi�ené rádio kromì lidovek pøede-
v�ím budovatelské písnì, ve kterých jsme se ráznì vypoøádali se v�emi za �elez-
nou oponou. Sporadicky se ozvaly onaèej�í rytmy, které prezentovaly výborné
orchestry Karla Vlacha a Gustava Broma i se svými zpìváky. To v�echno byla
hudba odkojená swingem, který tajnì poslouchali za války na�i rodièové ze za-
hranièní vysílaèky z Londýna. Ostatnì my jsme byli v podobné situaci, proto�e
jsme poslouchali � také tajnì � vysílání rádia Luxembourg. To byla stanice vy-
hrávající rokenroly pro americké vojáky bránící vymo�enosti kapitalismu v Zá-
padním Nìmecku. Joj, to byla muzika! Jak libì znìla na�im u�ím. Jen�e Elvis
Presley a jeho hudební soukmenovci zpívali výhradnì anglicky. A tak jsme si na
ty rytmem pulzující melodie psali neumìlé èeské texty, které mìly opravdu po-
dezøelou kvalitu. Napø.: Máme doma medvìda / ten má zadek do hnìda / máme
doma moøskou pannu / ta vyplní celou vanu / zpíváme s ní rokenrol. Everybody!

Na�tìstí nám profesoøi Borovièka a Bráblík objevovali krásu dokonalé èe�ti-
ny, napø. pøes texty pánù Voskovce a Wericha èi Josefa Kainara. To u� byla jiná
káva! A tak jsem si sehnal noty s písnìmi Jaroslava Je�ka a zaèal doma (zatím
je�tì zcela amatérsky) improvizovat na témata jeho krásných blues. Mým denním
chlebem se stal Klobouk ve køoví, Tmavomodrý svìt, Ezop a brabenec, Stono�ka
aj. Nejradìji jsem mìl ale americký �lágr Whispering s Kainarovým textem Ona
byla mlynáøovo dítì. Tím jsem omraèoval své spolu�áky, kteøí k nám chodili na
hudební dýchánky. Na nich jsme na staøièkém gramofonu pøehrávali jeden jedi-
ný rokenrol, který k nám byl propa�ován z Maïarska.

Otec pracoval jako kulturní tajemník jistého dìlnického závodního klubu, kde
mìl k dispozici výkøik tehdej�í techniky: kotouèový magnetofon Sonet Duo. Byl
to pøí�ernì tì�ký pøístroj s magickým zelenì blikajícím okem. Mnì se na jediný
kotouè (náhradní jste v obchodì nesehnali) podaøilo v noci nahrát dvacet nejnovìj-
�ích �lágrù západní provenience a ty jsme pak tajnì secvièovali po vyuèování se
dvìma dal�ími odvá�livci z vy��ích roèníkù. Jednou nás u této podvratné kultur-
ní èinnosti pøistihl prof. Stibor. Místo maléru pøi�lo veliké pøekvapení. Zamkl se
s námi ve tøídì a poradil nám, jak se na kytaøe hrají akordy, které jsme z nahrávky
tenkrát neumìli okopírovat. Byla to moc krásná spiklenecká chvíle s neopakova-
telnou atmosférou a nikdy na ni nezapomenu.

Brzy jsem svá odpoledne u kláves plnì zu�itkoval, proto�e i na na�í �kole pro-
bìhlo místní kolo STM (Soutì� tvoøivosti mláde�e). V jedné tøídì bylo díky profeso-
ru Krýzovi dobøe udr�ované koncertní køídlo a na nìm pøedvádìli pilní studenti
pøed komisí, co secvièili pøedev�ím v tzv. hudbì vá�né. Beethoven, Schubert,
Smetana èi Delibes byli podrobeni zatì�kávací zkou�ce, pøi které trpìlivost pøí-
tomných byla natahována na skøipec. Pak se vøítil na scénu rozcuchaný mladí-
èek a uhodil do kláves v prvním akordu fortissimo! Èlenové komise se probrali
z letargie a jedna soudru�ka, delegovaná z OV KSÈ, dala najevo svou nelibost.
Je�tì vìt�í leknutí pøi�lo, kdy� se z divoké zmìti tónù vyklubala americká sklad-
ba St. Louis Blues, kterou bylo nutno prezentovat jako hudbu utlaèovaného ame-
rického proletariátu, jinak by se na soutì�i nesmìla vùbec objevit. Budi� poprav-
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dì øeèeno, �e mé improvizování sestávalo pøedev�ím ze stálého dr�ení pedálu,
které vyvolalo zvukomalebnou smìsici tónù, ve které poznat americké blues bylo
velkým dobrodru�stvím. No, nepostoupil jsem. Repertoár byl zøejmì pøíli� revo-
luèní. Provedení takté�.

Ale dostal jsem (ve svých patnácti letech) od jednoho èlena komise nabídku, zda
bych za nìj dvakrát týdnì neodehrál v blízké vinárnì hotelu Palác první hodinu,
proto�e musí hrát na kontrabas v místním operetním orchestru. A tak jsem
s èerstvým obèanským prùkazem v kapse zasedl poprvé ke klávesám otluèeného
vinárenského pianina za neuvìøitelnou èástku 40 Kès. V té vinárnì � jmenovala
se slibnì: Tahiti � jsem potom potkal bìhem pouhých dvou mìsícù své celo�ivot-
ní kamarády (i kdy� z konkurenèního hejèínského gymnázia): klarinetistu Jeníka
Kanyzu, který mìl i svého osobního impresária Petra Novotného. V dal�í vinár-
nì, Modranská � to u� mi bylo �estnáct, jsem pak navázal spolupráci s nadìjným
textaøem Pavlem Dostálem. �e budeme autorskou dvojicí po dobu 30 let, to jsem
tenkrát nemohl tu�it.

Pavel Dostál (nynìj�í ministr kultury ÈR) umìl nádhernì válet rokenrol a byl
idolem v�ech olomouckých dívek. Byli jsme pøed ním dùraznì varováni jako pøed
chuligánem, který propadl západním ideologiím. To byla pøímo pobídka k tomu,
abych ho vyhledal. Mìl velmi èilé kontakty s Prahou. Brzy mi pøivezl noty
s písnièkami pánù Suchého a �litra. Naznaèil mi, �e po zvládnutí tìchto �lágrù
budu u piána králem stejnì jako on na parketu Národního domu. �estým smys-
lem jsem uhodl, �e právì tohle je to pravé oøechové. Psal se rok 1960 a v�ichni mí
spolu�áci okam�itì vzali za své písnièky Vèera nedìle byla, Malé kotì, Hluboká
vráska, Dítì �kolou povinné. Dokonce i profesor Borovièka nám v hodinách èe�-
tiny vysvìtlil, co je na textech Jiøího Suchého jiného ne� na na�ich slátaninách
o medvìdech ve vanì. Jen mu vadily ty ne��astné elektrické kytary, které nám
naopak dìlaly tak dobøe na duchu i po tìle. Pøesnì si pamatuji, �e Suchého píseò
Blues pro tebe jsem poprvé sly�el na bramborové brigádì z rozhlasu po drátì.
Tøídní prof. Bráblík (vida mne køepèit jako pominutého) mi tenkrát prorokoval, �e
skonèím jako potulný komediant a budu vdìèný za ka�dou kùrku. Jako v�dy
i tentokrát mìl úplnou pravdu.

To u� se psal rok 1961, z rádia Luxembourg znìl nádhernì nakøáplý hlas Ray
Charlese s doprovodem hammondových varhan, zvukový ideál 60. let. Se svými
semaforskými hity se v Èeskoslovenském rozhlase prosadili Eva Pilarová, Karel
Gott, Waldemar Matu�ka. Jiøí Suchý mìl v televizi svou první filmovou písnièku
Léta dozrávání a já vìdìl, �e musím jít dozrát do Prahy. Tohle si nelze nechat ujít.
A tak u� pùl roku pøed koncem studia bylo rozhodnuto, �e na podzim zkusím
�tìstí jako typograf v grafické �kole v Praze na Smíchovì. Otec mìl radost, �e
budu jednou dìlat noviny; já zase, �e budu u v�eho, co mne nejvíc lákalo. Kdy-
bych tu�il, jak brzo pøijdou Beatles a Rolling Stones! �e je dokonce uvidím pøímo
v Londýnì. To bych se radostí zbláznil.

Pøi maturitì jsem sice neexceloval, ale pro�el jsem za vydatné pomoci profeso-
rù Bráblíka a Borovièky, kteøí nám tenkrát dr�eli palce. Obèas jsem se zadíval
nad hlavy èlenù maturitní komise. Prezident Novotný byl èím dál víc zachmuøe-
ný. Jako by i on tu�il, co v�echno ho potká pøi Pra�ském jaru.

Richard Pogoda
(mat. roè. SG 1961, B)
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NA ZAÈÁTKU BYLA TAKOVÁ LEGRAÈNÍ DOHODA�
Povedlo se mi zakonèit druhý roèník SVV� v Hejèínì trojkou z chování a pìtkou ze

zemìpisu. Mìl jsem utkvìlou pøedstavu, �e je mi køivdìno, �e se mi �kola mstí za mùj
studentský kabaret, kde jsem si z uèitelù dìlal legraci. Chtìl jsem se bránit, ná� kaba-
ret dostal tehdy významnou cenu na národní pøehlídce ochotnických divadel, psaly
o nás noviny a já jsem chtìl tisk upozornit na útlak, kterému jsem vystaven. Bylo to
ode mì velmi naivní, ale úèel to splnilo. Øeditel hejèínské dvanáctiletky mi velmi ne-
tradiènì nabídl, �e by se dala trojka z mravù zmìnit na dvojku a i ten zemìpis by
mohl skonèit ètyøkou, kdybych �kolu opustil � prý mi pomù�e sehnat jinou!

Pøistoupil jsem na tohle unikátní øe�ení a vstoupil do maturitního roèníku na �Po-
dìbradce�. Byl jsem jediný chlapec mezi ètyøiceti dívkami! Takový �trest� bych ka�dé-
mu nezvládnutelnému repetentovi pøál!

Byl to nádherný rok � své spolu�aèky jsem miloval, sna�il jsem se je nepøetr�itì
bavit, staral se o veselou nástìnku a zavedl zábavné �kolní vysílání. Pokud jde o studij-
ní výsledky, patøil jsem do hlubokého podprùmìru a ani v mravech jsem pøíli� nevy-
nikal � obávám se, �e u profesorského sboru jsem nebyl oblíben. Mìl jsem neustále
sklony se pøedvádìt (to mi zùstalo, teï se tím slu�nì �ivím), pro fór bych si nechal
vrtat koleno. Kdy� jsem mìl za tøídu (nevím proè) promluvit na svazáckém aktivu,
mùj �ertovný projev se øe�il na OV ÈSM i v øeditelnì. Kdy� mì vybrali, abych zarecito-
val na rodièovském veèírku, zvolil jsem si takovou báseò od Nezvala, �e kdyby ji chtì-
la dnes vysílat televize, tak by jí to pro�lo jedinì v Peøíèku. Ani moje rozhlasové �kolní
vysílání nemìlo dlouhého trvání.

Samozøejmì, �e si nestì�uji. Uèitelé mìli pravdu � kdyby takových exhibièních
pitomcù, jako jsem byl já, mìli v ka�dé tøídì pìt, tak by se mohli jít obìsit.

Jeden z nich mì mìl rád, pøesto�e mì neuèil � profesor Borovièka. Chodil jsem za
ním do kabinetu, poznával tam opravdové literární skvosty, èetl jsem tam zakázané
Holanovy básnì, nahlí�el do intimní korespondence pronásledovaných spisovatelù

a vedl nekoneèné debaty o divadle. Byla to pro
mì ohromná soukromá �kola, díky tìmhle de-
batám jsem získal pøehled, který mne pøivedl
a� ke studiu èe�tiny na Filozofické fakultì
v Praze.

Nevím, jestli je to obvyklé, ale na�e dvì ma-
turitní tøídy roèníku 1965 se scházejí dodnes
ka�dé dva roky! Mám tahle setkání rád, sna-
�ím se ani jedno nevynechat. Máme srazy
v�dycky nìkde v horách èi v lese, trávíme spo-
lu celý víkend a nenudíme se. Dobøe pojíme,
pokecáme, kluci z béèka si tradiènì zahrají
èáru, zdrbneme nepøítomné, uká�eme si ro-
dinné fotky a dohodneme se navzájem, �e
jsme se vùbec od maturity nezmìnili. Já tedy
urèitì ne � poøád mám sklony strhávat na
sebe pozornost, stále bych si nechal pro fór
vrtat koleno a poøád své spolu�aèky miluju.

A tuhle �kolu taky�

Petr Novotný
(mat. roè. SG 1965, A)
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NOVINÁØSKÝ �OSKAR 2001�
ABSOLVENTCE SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

Snad ka�dý televizní divák zná její sympatickou tváø. Ti, kteøí sledují dìní na na�í
politické scénì, znají té� její schopnost zpøístupnit divákùm nejen problematiku
aktuálních politických událostí, ale pøedev�ím slo�ité legislativní problémy øe�ené
parlamentem. Inteligentní dotazy s politiky pøi rozhovorech prozrazují její erudo-
vanost, objektivitu a profesionalitu. Dùsledné trvání na jejich neuhýbavém zodpo-
vìzení oceòuje �iroká veøejnost, ménì u� v�ak �zpovídaní� pøedstavitelé na�í politi-
ky.

Ano, tak ji známe � JUDr. Danielu Drtinovou, redaktorku Èeské televize, døíve
moderátorku nedìlního diskuzního poøadu Debata, nyní zpravodajské Jednadva-
cítky. Proto�e je absolventkou Slovanského gymnázia (mat. roè. 1988, B), po�ádala
jsem ji, aby nás seznámila se svou prací a cestou k novináøskému �Oskarovi�, které-
ho získala v roce 2001.

�Vzpomínám si, �e u� jako dítì jsem si èasto s kamarádkou hrála na hlasatelku. Na-
hrávaly jsme se na magnetofon a pak jsme �asly nad tím, jak divnì znìjí na�e hlasy. Na
gymnáziu zaèal mùj zájem o média získávat ponìkud pevnìj�í kontury a vlastnì krysta-
lizoval prostøednictvím mé posedlosti ètením. Za ty ètyøi roky jsem pøeèetla v�echnu po-
vinnou i nepovinnou literaturu a hodiny na�eho tøídního a souèasnì èe�tináøe profesora
Jiøího Jemelky jsem mìla ze v�eho nejradìji. Zkou�ela jsem i sama psát, ale stále to neby-
lo ono. A� èasem jsem zjistila, �e mì víc ne� minulost zajímá souèasnost a �e lépe ne�
román mi pùjde napsat novinový èlánek èi tisková zpráva. Pøesto jsem se nakonec roz-
hodla nikoliv pro studium �urnalistiky, ale práv.

Státní zkou�ku na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze v oboru mezinárodní
právo jsem slo�ila v roce 1993. V roce 1997 jsem ukonèila na pra�ských právech postgra-
duální doktorandské studium a získala doktorát práv.

�urnalistika mì v�ak lákala u� v prùbìhu studia práv � docházela jsem toti� do par-
lamentu jako zpravodajka jedné tiskové agentury. Znalost a orientace v právu se mi
velmi hodily zvlá�tì na poèátku 90. let, kdy se v nìm mnohdy nevyznali ani sami zákono-
dárci. V dubnu 1993 jsem se dozvìdìla, �e tehdej�í vedení Èeské televize hledá na místo
druhého parlamentního zpravodaje vedle Zuzany Bubílkové absolventa práv. Chopila
jsem se pøíle�itosti a u� ètrnáct dní po ukonèení studia jsem nastoupila do Zpravodajství
ÈT, kde jsem zaèala moderovat denní zprávy.

Zaèátky v Poslanecké snìmovnì byly kru�né. Nejvìt�í problémy jsem mìla se ètením
komentáøù. Potýkala jsem se toti� se svým výrazným moravským pøízvukem a ve�keré
snahy jazykových lektorù, abych se ho zbavila, byly marné. Zøejmì ve mnì byla typická
øeè Moravy od malièka pevnì zakoøenìna a o její osobitost jsem se nechtìla nechat jen
tak pøipravit. Také jsem tì�ce nesla, �e zatímco pra�ský pøízvuk nìkterých moderátorù
nevadil, ten moravský byl na pøeká�ku. Nakonec se mi podaøilo dosáhnout kompromi-
su. V �televizi� pou�ívám spisovnou, i kdy� ponìkud sterilní èe�tinu, v soukromí ale dál
mluvím �moravsky� i po tìch dvanácti letech, co �iji v Praze. Je to o to snadnìj�í, �e i mùj
man�el, který byl mým spolu�ákem na gymnáziu, pochází z Olomouce.

Vzpomínám si také, jak pro mì bylo tì�ké zvyknout si na �zpravodajskou øeè�. Struè-
nou, výsti�nou, témìø bez vedlej�ích vìt. Dostát po�adavkùm editorù a pøevést �øeè para-
grafù� do zpravodajského �otu bylo témìø nemo�né. Pøedlohy zákonù mìly desítky i stov-
ky stran a zpravodajské pøíspìvky trvají maximálnì 80 vteøin! Ka�dý ví, �e øeèi právníkù
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témìø nikdo nerozumí, a stej-
nì tak mi nerozumìli mí kole-
gové, kdy� jsem je informovala
o právních tématech, projedná-
vaných v parlamentu. A práv-
níci zase naopak �íleli, kdy�
jsem si ve zpravodajství dovoli-
la zamìnit �platnost� s �úèin-
ností�. Ka�dý den jsem øe�ila
otázku, jak mám informovat
o zákonech, aby jim lidé lépe ro-
zumìli, ale abych zároveò ne-
pozmìnila jejich smysl. Podaøi-
lo se mi to a� po letech cviku
a dnes to pova�uji za jeden ze
svých nejvìt�ích úspìchù, nebo�
jako novináøce mi �lo nejvíce
o to, aby se lidé v právu a zá-
konech zaèali více orientovat
a jejich právní vìdomí zesílilo.

Do bli��ího a mnohdy kon-
troverznìj�ího kontaktu s poli-

tiky jsem se dostala v diskuzním poøadu Debata, na jeho� moderování jsem se podílela
s Otou Èerným. �Debata� byla pro mì zatì�kávací zkou�kou. Vzpomínám si, jak se mi
obèas vaøila krev, kdy� jsem u� témìø mìla politika �na lopatì� � napø. v polemice
o �nedbalostních trestních èinech� � a do toho zaznìlo Otovo oblíbené �a co na to ob-
èan?!� � A bylo po v�em. �Nedbalostní trestní èiny� a stejnì tak øada nezá�ivných práv-
ních témat, s nimi� jsem pøicházela, Otu nikdy nezaujaly. Pøesto jsem se mnohému nau-
èila. Byl to pro mì startovací mùstek ke zpravodajské Jednadvacítce, kterou pova�uji za
vrchol televizní �urnalistiky.

Jednadvacítka je v èeských televizích naprosto ojedinìlý formát. A je také nejtì��í,
proto�e moderátor musí zvládnout dennì tøi a� ètyøi naprosto odli�ná témata, �ukoèíro-
vat� hosty a nepøetáhnout ani vteøinu. To je pova�ováno za velký prohøe�ek! Moderátor
musí být také dobrým psychologem, proto�e ke ka�dému hostu musí pøistupovat jinak
a u� pøedem odhadnout, co bude nejlep�í. Nejvíce je to znát, kdy� do studia pøichází
Václav Klaus nebo Milo� Zeman. U� v maskérnì vás obklopí jejich psychické mocnosti,
které jsou v jakémkoliv okam�iku pøipraveny vystartovat ze své klece a zaútoèit. Pøi
sebemen�í zámince zablokují komunikaci, rozhovor se stane jízlivým a bezobsa�ným
a nikdo se nic nedozví. Takové rozhovory pova�uji za novináøskou prohru. Cílem by
mìlo být naopak získat maximum informací pro diváka. Udr�et osobnost Václava Klause
a Milo�e Zemana na uzdì, ale zároveò tvrdì stát na svém, to vy�aduje speciální pøístup,
který jsem hledala a nacházela øadu let. Ale ani ten bohu�el nezabere poka�dé.

V Jednadvacítce jsem mìla rovnì� mo�nost potkat na�e i svìtové osobnosti, k nim�
bych se nikdy nedostala. Setkala jsem se s Michailem Gorbaèovem, filozofem Elliem Wie-
selem èi s Lechem Walêsou. Kupodivu jeden z nejtì��ích rozhovorù jsem vedla se svým
nejoblíbenìj�ím spisovatelem a italským filozofem Umbertem Ecem, autorem románù
Jméno rù�e èi Foucaultovo kyvadlo. Problém nebyl v tom, �e bych nebyla na rozhovor
dostateènì pøipravená, naopak jsem byla pøipravená pøíli�. Umberto Eco nemìl nejmen-
�í chu� odpovídat v osmiminutovém rozhovoru na filozofické otázky o nauce znakù

Zpravodajka a komentátorka Èeské televize
JUDr. Daniela Drtinová pøi práci v Parlamentu ÈR
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NÌKOLIK POZNÁMEK KE VZNIKU PUBLIKACE

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM LITERÁRNÍ

Kdy� se na jaøe roku 1999 zrodila my�lenka navázat na práci dr. Václava Ne�-
pora z dvacátých let, publikovanou v almanachu SG a pojednávající o literárních
tradicích Slovanského gymnázia, nebylo jisté, jaké formy toto navázání nabude
a co bude plodem práce na tomto dlouho neoraném poli. V listopadu roku 2000
u� to zøejmé bylo. Pøed ètenáøi se objevila pohledná a pomìrnì obsáhlá antolo-
gie, èítající 400 stran literatury faktu a místy umìleckých èi publicistických textù.

Autorem my�lenky jsem byl já. Zøejmì ne náhodou. V pøedchozích letech jsem
koncipoval antologii s názvem Olomouc v literatuøe 20. století, do ní� bylo vlo�e-
no více ne� 60 ukázek z krásné literatury, jejich� dìj èi obsah byl lokalizován do
Olomouce. Øada autorù, jak se ukázalo, pro�la Slovanským gymnáziem. Publi-
kaci se nepodaøilo dosíci kni�ní podoby a zùstala víceménì jako nedota�ené tor-
zo na CD-ROMu ve Støedisku informatiky a slu�eb �kolám.

Frekvence autorù SG v publikaci dala podnìt k úvaze, aby vznikl samostatný
titul, v nìm� by byly zhodnoceny literární tradice ústavu. Ji� v poèátcích se uká-
zalo, �e zpracování tématu nemù�e být dílem jednotlivce. O úèast v autorském
kolektivu byli po�ádáni a do èinnosti redakèního týmu se velmi ochotnì, s vel-
kou erudicí a znalostí problematiky zapojili Eli�ka Bla�ejová, PhDr. Milan Tichák
a Bohuslav Smejkal, pozdìji i dal�í: Drahomíra Cetkovská, RNDr. Vladimír Zi-
cháèek, Ludìk Barto� a Milena Kovaøíková. Jejich tvùrèí vnosy byly daleko origi-
nálnìj�í, ne� naznaèuje do znaèné míry unifikovaná podoba jednotlivých hesel.
Bylo v�ak nutné s ohledem na vydavatelský zámìr vystøíhat se nebezpeèí, �e vznik-
ne nesourodý sborník autorských �vnosù�. Vize spoèívala spí�e ve vytvoøení lite-
rární antologie s jednotnými medailony slovníkového � encyklopedického cha-
rakteru, k nim� by bylo mo�no pøipojit ukázku z dochovaného díla.

Tato koncepce díla a èlenìní na kapitoly, to byl pùdorys, do nìho� se dosazo-
valo. Ne libovolnì, ale pøesto s velkou tolerancí. Výbìr osobností i ukázek byl
u ji� ne�ijících osobností zále�itostí èlenù autorského kolektivu. Ka�dý psal, o kom
psát chtìl, kdo mu byl blízký, koho znal. Takto byla rozebrána polovina hesel.
Zbývající poloviny jsem se chopil s velkým potì�ením já, i kdy� musím pøiznat,
�e mnohé osobnosti mi nebyly v dobì �zahájení prací� známy natolik, aby mi

a symbolù, a naopak si chtìl povídat o �enách, dobrém vínì a krásách Prahy. To jsem
zase nechtìla já, proto�e hosta takového formátu nepotkáváte ka�dý den. Ve studiu jsme
se tedy úplnì neshodli a byl to jeden z mých hostù, kterým jsem se bohu�el pod kù�i
nedostala. Nejlep�í èást rozhovoru pak probìhla po skonèení Jednadvacítky, po zaznìní
závìreèné znìlky. A byla právì o tìch �enách, vínì a krásné Praze.�

V kvìtnu 2001 Nadace Èeský literární fond udìlila JUDr. Daniele Drtinové Cenu
Karla Havlíèka Borovského za mimoøádnì kvalitní zpravodajskou �urnalistiku
v Èeské televizi, co� je jedno z nejvy��ích novináøských ocenìní, které lze v Èeské
republice získat.

S JUDr. Danielou Drtinovou
rozprávìla Mgr. Milena Kovaøíková
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nezkomplikovaly �ivota bìh. Po celou dobu jed-
noho a pùl roku, kdy jsme antologii dotváøeli,
nám dílo pod rukama narùstalo, øekl bych, �e
bobtnalo, ale v�dy se ukázalo, �e k prospìchu vìci.
Posledním vkladem do na�eho díla byl v èásti li-
terární Bohuslav Eliá�, v èásti výtvarné medailon
o malíøi Miloslavu Svozilovi. To u� byla publika-
ce témìø v tiskárnì. Jsme si vìdomi, �e publikace
není úplná, �e v ní leckdo chybí. Nikdo ale nebyl
opomenut zámìrnì. �e publikace vznikla v dobì
zcela prosté cenzury, je zøejmé z faktu, do jaké
míry jsou v ní zastoupeny osobnosti odli�ného
zamìøení, názorù a zájmové orientace.

Domnívám se, �e oblast krásného písemnic-
tví byla v publikaci zpracována v úplnosti, se
sférou publicistickou si v�ak autorský kolektiv
zcela jist není. Pokud se týèe tvorby mladé a nej-
mlad�í, ta byla do publikace dosazena z na�í stra-
ny s velkým pøáním, aby se stala literárnì inspi-

rativní pro v�echny souèasné studenty.
Za ��astný pova�ujeme nápad obohatit literární antologii kapitolou vìnova-

nou výtvarným umìlcùm spjatým se Slovanským gymnáziem a Èeskou reálkou.
Pùvodnì se uva�ovalo jen o jakémsi drobném pendantu k èásti literární, ale na-
konec plejáda výtvarných umìlcù a reprodukce jejich dìl promìnily �výtvarnou
sta�� na rovnoprávnou souèást knihy, tak�e je otázkou, zdali název knihy nemìl
znít Slovanské gymnázium literární a výtvarné. Publikace díky reprodukcím dìl
výtvarných umìlcù a pedagogù nabyla slièné podoby. O tu se velkou mìrou také
pøièinil mimoøádnì kultivovaný grafik Laco �vec a jeho spolupracovnice Jiøina
Vaclová, která vytvoøila kni�ní obálku.

Dokonèené dílo nebývá v popøedí zájmu tìch, kteøí je vytvoøili. To proto, �e u�
v nìm nelze nic vylep�it, opravit, doplnit. Dílo má být v popøedí zájmu tìch, pro
nì� bylo urèeno. Vìøím, �e alespoò mnohé potì�ilo nebo potì�í. Antologie SGL
zapadá do rozvíjející se souèasné tendence zviditelòovat a pøipomínat ty, kteøí si
to zaslou�í. Byl jsem rád, �e jsem �literární Olomouci� mohl vìnovat dvì léta
svého �ivota.

Zároveò si v�ak uvìdomuji, co je tøeba na tomto poli je�tì vytvoøit. Jmenoval
bych tøi projekty, je� by Olomouci mohly pomoci objevit její velikost: Dokonèit,
dopracovat a vydat publikaci Olomouc v literatuøe 20. století, vytvoøit pøehled-
nou antologii Olomouc v literatuøe minulých staletí a k 100. výroèí zalo�ení Ústøed-
ního høbitova v pøí�tím roce zpracovat a vydat publikaci Olomoucké høbitovy
a kolumbária. Velikost Olomouce, jak dokazuje i publikace Slovanské gymnázi-
um literární, není jen v �ivých. Nevìdí to jen malí, kteøí hatí mnohé, co by mohlo
vzniknout. S tìmi je tøeba poèítat. Je jich je�tì stále v�ude hodnì.

(Z projevu pøedneseného na slavnostním pøedstavení publikace
Slovanské gymnázium literární na Muzejním ètvrtku

ve Václavkovì sále Vlastivìdného muzea Olomouc 30. listopadu 2000)

Mgr. Bohumír Koláø
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I O �KOLNÍ BUDOVU JE TØEBA PEÈOVAT

Budova Èeské reálky na tø. Jiøího z Podìbrad 13 je podle názoru odborníkù
postavena velmi serióznì. Byla nìkolikrát modernizována, tak�e i podle soudo-
bých nároèných mìøítek je �na úrovni�. Pøesto se èas nedá zastavit a její udr�ová-
ní v dobrém technickém stavu si vy�ádalo a i nadále vy�aduje nemalé úsilí a pro-
støedky.

Její jedinou nevýhodou je pouze tøicetimetrová vzdálenost od ramene øeky
Moravy. Vzhledem k léty opotøebovaným izolacím se ve sklepních prostorech v 90.
letech projevovala vzlínající zemní vlhkost. To mìlo za následek nejen po�kození
omítek, ale i zhor�ení pohody prostøedí v pøíslu�ných prostorách gymnázia. Pøe-
dev�ím v �atnách a v tìlocviènì bylo syrové ovzdu�í, chladno, objevovaly se i plís-
nì. V�echny tyto skuteènosti vedly k zvý�eným nákladùm na spotøebu energií,
v neposlední øadì pak negativnì pùsobily na pracovní pohodu a zdraví studentù
i uèitelù.

V roce 1995 bylo nutno problém vlhkosti v podzemním podla�í �koly øe�it.
V úvahu pøicházelo nìkolik variant � podøezání budovy s následným vlo�ením
dodateèných izolací, uplatnìní chemických clon, vytvoøení vzduchoizolaèního sys-
tému aj. Po dùkladném rozboru v�ak v�echny tyto metody odsunul do pozadí Elek-
trofyzikální bezelektrodový systém Hydropol®. Pøi jeho aplikaci pro odvlhèování
zdiva jsou na základì prùzkumu stavby osazeny do sanovaného objektu pøístroje
Hydropol®, napájené støídavým elektrickým proudem 220 V, 50 Hz o výkonu 5 W.
Projektovaný poèet vysílaèù je dán velikostí a èlenitostí pùdorysu objektu.

V pøístroji na odvlhèení zdiva, napojeném na proudovou sí�, se generují mag-
netické pulzy, které indukují vznik specifického magnetického pole ve vlhkém
zdivu. Indukovaným frekvenèním polem se poru�í elektrochemická a elektrosta-
tická rovnováha vzlínajícího systému tak, �e vlhkost, tj. molekuly vody a ionty
putují zpìt k podlo�í. Konstantnì pulzaènì buzeným elektromagnetickým polem
je zdivo trvale chránìno proti vzlínající vlhkosti.

Uvedená technologie tedy zabezpeèuje nejen odvlhèení, ale ve znaèné míøe
i odsolení zdiva. Vlastní systém Hydropol® nevy�aduje �ádné stavební práce a jeho
funkce nemá taky �ádnou závislost na prùbìhu jiných stavebních prací. Za zmín-
ku stojí také porovnání pracnosti ke star�ím sanaèním systémùm a z toho ply-
noucí ekonomický efekt pøi pou�ití této technologie odvlhèování staveb. Význam-
ná je zejména ta skuteènost, �e popsaná sanaèní metoda mimoøádnì vyhovuje
taky památkovì chránìným objektùm, nebo� pøi její realizaci nedochází
k po�kození vlastní stavby ani ulo�ených umìleckých dìl. Hydropol® tedy rovnì�
vyhovuje hlediskùm ochrany staveb, pou�itých historických materiálù a jejich po-
vrchových úprav, není v rozporu se zásadami památkové péèe.

V budovì Slovanského gymnázia bylo instalováno sedm pøístrojù Hydropol®

(akèní rádius ka�dého z nich je 12 m). Po instalaci nastala mìøení výchozího stavu
a zmìn vlhkosti, která pracovníci Hydropolu® provádìli za úèasti zástupce inves-
tora v pravidelných intervalech. Namìøené hodnoty vykazovaly postupné sni�o-
vání vlhkosti (viz pøilo�ené grafy). Ze sanovaného prostøedí navíc zmizela syrovina
a tepelná pohoda v tìlocviènì se zlep�ila o 6 a� 8 oC. Výraznì se zlep�ila u�itná
hodnota objektu, pohoda prostøedí, energetická bilance a ekonomie provozu �koly.
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Ve chvíli, kdy byl problém vlhkosti budovy Slovanského gymnázia vyøe�en,
pøi�la v èervenci 1997 povodeò. Sklepní prostory �koly byly vyplaveny kanalizací.
Po odèerpání spla�kù a vysu�ení zdiva bylo nutné odstranit v�echny stávající po-
sti�ené omítky. Následnì odborníci Hydropolu® navrhli aplikaci vhodných sanaè-
ních omítek, které byly v kompatibilitì s odvlhèovacím zaøízením. Pøesto�e se do
zdiva dostalo velké mno�ství �kodlivých solí, nedocházelo k jejich krystalizaci na
povrchu, nebo� systém Hydropol® øe�í z pøevá�né èásti i jejich odvádìní. Po krát-
kém èase se odvlhèené prostøedí vrátilo do stavu pøed povodní. Slovanské gymná-
zium tak opìt získalo standardní �atnové prostory, odpovídající hygienickým nor-
mám.

Pozitivní zku�enost se sanací zdiva pøi vyu�ití elektrofyzikálního bezelektrodo-
vého systému Hydropol® nás opravòuje podat uvedenou referenci s cílem infor-
movat v�echny, kteøí se s problémem vlhkosti zdiva potýkají a mohli by popsanou
metodu s výhodou vyu�ít.

Aplikací Hydropolu®

(projekce, montá�, servis)
se v celostátním mìøítku
zabývá specializovaná
firma Hydropol® ÈR,
spol. s r. o.,
námìstí Svobody 133,
769 01 Hole�ov.
Tel.: 573 399 575

800 100 192
Fax: 573 399 971
e-mail:
sanace@hydropol-cz.com
http:
www.hydropol-cz.com

Ing. arch. Jan Horák
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MELUZINA
smí�ený pìvecký sbor SG v letech 1991�2000

Pøedem � nejèastìj�í pokyny na zkou�ce:
� Prosím vás, pøezouvejte se, uklízeèky zase nadávaly.
� Otevøete okna.
� Udìlejte si místo.
� Pojïte dopøedu.
� Obratel po obratli dolù.
� V�ichni si povinnì zívneme.
� Otevøete si na mì ústa, teï mù�ete.
� Musíte cítit skákající bránici.
� Soprány, alty vej�, u� zase padáte. Opøete to.
� Ohryzky dolù.
� Oèi na mì.

A rozezpíváme se, tøeba:
� Jiøí, ty, miluji, Jiøí, ty, miluji tì.
� Matka má ráda, má matka má ráda, má tì.
� Jedeme lesem, jen jedeme lesem, jen tam.
� Ovoce dobré, to ovoce dobré, to je.

Pìvecký sbor
Jasnì, vìt�ina normálních lidí po tìchto dvou slovech vyjekne pouze jedno

slovo: �Proboha!� O intonaci této vìtièky nelze pochybovat, zvlá�tì má-li zvolá-
vající pøedstavu, �e pìvecký sbor funguje pouze díky nekoneènému omílání sta-
rých melodií a jeho èlenové nebo spí�e èlenky si potrpí na záøivì bílé halenky.
Jen�e tak tomu není.

Asi nepopøu, �e v pìveckém osazenstvu pøevládají �eny. Ale ta tro�ka mu�ské-
ho pokolení, která vìt�inou na pár let uvízla v linkách notové osnovy, byla také
nále�itì hýèkána a rozmazlována. Na ètyøicetihlavý sbor pøipadali zpoèátku tøi
(a nehrál-li se fotbal, i ètyøi) kluci, a tak uznáte, �e se museli mít jako bohové.
A my holky jsme se také nemìly �patnì. Takový babinec si dovede perfektnì zor-
ganizovat v�e potøebné tak, aby nové informace byly zpracovávány a �íøeny té-
mìø svìtelnou rychlostí.

Také nepopøu, �e se v pìveckém sboru zpívá, ale ne neustále a ne nudné vìci.
Ná� repertoár byl dost pestrý, a� u� stylovì, nebo jazykovì. A to jsme zpívali
èesky, anglicky, nìmecky, francouzsky, italsky, latinsky, a dokonce jakousi gru-
zín�tinou! Jen�e ono nejde jenom o to, �e se nauèíte ty texty øíkat, musíte je také
správnì vyslovit, jinak se lehce stane, �e místo �in the batton of Abraham� zazní
�in the bottom of Abraham�, a ne�tìstí je hotovo. Ov�em takovým katastrofám
jsme se sna�ili pøedcházet, a pokud jsme si nebyli zrovna jisti, pou�ili jsme UPK
(univerzální pìvecká konstanta = lalala). Na dosa�ené jazykové schopnosti jsme
byli i pøes pár drobných zádrhelù nále�itì py�ní.
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Co se týká tìch záøivì bílých halenek, na ty jsme pou�ívaly nejmenovaný pra-
cí prostøedek tuzemské výroby.

Nìkde jsem sly�ela definici pìveckého sboru, která øíká, �e pìvecký sbor jsou
lidé, kteøí se pod vedením jednoho nad�ence scházejí pravidelnì v urèitou denní
dobu na urèitém vhodném místì za úèelem provozování zpìvu. A pro ten ná�
pìvecký sbor tato definice není úplná � my jsme se scházeli a scházíme rádi.

Kromìøí� (èerven 1994)
To jsme si takhle na konci �kolního roku vymysleli koncertování v nedalekém

moravském mìstì Kromìøí�i. Ten èervnový den byl krásný a horký. Jízda pøepl-
nìným vlakem ve 30 oC nám neposkytovala to pravé pohodlí, ale do Kromìøí�e
jsme dorazili �iví. Proto�e jsme ov�em dorazili také s dostateènou èasovou rezer-
vou, jali jsme se vyu�ít volného èasu k prohlídce námìstí a hlavnì k nalezení
stánku se zmrzlinou. Kdy� jsme se osvì�ili, vydala na�e sbormistrynì povel
k pøesunu a zamíøili jsme ke koncertnímu sálu. Opravdu nevím, koho to tehdy
napadlo uspoøádat koncert v Kromìøí�i, ale kdy� jsme míjeli bránu s cedulkou
Psychiatrická léèebna Kromìøí�, byli jsme na pochybách, jestli tam onoho nápa-
ditého kolegu radìji nenecháme. Jen�e koncertní sál nám vyrazil dech. Byl ob-
rovský a mìl perfektní akustiku. Nyní zbývalo pouze odli�it publikum a kromì-
øí�ský sbor od pøípadných pacientù, ale to na�tìstí nebyl problém.

Koncert se podaøil a my v nezmìnìném poètu opustili léèebnu a ode�li jsme se
ubytovat do rodin kromìøí�ských zpìvákù. A� do odjezdu (tj. do dopoledne dru-
hého dne) jsme mìli volno. Jen�e shodou okolností se polovina sboru setkala
v jedné zahradì na tøe�ních a druhá pùlka na námìstí u ka�ny. Mìli jsme kytary,
a tak jsme zaèali zpívat. Bylo to fajn. Lidé, co bydleli v domech na námìstí, zaèali
otevírat okna, ale nenadávali. Pøidali se nebo zatleskali. Byl to ná� druhý a tento-
kráte neplánovaný koncert.

Druhý den po rozlouèení s kromìøí�ským sborem jsme se na nástupi�ti pro
jistotu pøepoèítali. Co kdyby se nìkomu v Kromìøí�i zalíbilo�

Monika Hanáková
(mat. roè. SG 1997, B)

Následující SMSky jsou psané z v této dimenzi neexistujícího telefonu sleèny Hely
Potu�ákové, absolventky z roku 1998:

CAU ZUZI,
BUD RADA, ZE TU NEJSI. CHTELI JSME POPRAT RENATE
K SVATKU. ASI O PULNOCI. TO NEBYL DOBRY NAPAD�.

HP � Soustøedìní v Pohoøanech, 1996

AHOJ ZUZI,
SKODA, ZE TU NEJSI. NEZNAMI MISTNI KLUCI POSTAVILI
V NOCI K NASEMU OKNU ZEBRIK A LEZLI K NAM DO PATRA.
ZVALI NAS NA ZABAVU. JENZE ANI JEDNA Z NAS NA TO
NEMELA BOTY, TAKZE Z TOHO NIC NEBYLO�:-))

HP � Soustøedìní v Pohoøanech, 1996



327

ZE SOUDOBÉHO SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

Sbor
Bylo to fajn.

P. S. Pøihlásil jsem se do sboru v prvním roèníku. Doufal jsem, �e mi èlenství
pøinese drobet kulturního �ivota. �e �neshniju� za lavicí, ale dostanu se do
spoleènosti. Mohu øíct, splnilo se mi v�e nad oèekávání pøíznivì. Seznámil
jsem se tu se spoustou zajímavých a výjimeèných lidí, nav�tívil jsem rùzná
místa, zemì, mìsta, národy.
Já � aèkoli nepøíli� významný hlas � získal jsem si ve sboru své nedobytné
místo. Kolektiv dr�el maximálnì pospolu, v�eobecnì panovala v�dy bezvadná
nálada podporovaná na�í jedineènou sbormistryní Renatou Vrbenskou-Jirko-
vou. Také díky ní � chtìl bych jí tím moc a moc podìkovat � jsem navázal
hodnotná pøátelství, pøetrvávající dodnes. Poznal jsem, �e známé rèení, �e
hudba nejen høeje u srdce, ale i povzná�í ducha, platí v na�em sboru do puntí-
ku� Proto se i dnes sestava tìch nejvìrnìj�ích ka�doroènì schází alespoò na
Vánoce a v duchu Meluziny zpívá po Olomouci koledy..
Jsem vdìèný za èas strávený na tak pozitivním a milém místì, jakým byl sbor
SG MELUZINA, za mo�nost být jeho souèástí.

Ondra Mi�ák
(mat. roè. SG 1998, D)

VANOCNI KONCERT V CHRAMU BYL SUPER, VARHANY
NAM UTEKLY O 1 DOBU A JA MAM OMRZLE NOHY.
CHYSTEJ SVARAK.

HP � Vánoèní koncerty ka�dý rok

Stará garda v Redutì (únor 1993)
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Nìmecko
V èervnu roku 1996 se ná� sbor pod vedením dvou dam, sbormistrynì Rena-

ty Vrbenské (nyní Jirkové) a pøekladatelky Lenky Podhorné (tou dobou uèitelky
nìmeckého jazyka na SG), vydal na týdenní koncertní turné do nìmeckého mìs-
ta Schwabmünchen. Jednou z prvních zastávek po cestì nìmeckým územím bylo
mìsto Regensburg, èesky zvané Øezno, s pøekrásnou katedrálou. A tak nebylo
divu, �e jsme neodolali mo�nosti rozeznít tamní lodì nìkterými ze skladeb na�e-
ho koncertního repertoáru.

Na�í cílovou stanicí bylo gymnázium ve Schwabmünchenu, kde jsme byli roz-
dìleni do rodin nìmeckých studentù. Poté jsme byli pozváni na obìd do nedaleké
restaurace, kde si mohl ka�dý vybrat dle svého gusta. Vìt�ina nakonec neodolala
klasickému øízku s hranolky. Ne��astnou náhodou pøipadla paní sbormistryni
porce chobotnièek namísto poøádného kusu masa, a tak pokukovala po ostat-
ních a nabízela mo�nost ochutnávky. To je�tì netu�ila, �e její hostitelská rodina
je vegetariánská.

Já jsem bydlela spolu s kamarádkou Markétou u babièky jedné ze studentek.
Babièka Herta byla velice vstøícná, peèovala o nás jako o vlastní dìti a hlavnì
s námi mìla nìco spoleèného. Jako èeská Nìmka pocházela z ji�ní Moravy a díky
tomu jsme mohli na�i neslavnou znalost nìmèiny prokládat rodnou èe�tinou.

Pobyt jsme si sna�ili zpøíjemnit jak náv�tìvou tamìj�í plovárny, tak oddycho-
vou prohlídkou mìsta, bìhem ní� jsme krom nejkrásnìj�ích míst Schwabmün-
chenu nalezli i nemálo pozvánek na ná� veèerní koncert, který se mìl konal
v samém závìru na�eho pobytu.

Koncertujeme v Redutì (10. 6. 1997)
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Samotný koncert, který se nejen zdál, ale vskutku byl zcela vyprodán, slav-
nostnì zahájil sbor hostitelského gymnázia. Následnì pøi�la øada na nás, tedy na
zpìváky sboru SG, s na�ím stylovì i �ánrovì bohatým repertoárem. Jeho obsa-
hem byly kupøíkladu kánony, polyfonní skladby, muzikálové melodie a lidové
písnì. Opravdovým zpestøením veèera byly Smetanovy Slovanské tance a instru-
mentální duet v podání studentù na�eho gymnázia, Va�ka Horáka a Jirky Davi-
da. Celý koncert jsme zavr�ili �mit verrückten deutschen Lieder�, po kterých ná-
sledoval nekoneèný aplaus.

Dal�í den následovalo veliké louèení a cesta zpìt domù, do Olomouce. Na�e
sbormistrynì Renata týden v rodinì vegetariánù sice pøeèkala, ale pøi zpáteèní
cestì neodolala a s ohromnou chutí a radostí pøijala od svých zpìvaèek poøádný
kus masa � ètvrtku kuøete.

Dojmy a zá�itky ze zájezdu byly natolik hluboké, �e jsme krátce po pøíjezdu
uspoøádali �Mimoøádný koncert� pro na�e vìrné posluchaèe, kamarády, uèitele
a rodièe.

Ka�dý zájezd byl takovým poznávacím zájezdem nových kultur a staveb, kra-
jù, lidí a mravù a aktivní aplikací cizího jazyka za úèelem vzájemné, èlovìku
tolik nutné komunikace.

 Lucie Va�ková (mat. roè. SG 1998, B)
Ad Nìmecko

Ptáte se, zda jel bych zas? Nìmecko je krásná zemì,
Staèí s sebou vzít jen pas! Zanechala dojmy ve mnì.
Koncert se nám povedl, Chtìla bych tam pøijet zas,
K �ílenství posluchaèe dovedl! Jestli mi vydr�í pas.

Bylo dobøe a Nìmci byli fajn!
M. D. Radka

Nejtì��í nejsou ty nejvìt�í koncerty, ale naopak ty malé, kdy musíme mnohdy
obecenstvo pøesvìdèit, �e i hudba mù�e mít aspoò chvilku léèivé úèinky. To bylo
na�í náplní pøedvánoèních koncertù v Léèebnì dlouhodobì nemocných ve FN
Olomouc.

 Lucie Va�ková (mat. roè. SG 1998, B)

MAMI, JE TO V POHODE. ZA PUL HODINY ZPIVAME LIDEM
NOVE KOLEDY, KTERE JSME TED DOSTALI�

HP � Sidie, prosinec 1996

ACH JO, OTROKOVICE, KOMU BY SE CHTELO VRACET.
TA ATMOSFERA� NEJLEPSI NA TO VSEM JE, ZE SE POTOM
ZPIVA A HRAJE OPRAVDU JENOM PRO RADOST. A VSUDE.
CIMBALOVKA NA SILNICI, DIVADLO NA TRAVNIKU�
A VSICHNI SPOKOJENI A STASTNI�

HP � Otrokovice, 1997

SKVELE. RENATA SI ZAPOMNELA KONCERTNI OBLECENI.
NEBO SPIS SI OMYLEM VZALA JINOU TASKU � Z HOR.
BEZKARSKE BOTY NASTESTI STACILA DOMA VYTAHNOUT.
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NAKONEC JI JIRKA SATY PRIVEZL. SKODA. MOHLO TO BYT
JESTE ZAJIMAVE.

HP � Výchovný koncert ve Velké Bystøici, listopad 1998

AHOJ JITUS,
PRAVE JSME ROZDAVALI AUTOGRAMY DETEM Z PRVNIHO
STUPNE. AZ TAK SE JIM TO LIBILO, AZ TAK JSME SLAVNI� :-))

HP � Výchovný koncert ve Velké Bystøici, listopad 1998

Pìvecký sbor Slovanského gymnázia v Olomouci aneb Bájeèná léta bez psa
Stane se, �e se èlovìk èas od èasu zblázní. Nìkdo se rozhodne skákat bungee

jumping, nìkdo se zaène potápìt, nìkdo jede na Blízký východ nebo zaène studo-
vat jadernou fyziku� Já se rozhodl zpívat! No, na tom by asi nebylo nic zvlá�tní-
ho. Mì to v�ak napadlo ponìkud pozdì. Celý gympl jsem vìdìl, �e existuje na
�kole �jakýsi sbor�. Ale já si na zaèátku vybral výtvarku, tak�e jsem vystudoval
hudbou nedotèen. Vìdìl jsem jen o nìjakém podivném �zpívání na schodech�
(vítané pøestávce ve vyuèování) a sem tam pár lidí ze tøídy chybìlo, proto�e �jelo
nìkam se sborem�� To� v�e� U� nevím, co bylo bezprostøední pøíèinou, ale já
na podzim 1997 (tj. pùl roku po maturitì) �el znovu do �koly (aè jsem si sliboval,
�e sem vkroèím, jen pokud budu potøebovat potvrdit studijní výsledky nebo kvù-
li tøídním schùzkám svých dìtí) a dovolil jsem si oslovit, pro mne tehdy relativnì
neznámou, pí prof. Vrbenskou. Mo�ná mìla taky slabou chvilku (nìco jako pøe-
chodné �ílenství) nebo jsem vypadal, �e budu mít dost sil na no�ení not pro celý
sbor (nebo jí prostì chybìli ve sboru chlapi), a øekla mi: �Tak jo�� Netu�il jsem,
jak nezapomenutelné chvíle mi tato zku�enost dá�

Na první zkou�ce to vypadalo malièko jako na schùzce dívèí tøídy základní
�koly po tøech letech. Trvalo mi notnou chvíli, ne� jsem v tom davu na�el nìko-
ho, kdo nemá na konci pøíjmení �-ová�. Samozøejmì pøeháním. Malièko�

Nevìøili byste, co dá práce, ne� se èlovìk (�profesionál�, �e?) pøed zpìvem
rozezpívá. Já v�dycky v koupelnì zaèal bez pøípravy naostro (je teda pravda, �e
tam mi pomáhal Dìda Mládek Illegal Band z kaze�áku, ale�) a tady..? MáRáda-
MáMatkaMáRádaMáTìéé èi Rádaa Ráda, mùj zlatej Honzíèku� No, a dnes se
rozezpívám sám, kdy� chci, aby to neznìlo �jako v koupelnì�� A co tøeba dech?
Do té doby jsem málem netu�il, �e mám bránici. No jo, fakt, mám! Laskavý ète-
náø promine, ale on tento orgán má taky. Zkuste se zasmát! Co se èlovìk v�echno
nedoví, ve sboru�

Byly to zvlá�tní zaèátky. Ale kupodivu (k mému vlastnímu pøekvapení) jsem
se pøed tou spoustou gymnazistek zas tak úplnì neztrapòoval. No, a netrvalo ani
dva mìsíce a já se se sborem vydal na legendární zájezd do Opavy. Proè legendár-
ní? Do Opavy se jezdívalo rok co rok, a tak jsem i pøedtím vìdìl, �e nìco takové-
ho existuje, a po �kole kolovala o OPAVÌ spousta drbù. Kdo v OPAVÌ nebyl, ne-
pochopí, proè se bývalí úèastníci tìchto akcí pøi vzpomínce na OPAVU v�dycky
malinko zasní� OPAVA pro mì bude v�dycky znamenat gejzír radosti, soudr�-
nosti, pøátelství a kamarádství, mìsto, kde se �skuteènì �ilo�. V OPAVÌ vznikaly
i konèily nejvìt�í lásky a rodila se celo�ivotní pøátelství. Díky OPAVÌ vím, jak
vypadá píïalka. (Jen na vysvìtlenou: To tak jeden relativnì obyèejný opavský
den pou�il Ondra obyèejný spacák, aby dosáhl neobyèejného výsledku, kdy� pøed-
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vedl lezoucí píïalku a kuklu, která se mìní v motýla. Se spacákem!!!!! Kdo nevi-
dìl, neuvìøí�)

Do OPAVY se v�dycky rád podívám, proto�e vzpomínky, které jsem si z ní
odvezl, jsou nezapomenutelné!!!

A tak to �lo dál a dál. Vánoèní koncerty, koncerty v LDN (Léèebnì dlouhodobì
nemocných ve FN), �kolní výchovné koncerty (chcete nauèit mimoøádnou píseò
�Tlustý slon�? U� ji zná pùlka olomouckého okresu�) Ka�dá chvíle strávené ve
sboru byla zá�itkem, na který se dlouho vzpomíná.

U� je to dva roky, co jsem ze sboru ode�el (s odchodem Renaty Jirkové-Vrben-
ské), a stále patøí do mého �ivota. S pár nejlep�ími kamarády, které jsem tam
poznal, se scházíme dodnes. Ale nejsou to jen tak obyèejné schùzky u piva (vína,
kávy, limonády�). Mo�ná si bude spousta lidí myslet, �e jsme malièko na hlavu,
ale� tøeba má pravdu. Máme urèené datum 23. 12., kdy si ka�dý rok dáváme
v 18.00 sraz na schodech pøed kostelem Panny Marie Snì�né (pøed kostelem, kde
jsme zpívali vánoèní koncerty) a vyrá�íme do vánoèní Olomouce. U� jsme se
v rámci tìchto toulek dostali do tøebèínské kaplièky, na soukromý veèírek, na
pódium pøed olomouckou radnicí, zpívali jsme dokonce v èajovnì nebo
v autobuse. Jen tak! Jen proto, �e máme rádi Vánoce a muziku. Jen proto, �e
jsme rádi spolu. Jen proto, �e spoleènì vzpomínáme na krásné chvíle strávené ve
sboru Slovanského gymnázia. Ve sboru, kterému vtiskla jedineènou tváø pøed
pár lety sbormistrynì Renata Jirková-Vrbenská. Chci jí podìkovat za chvíle, kte-
ré poèítám mezi jedny z nej��astnìj�ích v mém �ivotì. Chci podìkovat osudu, �e
mi umo�nil tuto jedineènou zku�enost�

Martin Lýsek (mat. roè. SG 1997, B)

Na Opava Cantat �97 bylo èasto veselo
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MOJE MILA TASEMNICE IRENKO, PROSIM TE, UZ NEZER,
MAM HROZNY HLAD, PRESTOZE NAM NECHALI JEN TRI
PEKACE ZAPEKANYCH BRAMBOR.

HP � Opava, listopad 1998

PREZILI JSME VYCHOVNY KONCERT V CHUCHELNE.
PUBERTACI BYLI OTRESNI.

HP � Opava, listopad 1998

Modrý kùò
lidé pøicházejí, klopí oèi

hladoví
odkládají batohy, únavu,

slzy
parkety zapraskají pod páry

nohou
za oknem pochmurná obloha,

pr�í

a modrý kùò se moudøe dívá

lidé se smìjí, dovádìjí,
zpívají

netu�í, �e jsou jak malé
dìti

rozkládají karimatky a
pohodlí

zkou�í, jak je místnost
uvítá

a modrý kùò se moudøe dívá

lidé opou�tìjí ètyøi
stìny

nechávají zde èásti
sebe

batohy, obleèení, modré,
zelené

odcházejí jen my�lenky a
nadìje

a modrý kùò se moudøe dívá

lidé opìt na hnìdé
mozaice

je�tì zpívají, rozehøátí
zmrzlí

chtìli by v bìhu spoèinout,
nemohou

jen zavadí køídlem a letí
dál

a modrý kùò se moudøe dívá

lidé pøibìhli, dostavili se
zas

��astní, smutní, plní nenávisti i
lásek

uléhají, proto�e nevìdí, co
s èím

noc mù�e pøijít, oni
vìdí

a modrý kùò se moudøe dívá

lidé pokojnì vydechnou a
kouzlí

velitelka uhasí svìtlo nì�ným
pohybem

dobrou noc, lásko, pøí�tí
den

dvacet oddechujících du�í zpívá
andìlùm

Martin Lýsek
(mat. roè. SG 1997, B)

14. 11. 1997 Opava
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AHOJ VERU,
CEKALI JSME PRES TRI HODINY NA SLAVKA JANOUSKA, KTE-
RY NAM DNES VECER ZPIVAL. HODNE SNEZILO, SILNICE BYLY
NEPROHRNUTE, PROTO MEL TAKOVE ZPOZDENI. NAKONEC
JSME SE DOCKALI. KONCERT BYL NADHERNY, ASI 200 LIDI
LEZELO V TELOCVICNE NA KOBERCICH PØI ZHASNUTYCH
SVETLECH A POSLOUCHALO NASEHO PISNICKARE�

HP � Opava, listopad 1998

Hoja, hoj, hoja, hoj,
v Renèi máme zastání.
Hoja, hoj, hoja, hoj,
ta nás ochrání.

Hoja, hoj, hoja, hoj,
notièky a zpívání,
Hoja, hoj, hoja, hoj,
holky vokatý!

CAU PAJO,
MÌLI JSME OHROMNY USPECH. PRAVE JEDEME PO LEVE
STRANE SILNICE. POKUD PREZIJEME, CEKEJ ME PØED
SKOLOU VE DVE.

HP � Opava, listopad 1998
A na závìr si udìláme prezenèku�
Tak�e, koho tady máme??

Na�e nejlep�í sbormistrynì Pìveckého sboru
Slovanského gymnázia v Olomouci MELUZINA,

sleèna Renáta Vrbenská � èasem ji� paní Renáta Jirková.

SOUSTØEDÌNÍ PÌVECKÉHO SBORU
v Ochozu u Konice

Slovní spojení ��kolní pìvecký sbor� v mnoha lidech musí evokovat pøedsta-
vu nìkolika v øadì stojících jedincù dobrého prospìchu i mravù. Nevím, jak je
tomu v ostatních pìveckých sborech, ale ten ná� se pøede�lému popisu v mnohém
vymykal. Ne �e bychom v�ichni byli hloupí a nevychovaní rebelové, odpadlí od
bì�né spoleènosti, neschopní nìco spoleènì vytvoøit. To snad právì naopak. Pro-
stì jsme jen obèas provìøovali psychickou zdatnost na�í sbormistrynì.

Takovou dùkladnou provìrkou (tedy pro v�echny) byla pìvecká soustøedìní.
Èlovìk by si øekl, �e nìkolik hodin zpìvu a dal�ích cvièení musí ty dìti unavit�
Z mnoha pokojù se v�ak je�tì nìkolik hodin po hromadnì odmítnuté veèerce
ozývalo bujaré veselí. I pøes opakovaná napomenutí a výhrù�ky si dobrá polovi-
na sboru zkrátka dìlala, co chtìla.

I za normálních okolností byl problém nìkteré jedince uhlídat. Kdy� jsme se
v�ak dozvìdìli, �e rekreaèní zaøízení v Ochozu u Konice sdílíme s oddílem orien-
taèních bì�cù, kteøí, jak známo, mají bohaté zku�enosti s probdìlými nocemi
i po�íváním alkoholu, zaèalo se hodnì spekulovat o tom, kdy a jak by se dala
chata nepozorovanì opustit. Asi jsme se chtìli nìèemu pøiuèit.

Nìkteøí sebrali odvahu a opravdu se vydali na noèní pochod do vesnice Ra-
kùvka. Majitel zdej�ího pohostinství byl na podobné náv�tìvy zvyklý a ochotnì
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Soustøedìní prof. Renaty Vrbenské na pìveckém
soustøedìní v Ochozu u Konice

MELUZINA SVOU ÈINNOST UKONÈILA,
sborový zpìv na SG pokraèuje

Pro Slovanské gymnázium je pøíznaèné, �e v jeho prostorách v�dy znìl sboro-
vý zpìv. Bylo tomu tak dokonce i za války a v dobì hospodáøské krize. V dùsledku
neblahých �kolských reforem v�ak stagnaci zaznamenala léta sedmdesátá a osm-
desátá. Od roku 1990 se o renesanci sborového zpìvu na Slovanském gymnáziu
významnì zaslou�ila zku�ená sbormistrynì prof. Renata Vrbenská, její� Meluzi-
na povznesla studentský kulturní �ivot na zcela novou kvalitativní úroveò. Na
ni��ím gymnáziu si pøitom velmi dobøe poèínal pìvecký sbor a instrumentální
soubor vedený skvìlou metodièkou dr. Vìrou Èíhalovou. S odchodem prof. Re-
naty Vrbenské � Jirkové v roce 1999 Meluzina svou èinnost ukonèila.

Sborový zpìv nyní pokraèuje pod vedením sbormistrynì Soni Vidlièkové.

servíroval cokoliv komukoliv� ani
nevím, kolik mi tenkrát bylo, ale tipo-
val bych takových 16. Zpívalo se a hrá-
lo na v�elijaké hudební nástroje.
Hospoda zùstávala v podobných pøípa-
dech otevøená tøeba do ètyø do rána.
My jsme v�ak vzali rozum do hrsti
a vydali se na zpáteèní cestu radìji u�
v jednu. Ani ne za hodinku jsme byli
pøed chatou. Zbýval u� jen zdánlivì
snadný úkol dostat se dovnitø. Ukáza-
lo se v�ak, �e to u� je nad na�e síly.
S typickou køeèovitou opatrností jsme
postupnì vstupovali do chaty. Drob-
né chyby jsme dìlali u� pøi pøezouvá-
ní, ale poté, co nìkolik mladých zpì-
vákù zakoplo na schodech (u� nevím
proè, ale radìji jsme nerozsvìceli),
nemìlo cenu se dále sna�it. Pøedsíò
chaty se náhle rozjasnila a v ozaøují-
cím svìtle se rýsovala silueta sbormis-
trynì. Zvlá�tní pocity strachu a studu

jsme nemuseli pøedstírat. Se slovy �u� o vás dnes nechci vìdìt, vyøídíme si to
zítra� se silueta i provinilci odebrali na své pokoje.

Vzhledem k tomu, �e bylo vcelku nesmyslné posílat nìkoho domù jen o pár
hodin døíve, ne� jeli v�ichni, nebyly vyvozeny �ádné vìt�í tresty. Potrestali jsme
se vlastnì sami, proto�e jsme byli unavení a �patnì se nám zpívalo. Ka�dá sranda
nìco stojí.

S odstupem èasu mohu posoudit, �e jsme nìkdy dávali paní sbormistryni pìknì
zabrat. No ale ona nám také, tak�e� snad na sebe v�ichni v dobrém vzpomínáme.

napsal Petr Brázda, letitý èlen pìv. sboru SG
(mat. roè. SG 1995, D)
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Nový pìvecký soubor pod vedením prof. Soni Vidlièkové
pøi vystoupení v olomouckém U-klubu (duben 2002)

V souèasnosti (tedy v roce 2002) pracují na �kole tøi pìvecké sbory. Sbor vy�-
�ího gymnázia se kromì klasického repertoáru zabývá vlastními úpravami mo-
ravského a irského folklóru s doprovodem akustických nástrojù (kytara, elektro-
akustická basová kytara, pøíèná flétna, zobcové flétny, perkuse). Doprovod
zaji��uje instrumentální skupina studentù SG pod vedením jejího man�ela Mila-
na Vidlièky.

Komorní sbor se zamìøuje spí�e na oblast vá�né, zejména renesanèní hudby.
Pìvecký sbor ni��ího gymnázia (nyní vedený prof. Lenkou Èernou) má v oblibì

temperamentní etnické písnì z rùzných koutù svìta. V letech 2001 a 2002 získal
støíbrné pásmo na festivalu pìveckých sborù v Unièovì.

Pìvecké sbory SG se ka�doroènì zúèastòují nejrùznìj�ích festivalù (Otrokovi-
ce, Ostrava, Unièov, �ternberk, Olomouc), poøádají samostatné koncerty pro
veøejnost i pro studenty Slovanského gymnázia. Tradicí se stala pravidelná vy-
stoupení pro Ústav sociální péèe Vincentinum ve �ternberku a dal�í benefièní
koncerty. Komorní sbor spolu s doprovodnou instrumentální skupinou úspì�nì
koncertoval v listopadu 2001 v Lyonu.

V souèasné dobì ná� pìvecký sbor pøipravuje spoleèný projekt (Junge Brüc-
ken Europas, podporovaný nadací R.Bosche) se studentským pìveckým sborem
z gymnázia v Heidenheimu, který se uskuteèní v dubnu 2003 (v Heidenheimu,
v Ulmu a 14. dubna 2003 v Olomouci) a jeho� výsledkem bude provedení CAR-
MINY BURANY od Carla Orffa v úpravì pro smí�ený pìvecký sbor, dva klavíry
a bicí nástroje.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960, C)
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PØÍSPÌVEK ESTETICKÉ VÝCHOVY

K ROZVOJI OSOBNOSTI

V 90. letech se zaèaly objevovat nové podnìty k prohloubení vzdìlávání stu-
dentù Slovanského gymnázia. Nìkolik let se pøipravoval experiment navazující
na práce základní �koly s roz�íøenou hudební výchovou. Po vypracování uèeb-
ních osnov pro experimentální tøídy s roz�íøenou výukou hudební výchovy na
gymnáziu dochází ke konzultacím s nejvýznamnìj�ími èeskými hudebními pe-
dagogy.

Studium bylo pøipraveno pro uchazeèe se zájmem o hudební vzdìlání, kteøí
mìli potøebu i schopnost získat hlub�í humanitní vzdìlání. V rámci tøídy
s estetickým zamìøením studovala polovina tøídy hudební a druhá polovina tøí-
dy výtvarný obor. Obìma byly vìnovány 3 vyuèovací hodiny týdnì. V hodinách
hudební výchovy se studenti seznamovali s èinnostmi pìveckými, instrumentál-
ními a poslechovými. To znamená, �e kromì hlasové výchovy, sluchové, intonaè-
ní a rytmické pøípravy také sborovì zpívali, získávali základy taktovací techniky,
hráli na klasické a rytmické nástroje. V�e provázeli procházkou dìjinami hudby,
spojenou s poslechem vokálních, instrumentálních i vokálnì instrumentálních
skladeb. Práce se studenty smìøovala k jejich v�estranné aktivizaci, rozvíjení es-
tetického vnímání, chápání, citovému pro�ívání a hodnocení. Studenti po celé
ètyøi roky studia na Slovanském gymnáziu, tøikrát týdnì, se seznamovali se zá-
kladními umìleckými díly národní a svìtové hudební kultury, s jejich tvùrci
a interprety, s hlasovými etapami hudebních umìní.

Paralelnì s tímto vzdìlávacím experimentem vytvoøila skupina studentù, kte-
øí hráli na klasické hudební nástroje, �kolní orchestr. Základ tvoøili studenti
z experimentální tøídy, ale zapojili se jak nejmlad�í primáni z osmiletého gymná-
zia, tak studenti z nejrùznìj�ích dal�ích roèníkù SG. Scházeli se pravidelnì jed-
nou týdnì, aby své muzicírování skloubili ve spoleèné høe. Souhra asi 25 studen-
tù byla pro nìkteré zpoèátku skuteènì nároèná. Ale èleny orchestru byli také
výborní �áci ZU�, kteøí pomáhali s nácvikem i tmelit dohromady toto zvlá�tní,
vìkem rozdílné tìleso. Mnohá soustøedìní a poctivì nav�tìvované zkou�ky umo�-
nily, �e orchestr dokázal vystoupit i veøejnì.

O rok pozdìji, pro zpestøení programu pøi vystupování, se pøidal k orchestru
i pìvecký sbor nejmlad�ích studentù gymnázia. Na spoleèné zpívání se scházelo
jednou týdnì tøicet dva chlapcù a dìvèat. K nejpìknìj�ím spoleèným vystoupe-
ním patøily vánoèní koncerty, které studenti pøipravovali pro své rodièe a profe-
sory.

Vìt�ina studentù, kteøí pro�li na Slovanském gymnáziu v rámci roz�íøené
hudební výchovy touto intenzivní hudební prùpravou, prohlubuje si nadále své
hudební vzdìlání ve vysoko�kolském studiu. Studují hudební vìdu nebo muzi-
kologii na filozofické fakultì nebo smìøují k povolání, je� souvisí s hudbou �
uèitelství 1. stupnì nebo obor hudební výchova. Nìkolik dívek studuje estetiku
nebo umìnovìdu, dramatický obor. Tìm, kteøí si hudbu nezvolili jako své bu-
doucí povolání, zùstala jistì pìkná vzpomínka na studium Slovanského gymná-
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zia, kde nejen studovali, ale smysluplnì vyu�ívali svùj volný èas � hráli v orchestru,
zpívali ve sboru, pøipravovali a poøádali koncerty.

Úèelem ve�keré práce v této oblasti byla snaha vyplnit dal�í èlánek pøi formo-
vání osobnosti èlovìka od dìtství k dospìlosti. Rozvíjet jeho osobnost po stránce
citové a estetické. Ne nadarmo se øíká, �e nedostatky ve vìdomostech mù�e �ák
kdykoliv dohnat, ale nedostatky ve výchovì ne.

PaedDr. Vìra Èíhalová

Instrumentální soubor a pìvecký sbor ni��ích tøíd SG øízený PaedDr. Vìrou Èíhalovou
byl v letech 1997�2000 neodmyslitelnou souèástí kulturních akcí �koly

VEØEJNÁ PREZENTACE VÝTVARNÝCH PRACÍ
studentù a profesorù Slovanského gymnázia

První výstava prací studentù a profesorù za doby mého pùsobení na Slovan-
ském gymnáziu byla uspoøádána v roce 1996 v SVKOL.

Její úspìch nastartoval dal�í spolupráci, která trvala a� do roku 1999 a vyvr-
cholila výstavou mezinárodního projektu Mìsto netradiènì.

Výstava mìla název Jízda � s tu�kou, �tìtcem, rydlem a radostí, obsahovala kres-
by, malby a grafiky studentù z elokovaného pracovi�tì na Pasteurovì ulici è. 19,
doplnìné pracemi jejich profesorù.
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Tehdy to byli:
Jaroslav Tylich, který zde pøedstavil své imaginární portréty malované na døe-

vì, linoryty a suché jehly.
Ladislava Vishwanathanová svými pracemi pøedvedla postup tvorby gobelínù.
Jarmila Fialová zde vystavila cyklus ètyø vzpomínkových prací MÍSTA, který se

bohu�el znièil pøi povodni v r. 1977.

Výstava byla zahájena vernisá�í, kde se pøedvedli studenti pìveckého sboru.
Upøímná recitace ver�ù a výstava prací více ne� padesáti studentù ukázala, �e
tvorba je jim blízká, pùsobí jim radost a rádi ji uká�ou ostatním, zvlá�tì tìm,
kteøí stejnì jako oni se setkávají s fenoménem knihy.

V roce 1997 jsme instalovali tøi výstavy, kde své �iroké spektrum výtvarné
tvorby pøedvedl profesor Jaroslav Tylich. K jeho 70. narozeninám to byla
v bøeznu a dubnu výstava výtvarných prací v SVKOL a následnì fotografií v galerii
PEPITA na SG. Na podzim tého� roku pak vystavil autor je�tì keramiku a jiné
drobnosti v SVKOL. Tyto výstavy doplnily slavnostní akce ke 130. výroèí zalo�e-

ní SG, ale uvádím je zde
proto, aby výèet akcí uká-
zal èinnost pøedmìtové sek-
ce výtvarné výchovy za
mého vedení jako celku.

V roce 1998 jsme insta-
lovali výstavu Pastely Jar-
mily Fialové, kde jsem pøed-
vedla 22 maleb ze souèasné
doby a nìkolik pastelù ze
svého var�avského pobytu.
S pùsobivým úvodním slo-
vem na vernisá�i vystoupil
mùj kolega Ludìk Barto�.

V roce 1999 byla indivi-
duální tvorba profesorù
vystøídána spoleènou výsta-
vou v�ech výtvarníkù vèet-
nì Oliviera Desbourdese
z francouzské sekce pod
názvem BASTAFIDLI �
opìt v SVKOL.

Pod onou zkratkou se
tehdy skrývaly práce Aloi-
se Bauera, Jitky Stránìlové,
Jarmily Fialové, Oliviera
Desbourdese a Jaroslava
Tylicha.

Alois Bauer zde vystavo-
val soubor maleb z cest po
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Itálii, Jitka Stránìlová monumentální kresby tu�kou inspirované pøírodou a sou-
bor døevìných lamp, za který byla ocenìna i cenou rektora UP.

Jaroslav Tylich se pøedstavil øadou grafik � zvlá�tì suchých jehel a maleb. Oli-
vier Desbourdes vystavil sérii barevných a sérii èernobílých fotografií ze svých
toulek svìtem.

Já jsem zde vystavila nìkolik obrazù kytic malovaných suchým pastelem.
V�echny na�e akce byly slavnostnì zahájeny za úèinkování Mgr. Renaty Vr-

benské a jejího pìveckého sboru Meluzina a studentù-recitátorù pod vedením
Mgr. Heleny Kohoutkové. Ani o obèerstvení nebylo nouze � tady pomáhal krou-
�ek vaøení s paní Kummerovou.

V�echny vernisá�e byly veselé, probìhly za úèasti vedoucích pracovníkù SVKOL
i pøedstavitelù SG. Zvlá�tní pozornost akcím vìnoval øeditel SG RNDr. Vladimír
Zicháèek, který velice oceòoval tvùrèí snahy studentù i jejich profesorù a veøej-
nou prezentaci Slovanského gymnázia.

U v�ech akcí nám upøímnì pomáhali kolegové a pøátelé � zvlá�tì sekretáøka
Pavla Utíkalová a techniètí pracovníci Jan Vlèek, Karel Krump a Stanislav Ma-
kowski.

Následující aktivity sekce výtvarné výchovy pøi SG smìøovaly opìt do SVKOL,
pøesahovaly rámec mìsta i státu; o nich se doètete v èlánku S trochou nostalgie
o projektu UMÌNÍ.

PhDr. Jarmila Fialová

PhDr. Jarmila Fialová na vernisá�i své výstavy v SVKOL
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S TROCHOU NOSTALGIE O PROJEKTU UMÌNÍ
V rámci Evropského vzdìlávacího programu Comenius � Aktivita 1 � partner-

ství �kol byla v roce 1998 na listopadovém setkání pøedstavitelù Lycea J. Amyota
v Auxerre, Gaussova gymnázia ve Wormsu a Slovanského gymnázia v Olomouci
zahájena spolupráce tìchto �kol, jejím� cílem bylo navázání bli��ích kontaktù
prostøednictvím studijní problematiky spoleèné v�em �kolám.

Zá�titu nad aktivitou pøijali øeditelé �kol dr. Bernard Roussey, dr. Günther
Serfas a RNDr. Vladimír Zicháèek.

Návrh vypadal takto:

1. Rámcové podmínky
� èasové období: kvìten/èerven a srpen/záøí 2000
� úèastníci: 5 (±1) za �kolu a projekt
� doba trvání: 1 týden (pondìlí�pátek) + cesta tam a zpìt o víkendech
� dokumentace, prezentace: v poslední den projektu
� poèet projektù: maximálnì 3, paralelnì
� doprovodný program: exkurze, setkání a náv�tìvy s regionálním historic-

kým a kulturním aspektem

2. Návrhy projektù:
Umìní ............................ Netradièní pohled na na�e mìsto
Biologie .......................... Voda základ �ivota
Chemie .......................... Chromatografie
Fyzika ............................ Alternativní zdroje energie

Prvním projektem, který se mìl realizovat, bylo UMÌNÍ.
Téma: Netradièní pohled na na�e mìsto
Realizace: kresby, malby, kolá�e, fotografie, prostorové práce, video, staré po-

hledy kontra nové, subjektivní pohled na mìsto
Úèastníci: studenti podle dohody v poètu asi 41

Návrh vypracovali kolegové z Wormsu; èást, týkající se umìní, paní Brigitte
Kümmel, zástupkynì øeditele. Lyceum J. Amyota se pøipojilo s francouzskou le-
�érností a potvrdilo na projektu UMÌNÍ svou úèast.

Také my jsme v pøedmìtové sekci výtvarné výchovy zvá�ili mo�nosti na na�í
�kole a rozhodli jsme zamìøit tímto smìrem práci výtvarného krou�ku pod vede-
ním Mgr. Jitky Stránìlové; dále pak zaøadit tematiku okrajovì v hodinách vý-
tvarné výchovy. S tím souhlasili i dal�í vyuèující: Mgr. Alois Bauer, Mgr. Jaroslav
Tylich i já. Poèítali jsme, �e se celé akce prakticky zúèastní asi sto studentù, ale
její dosah bude daleko vìt�í.

To v�e se pozdìji potvrdilo.
Zájem ze strany studentù byl velký. Na�e krásné mìsto Olomouc se brzy obje-

vovalo stále èastìji ve výtvarných pokusech mlad�ích i star�ích studentù. Kresba,
malba, grafika, keramika, fotografie. Detaily historických staveb, portály, zna-
ky, gotické klenby, barokní ka�ny. Ale také Olomouc dne�ní, moderní vedle mìs-
ta �zmizelého�.
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První spoleèná výstava mìla být v Olomouci v kvìtnu 1999, ale posunula se
na øíjen tého� roku; pro nás to byla pøíle�itost pracovat i v teplých mìsících pøí-
mo v terénu.

Výsledkem byly stovky zajímavých prací, ale také radost z nového pohledu na
mìsto, ve kterém �ijeme, o kterém sice víme, jak je starobylé, ale jeho krása zù-
stávala v rychlosti �ivota jaksi stranou. Máme se èím pochlubit.

Pro spoleènou reprezentativní èást výstavy byla zvolena síò Státní vìdecké
knihovny v Olomouci, kde ji� tradiènì na�e �kola vystavuje a která je pro místo
i úèel velmi nav�tìvována. Jako obvykle jsme se obrátili s návrhem na paní Mgr.
Helenu Barto�ovou, vedoucí pracovnici SVKOL, která nám v�dy s nev�ední ocho-
tou vycházela vstøíc.

Dal�í práce jsme pak chtìli vystavit v klubovnì �koly na Pasteurovì ulici a na
chodbách té�e budovy. Patronaci nad výstavou ve mìstì pøevzala kolegynì Mgr.
Jarmila Ketmanová, která nastoupila do práce po mateøské dovolené, výstavu na
Pasteurovì ulici organizovala Mgr. Jitka Stránìlová. Samozøejmì obì za pomoci
nás v�ech výtvarníkù: vybrané práce doplnit tìmi, které pøivezou s sebou pøátelé
z Wormsu a Auxerre a v�e vhodnì nainstalovat.

18.�22. 10. 1999 v Olomouci
mìlo tedy probìhnout první setkání na poli projektu Sokrates � Comenius Mìsto

netradiènì.
Program pro hosty jsem pøipravovala radostnì, máme pøece co ukázat, a to

jsem nemyslela jen zajímavé práce.
Hosté pøijeli 18. 10. 1999 v pozdních hodinách. Byli to z Wormsu: Jens Neu �

studentka, Florian Stange � student, profesor Klaus Horn � uèitel výtvarné výcho-
vy, profesor Walther Kuhn � zástupce øeditele, Dr. Günther Serfas � øeditel, øidiè.
Z Auxerre pak: Audrey Mariani � studentka, profesor Jean Luc Berger � uèitel
výtvarné výchovy, Dr. Bernard Roussey � øeditel.

Pøivezli s sebou: Worm�tí 16 výtvarných panelù s mno�stvím fotografií zajíma-
vých detailù míst, kolá�í a maleb; Auxerr�tí 15 prací, pøevá�nì maleb a kolá�í.

Studenti byli ubytováni u laskavých rodièù Pavly a Lady �krabalové, Jitky Kap-
siové a Veroniky Daòkové. V�echny tyto studentky se velmi aktivnì podílely na
projektu.

Dospìlí po rychlé veèeøi ve �kole uvítali odpoèinek na ubytovnì uprostøed mìs-
ta a v hotelu FAN.

Slavnostní pøivítání se odehrálo a� dal�í den v hlavní budovì �koly na tøídì Jiøí-
ho z Podìbrad øeditelem RNDr. Vladimírem Zicháèkem a výtvarníkem Mgr. Aloi-
sem Bauerem a �zpìvem na schodech� sboru Meluzina pod vedením Mgr. Renaty
Jirkové.

Pak se v�e pøesunulo na elokované pracovi�tì �koly na Pasteurovì ulici � pøiví-
tání dal�ími výtvarníky, kolegou Tylichem, Stránìlovou a mnou a pøedstaviteli
francouzské sekce Mgr. Zuzanou Chaloupkovou, profesorem Didierem Bouynat
a profesory Ivou a Stéphanem Gailly. Po malém obèerstvení, které pøipravila milá
sekretáøka Pavla Utíkalová, si hosté prohlédli budovu vèetnì na�í výstavy a podle
zájmu se podívali buï do výuky výtvarné výchovy ke kolegyni Stránìlové, kde si
vyzkou�eli výrobu ruèního papíru, nebo na výuku ve francouz�tinì.
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Po obìdì ve �kole odjeli hosté s na�imi studenty a kolegy Bauerem a Stránìlo-
vou na prohlídku kostela v Dubu nad Moravou, do zvonaøské dílny v Brodku
u Pøerova a na Svatý Kopeèek.

Pøátelství se zaèalo rozvíjet.
Veèer dospìlé hosty pozval øeditel Zicháèek na slavnostní veèeøi do restaurace

U Jeni�tù.
20. 10. 1999 pokraèoval program prohlídkou mìsta, kterou pøipravil kolega

Bauer, a øeditelé �kol byli uvítáni u zástupce primátora mìsta. No a my, dal�í vý-
tvarníci, jsme za velké pomoci pana Karla Krumpa, Jana Vlèka a Standy Makowské-
ho, na�ich technických pracovníkù, instalovali v SVKOL výstavu a chystali slav-
nostní vernisá�. Samozøejmì s obèerstvením paní Kummerové a programem
kolegyò Jirkové-Vrbenské a Kohoutkové.

Odpoledne tak oficiálnì poprvé vyústila spoleèná akce studentù a profesorù tøí
historických mìst a �kol � Lycée Jacques Amyota, Gaussova gymnázia a na�eho
Slovanského gymnázia.

Zájem o vystavené práce ukázal, �e stojí za to i v dne�ním hektickém svìtì za-
myslet se nad krásou èi zvlá�tností øemeslných detailù, srovnat minulé i dne�ní
stavby nebo najít kouzlo dosud málo známých míst a zachytit jejich krásu výtvar-
nou technikou. Dochází tak ke spojení citlivého pohledu na svìt s vlastní tvorbou,
a� u� klasickými, èi moderními technikami.

Ji� na této výstavì jsme mohli pozorovat práce a pojetí výtvarné výchovy. Vidìli
jsme, �e výtvarná výchova je v�ude stejná, �e studenti rádi tvoøí, uèitelé mají citli-
vou du�i a �ikovné ruce a nìco, co se nedá nauèit, a� u� jsou to Francouzi, Nìmci,
nebo Èe�i. Jedni mají více technických vymo�eností, jiní upøednostòují klasické
techniky, ale s klidem by si mohli vymìnit katedry jako figurky na �achovnici.

Na den pøed odjezdem hostù jsem pøipravila náv�tìvu Kromìøí�e. Chtìla bych
touto cestou podìkovat v�em, kteøí mi tenkrát pomohli, aby byla reprezentativní
a na úrovni. Kromì prohlídky zámku, parku a oran�érie jsme zavítali i do arcibis-
kupských sklepù na ochutnávku me�ních vín.

22. 10. ráno nastalo rozlouèení, pøedali jsme novým pøátelùm malé dárky s tím,
�e v kvìtnu a na podzim se snad sejdeme pøi podobných akcích.

Ne� pøejdu k popisování dal�í spoleèné akce, chci je�tì podotknout, �e výèet
setkání a výèet úèastníkù není úplný. Samozøejmì se tenkrát se�li kolegové, aby
domluvili dal�í projekty a na spoleèném posezení si i popovídali o tom, jak jde
�ivot� a i to byl také úèel této aktivity.

7.�10. 5. 2000 ve Wormsu
probìhlo druhé kolo projektu. Smìøovalo se tedy k tomu, aby celá výstava, in-

stalovaná v SVKOL, byla pøemístìna do reprezentaèních prostor Gaussova gymná-
zia. Opatrnì jsme práce zabalili a pøipravili k  cestì. Té se tenkrát úèastnily za
studenty: Anna �evèíková, Veronika Daòková, Iva Grecmannová a Frauke Escher
� studentka nìmecké národnosti, která pøechodnì pobývala s matkou v Olomouci
a nav�tìvovala na�e gymnázium. Dále jeli uèitelé výtvarníci Mgr. Stránìlová a Bauer,
za vedení �koly RNDr. Josef Látal a coby pøekladatelka profesorka nìmèiny Mgr.
Jitka Netopilová. Malý mikrobus se spolehlivým øidièem Mgr. Du�anem Vitoulem
vyjí�dí na dal�í pøátelské setkání do Wormsu.
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Tentokrát není dlouhé. Veèerní pøíjezd, pøivítání v Gaussovì gymnáziu usmì-
vavým øeditelem dr. Serfasem, ubytování. Druhý den prohlídka �koly, náv�tìva
výuky, instalace prací a odpolední pøivítání francouzských pøátel. Pak spoleèná
veèeøe.

9. 5. 2000 dopoledne je vernisá� spoleèné výstavy Sietenblicke zapita slavnost-
ním pøípitkem. Po odpolední konferenci úèastníkù jsou v�ichni pozváni na slav-
nostní koncert Lycea J. Amyota do Velkého sálu Gaussova gymnázia a Frauke Escher
je vyzvána, aby se podílela na moderování veèera.

Pøed odjezdem 10. 5. je�tì rychlá procházka mìstem, prohlídka dómu a ji� kon-
èí setkání ve druhé etapì projektu. Zùstává spoleèná výstava. Worms � Seitenblic-
ke, Auxerre � Ma ville � apects inssolites, Olomouc � Mìsto netradiènì.

Zpáteèní cestu kolegové u� vyu�ili k prohlídce Heidelbergu a Speyeru. A u� jsou
opìt doma, kde ruch konce �kolního roku dal rychle zapomenout na pìkné zá�it-
ky ve starobylém mìstì a v jeho moderní �kole.

Tøetí a poslední èást projektu vìnovaného Umìní se odehrála:

10.�19. 9. 2000 v Auxerre a tak trochu i ve Wormsu
Program byl velice bohatý a já na v�e vzpomínám s jistou dávkou nostalgie,

ponìvad� jsem ho absolvovala ji�, jak ráda øíkám, �na volné noze�. Dìkuji za to
panu øediteli Zicháèkovi a v�em v Auxerre i Wormsu, proto�e to opravdu stálo
za to. Úèastníci: Pavla �krabalová, Jitka Kapsiová, Tereza Li�èinská, Veronika Daò-
ková a Denisa Zicháèková � studentky, Mgr. Iva a Stéphane Gailly a RNDr. Jan
Jelínek � projekt Voda je �ivot, RNDr. Vladimír Zicháèek a Mgr. Eva Pavlíèková � za
øeditelství SGO, Mgr. Jarmila Ketmanová a PhDr. Jarmila Fialová � výtvarnice.

Trasu Olomouc�Worms jsme pøeru�ili v Norimberku, pro�li jsme historickým
centrem a� k domu, ve kterém �il Albrecht Dürrer. Protáhli jsme tak trochu strnu-
lá tìla, i kdy� jsme jeli velkým autobusem, abychom ve Wormsu mohli nalo�it
dal�í úèastníky cesty do Auxerre, a prostoru mìl ka�dý dost.

Na místo jsme pøijeli v pozdních veèerních hodinách. I tak jsme vidìli pohádko-
vou siluetu wormského dómu. Pøed Gaussovým gymnáziem nás ji� oèekávali na�i
pøátelé v èele s opìt usmìvavým øeditelem Serfasem. Následující den jsme hned
ráno, doplnìni o nìmecké studenty a kolegy, odjí�dìli do Auxerre. Vedle øeditele
Serfase s námi jel pan Kuhn, paní Brigitte Kümmel, která celý projekt Mìsto netra-
diènì pøipravovala, a Klaus Horn, výtvarník. Pozdìji za námi pøijela pøíjemná ve-
selá biolo�ka Vera Diehl.

Ve Francii nás oèekával profesor Berger a øeditel Roussey. Cestu jsme pøeru�ili
u Verdunu. Krásný slunný den, a tak ne��astné místo. Neumím si pøedstavit ani
zlomek váleèných hrùz. Nyní je zde ticho. Nikde ani smítko. Nìkdo vymetl v�e-
chen prach i váleènou �pínu. Nicménì rok 1916 a FORT E DOUAUMONT, OSSVAIRE
DE DOUAUMOND jsou zapsány nejen na pohlednicích. Nerada bych psala o trpké
minulosti, asi by v�echny cesty byly poznamenány tìmi, kteøí zde ji� nejsou, a� u�
ode�li ze �ivota v klidu domova, ústavu, nebo na boji�tích lidských dìjin.

Díváme se dopøedu.
Silnice vede do Auxerre. Koneènì vjí�díme do mìsta. Je tøeba podívat se do

mapy. Díky zají�ïce vidíme siluetu mìsta s kamennými patrony jako na dlani. Sv.
Germain, Sv. Etienne, Sv. Pierre, Sv. Eusebe hlídají ti�e plynoucí øeku Yonnu. Ko-
neènì jdeme ulicí pojmenovanou podle cíle na�í cesty. Milí francouz�tí pøátelé nás
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uvádìjí do svého �království�. �kola, která nás pøivítala, dýchá tradicí. Jak ze sta-
rých knih! Budovy uzavírají ètverec. Tak zde se studenti dovídají o zapeklitostech
�ivota. Staré a nové se stýká jaksi normálnì � pøístavby �koly ukazují, �e nezùsta-
la jako pøed staletími, ale je i mladá, moderní, jen dívèí kolej je stále nedobytnou
tvrzí. Jak rády tam nalézáme útoèi�tì a mù�eme po nìkolik nocí pozorovat vì�
gotické katedrály.

Øeditel Lycea J. Amyota pan Roussey a výtvarník pan Berger nás provázejí �ko-
lou, knihovnami � starou i novou. Tøídy jsou prostorné, uèitelé pøirození
a nepøipadají mi tak nervózní, jako jsme my. Zato studenti se poflakují po parèí-
ku, pokuøují a vypadají unavenì. Èerné a �edé my�ky� Pozdìji jsem zjistila, �e
i oni dovedou být veselí a milí.

Uèitelé mají v jídelnì na stolech víno. Jsme pøece v kraji Bourgogne.
Na Auxerre budu v�dy vzpomínat jen radostnì. Pøi procházce mìstem jsem hned

první den v roztr�itém nakupování bez znalosti francouzského jazyka zapomnìla
na pultíku obchùdku penì�enku se v�emi penìzi. S hrùzou jsem to pak na lavièce
pøed ka�nou s Cadetem Rousselem zjistila. Usmìvavá paní s tmavou ofinou mi v�e
vrátila. Druhý den, kdy� jsem jí �la s krabicí Karlovarských oplatek èesky podìko-
vat, je zvìdavì rozbalila a francouzsky se tì�ila, �e je to pøece normální.

Milí jsou, tihle Francouzi, nespìchají a kvìtin je v�ude a hodnì pestrobarev-
ných. To snad proto, aby souèasnost pøedèila krásu historických domù, které
v malebné spleti úzkých ulièek tvoøí centrum mìsta.

Stvrzení trojstranné mezinárodní spolupráce gymnázií jejich øediteli v Auxerre v záøí 2000
(RNDr. V. Zicháèek, dr. G. Serfas a dr. B. Roussey)
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Veèer máme slavnostní veèeøi poøádanou panem øeditelem. Francouzské speci-
ality a skvìlé víno. Na zdraví, pøátelé! Jen ty vtipy nám nejdou a konverzace je
mizivá. Sedím vedle biolo�ky z Wormsu, paní Very Diehl. Je tu krásnì, �e?!

Po nainstalování spoleèné výstavy v místním kinì je vernisá�. Worms � Olo-
mouc � Auxerre. Pøichází celá tøída profesora Bergera. Jsou veselí, zvìdaví a èile
pobíhají mezi panely. Na�e studentky mají trièka se znakem SGO. Øeditelé stis-
kem ruky stvrzují pøátelství. Nìkolik fotografií, a pak to jdeme oslavit do �koly.

Sladká Francie.
Také mají pro nás pøipravený výlet. Vézelay. Mìsteèko a románská bazilika Sv.

Marie Magdaleny bylo ve støedovìku dùle�itým místem na poutní cestì do �panìl-
ské Compostelly. Monumentální stavby a nádherná sochaøská výzdoba ohromí
dnes ka�dého. S ú�asem i my stojíme v místech, kde se zastavil èas. Procházíme
vstupní halou 22 metrù dlouhou 23,5 metrù �irokou a 19,5 metrù vysokou, hlav-
ním portálem se skulpturami z poèátku 12. století, jim� vévodí postava Krista.
Vcházíme do trojlodní baziliky, její� hlavní loï 62 metrù dlouhá, 14 metrù �iroká
a 18,5 metrù vysoká (èi snad 64 m dlouhá, 12 m �iroká a 18 m vysoká � to øíká jiná
pøíruèka) vyniká zvlá�tním jasem, støídáním rùznì barevných pøesnì opracova-
ných kamenù. Jak to tehdej�í mistøi mohli vytvoøit? Jakými motivy vyzdobili hla-
vice sloupù a polosloupù? To se musí vidìt. Prohlí�íme si pomalu v�echny pøístup-
né prostory baziliky a vycházíme opìt pod kamenným ukøi�ovaným Kristem, ti�e,
s pocitem, �e stojíme Tvùrci blí�. Pak stejnì ti�e, ale ji� zasvìcenì kráèíme ulièkou
dolù, hledáme znaky mu�lí, zastavujeme se v Informaèním centru. A u� míjíme
dùm, ve kterém �il Romain Rolland, jeho okouzlená du�e tady jistì bloudí. Na toto
místo se nedá zapomenout. S pocitem, jak je dobøe, �e lidské cesty mají smìr, dì-
kuji tìm, kteøí je umìjí dobøe nasmìrovat.

Tentokrát nevím, zda mohu øíci na shledanou. Pøi�lo toti� opravdové louèení.
Snad nìkterá z na�ich studentek se sem vrátí, kdo ví. Sedíme u slavnostní veèeøe,
pøi�li i dal�í kolegové pøipravující projekt Voda je �ivot a jsme veselí, i kdy� zítra �
Francie, adieu.Tøetí èást spoleèného projektu umìní se opìt vydaøila. Vidìli jsme
tolik �umìní� lidských rukou, �e se to dá tì�ko vypovìdìt. Snad zaseté semínko
pøátelství vzejde.

Cestou zpìt do Wormsu, kde máme pobýt je�tì dva dny, máme o èem pøemý�-
let. Zastavujeme se je�tì v Troyez. Opìt kámen triumfuje. Katedrála sv. Petra a Pavla
záøí nádhernými barevnými mozaikami v oknech. Svìtlo záøí ve tmì, svìtlo je �i-
vot. Vzpomínám na noèní spektákl v auxerrské katedrále, na girlandy kvìtin, na
posezení u Yonny a na mìstské hodiny, které bohu�el i v Auxerre odbíjely èas.

Gaussova køivka�
Gaussovo gymnázium je na rovinì a obklopeno zelení. Stovky kol, motorky,

auta øíkají, �e se sem studenti sjí�dìjí z daleka. Mo�ná proto, �e se dennì vracejí
domù, jsou spokojení, nebo proto, �e mají usmìvavého øeditele?

Budova i vybavení je moderní. Odborné uèebny, kino, tìlocvièna, høi�tì. Ve
výtvarné výchovì nás vítají èesky i francouzsky, to Klausi zapracoval. Je to pøíjem-
né. Studentíci se uèí typizované písmo. Jako ti na�i.

Mìsto Worms není velké, ale i vinice tam míjíte pøi okru�ní jízdì. I historie
mìsta je zajímavá. To nám ostatnì pan Kuhn dokázal vypravováním o Dagoberto-
vi I. (625�639), Brunichildì a Hagenovi, o stavbì francouzské baziliky i pozdìj�í-
ho dómu, postupnì dotváøeného do nynìj�í podoby a zasvìceného sv. Petrovi, o dr.
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Martinu Lutherovi a o wormském ediktu 26. 5. 1521. Krásné moderní ka�ny nám
po náv�tìvì �idovského høbitova mile pøipomenou pøítomnost. Co znamená ná�
krátký �ivot? Tolik osudù, tolik zmìn. Jako ty kapièky fontán � vytrysknou, ve
slunci se zablýsknou v nádheøe tvarù a pak dopadnou, aby po nich zbyla jen vzpo-
mínka.

Tì�í mì, �e práce na�ich studentek ze zbytkù kù�e udìlala radost na�im pøáte-
lùm, netu�ili jsme, �e právì tady ve Wormsu udr�ují ko�elu�skou tradici. Je�tì
románské hradby a pak u� jedeme pøes mìsto kolem kostela Liebfrauen (= Milosti-
vé Panny Marie). Stojí uprostøed vinic, asi aby po�ehnala Rýnskému ryzlinku.

�Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fliesst der Rhein��
Tak nìjak to napsal pan Heinrich Heine. Urèitì nemìl na mysli toto místo, øeka

je zde �iroká, kalná, má hluboké koryto, valí se a� strach. Ach ti Niebelungové�,
ale mì trocha historie nikdy nevadí, poslouchám pana Kuhna ráda. Jakpak sem
kdysi cestoval ná� Jindøich Zdík?

A pil také to výborné zdej�í víno? Byl to Liebfrauenmilch, nebo Rýnský ryz-
link? Zùstal po nìm jen zápis v olomouckém dómu sv. Václava, jako o prvním
biskupu a budovateli. Jdeme se podívat k místu, kde bude probíhat dal�í èást pro-
jektu Voda je �ivot.

�Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein.�
Kde si pak krásná paní èesala vlasy zlatým høebenem, nevíme, tady se odehrá-

valy jiné osudy. Ale díky básníku Heinovi jsem øeku Rýn moc chtìla vidìt.
Dìkuji Vám, pane Kuhne, moc pìknì povídáte.
Koupila jsem pár lahví vína. Taky mapy, bro�urky a pohledy. Moc se mi tu líbí.

To bude asi tou øekou.
�Zum Löwen� je útulná restaurace, kde nás vítala majitelka a kuchaø s vysokou

èepicí a na úèet Gaussova gymnázia jsme si dali �v�echno�. Já osobnì vínko a �pecle.
Na zdraví.

Není to je�tì ale v�echno. Èekal nás výlet. Staré mìsteèko Freinsheim. Obchází-
me kolem hradeb úzkými ulièkami. Je zde nezvykle �ivo. Historická radnice � sem
vedou v�echny cesty. Na�e vede do Weinstube (vinárny) Am Bach. Posezení s veèeøí
a pobavení. Je nám veselo. Sedím s Brigittou Kümmell (ART) a Verou Diehl (BIO-
CH), na�ím Honzou Jelínkem a Jarkou Ketmanovou venku pod vinným hroznem
u lehkého stolku a smìjeme se pøekladùm na�ich jmen. Nízké domky pøipomínají
teplo vzdáleného domova. Na chvíli se rozhostil v na�ich du�ích klid. I ten je léèivý.
Není mezi námi hranic.

Veèer se s Brigittou a Verou setkáme je�tì jednou; pøed Weinstube, kde jsme
ubytováni, je slavnost vína. Mladé jiskrné vínko teèe proudem, �eny i mu�i støed-
ního vìku sedí, popíjejí, vesele se baví. My také. Je s námi dr. Jelínek. Na zdraví
a dobrou noc!

Na�e cesta konèí. Louèíme se s pohostinnými pøáteli z Gaussova gymnázia ve
Wormsu. Máváme, na shledanou nìkdy pøí�tì. A myslíme na to, co v�echno jim
je�tì doma uká�eme, jenom aby to pøí�tì bylo takové, jako bylo to setkání nynìj�í.

Pøece není jenom UMÌNÍ, ale i VODA teèe lidem stejná a koneènì obýváme
jednu ZEMI v jedné krátké etapì její dlouhé existence.

Tak jaképak copak.
PhDr. Jarmila Fialová,

dnes v Daèicích, tehdy vedoucí sekce výtvarné výchovy
i projektu Mìsto netradiènì na Slovanském gymnáziu Olomouc
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VZPOMÍNKA NA KOLEGU JAROSLAVA TYLICHA

V roce 1995 nastoupil na Slovanské gymnázium v Olomouci, jako zástup za
kolegyni na mateøské dovolené, malý mu� vy��ího vìku, který brzy dokázal, �e
výtvarná èinnost je jeho doménou � Mgr. Jaroslav Tylich.

Málokdo ze studentù a kolegù vìdìl, �e v Olomouci, v ní� �il a tvoøil, se také
24. 2. 1927 narodil.

Rád vzpomínal na dobu studií na Èeské reálce, na totální nasazení do Nìmec-
ka i na absolvování støedního vzdìlání na Slovanském gymnáziu v roce 1946 ve
tøídì C profesora Vladimíra Horèièky.

Byl jedním z prvních absolventù Ústavu výtvarné výchovy FF UP a èasto se
py�nil svými uèiteli F. V. Mokrým, J. Zrzavým, V. Navrátilem, A. Beranem
a K. Lenhartem.

Od roku 1951 vyuèoval a svùj um a lásku k tvorbì pøedával mlad�ím, pozdìji
pøevá�nì støedo�kolským studen-
tùm. Pùsobil na devítiletce v Bohu-
slavicích, na Gymnáziu MUDr.
Jana Opletala v Litovli a témìø tøi-
cet let na Støední pedagogické �ko-
le v Pøerovì, kde pøipravoval pro
budoucí povolání uèitelky mateø-
ských �kol a vychovatele. Zde si
vybudoval povìst dobrého a zku-
�eného výtvarného praktika a ta
ho pøivedla ke spolupráci s kated-
rou výtvarné výchovy na Pedago-
gické a Filozofické fakultì UP, kde
léta pùsobil jako vzorový uèitel
praxe studentù výtvarné výchovy.

Tak se také stalo, �e byl i mým
vzorem a �e jsem k nìmu cítila
obdiv a respekt.

Nyní to v�ak u� byl pro mne
Jarek � kolega, sbìratel rùzných
materiálù, které shroma�ïoval
doma i ve �kole. Jeho úcta ke v�e-
mu, co vedlo k výtvarnému zpra-
cování, byla obdivuhodná. �tosy
papírù, døívek, polystyrénu tak
konkurovaly jeho peèlivì uprave-
ným grafikám a malbám, na kte-
rých znázornil své lásky i bolesti.

No, abych øekla pravdu, spí�e
lásky. Vìt�inu �en, i tìch, které
potkával na chodbách �koly na
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�Pasterce� a obdaøily ho kolegiál-
ním úsmìvem, zpodobnil.

Ve své tvorbì dával pøednost
malým formátùm. Pøesné práci.
Snad v tom nena�el soulad s mlad-
�ími výtvarníky, kteøí upøednost-
òují velké formáty s atraktivním,
ale nìkdy i povrchním zpracová-
ním.

Nìkolikrát jsem nav�tívila jeho
ateliér v bytì v Pavlovièkách
a v�dy jsem poci�ovala obdiv
k jeho píli, zruènosti a pøedstavi-
vosti.

Jarek si vyzkou�el rùzné tech-
niky, pracoval i s textilem, dìlal
goblény, loutky, jeho láskou byla
i malba, ale nejradìji dìlal grafi-
ku a keramiku. Nìkolik spoleè-
ných výstav a jeho velká samostat-
ná výstava v SVKOL to potvrzuje.

Byl to on, kdo ve vìt�ím mìøít-
ku vyuèoval studenty na na�em
gymnáziu grafice a pozdìji i kla-
sické fotografii. A byl to také on,
kdo pøedal své dlouholeté zku�e-
nosti v práci s keramikou mlad-
�ím kolegyním. Nikdy neodmítl
praktickou radu. Ve svìtì výtvar-
níkù, kde hraje roli také konku-
rence, to není obvyklé.

Musím pøiznat, �e úctì k vlastním obrazùm mì nauèil on. Nebát se je ukázat
a èelit také kritice. �Není na svìtì èlovìk ten, aby se zachoval lidem v�em.� To
platí nejen o jednání, ale i o práci umìlce. Vkusu, dobovému názoru a módnosti
podléhá bohu�el i výtvarná práce. Nová generace odsouvá star�í, zdánlivì nové
postmoderní trendy odsunují klasiky. A k tìm Jarek Tylich patøil.

Myslím, �e se své velké výstavy je�tì doèká, i kdy� mu ji budou muset pøipra-
vit jeho �áci. Jeho duch je bude korigovat ze svìta ptákù, které mìl tak rád
a fantasticky je ztváròoval �ikovnýma rukama z hlíny a dával jim snové podoby.
Ti keramiètí mu budou dr�et strá�.

Jarek mìl také smysl pro humor. Ten v�ak ztrácel, jak se blí�il jeho odchod do
úplného dùchodu.

V malé partì, kterou jsme na �Pasteurce� mìli, jsme ho jednou vybavili hed-
vábnými trenkami s medvídky � vzal to skvìle a obèas nás ubezpeèoval, jak jsou
jedineèné.

Rád rozdával svým kolegùm drobné grafiky, v tom vùbec nebyl skoupý.

Prof. Jaroslav Tylich
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Jedinou jeho neøestí bylo kou-
øení. Tì�ce nesl zákaz øeditelství,
který nedovoloval ani pedago-
gùm dát si cigaretku, a tak jste
ho mohli vidìt pocházet v bílém
plá�tíku za �kolou. Nejen v du-
chu hudroval nad nedùslednos-
tí, která èeské kuøáky diskrimi-
nuje. �Mladí Francouzi � ti si
vyhulují � ti mohou � a mnì øekl
pan øeditel, Vás mám moc rád,
ale kouøit mi tu nebudete.�

Vzpomínky na nìkolik spoleè-
ných let na Slovanském gymná-
ziu jsou pøíli� nostalgické. Proto
tedy na závìr souhrn reálií:

MGR. JAROSLAV TYLICH

� støedo�kolský výtvarný pedagog, grafik, malíø, keramik a fotograf
S 1927 Olomouc �  � 2001 Olomouc

� studia na Èeské reálce, absolutorium na Slovanském gymnáziu v Olomouci
v r. 1946

� studium na Ústavu výtvarné výchovy FF UP v Olomouci
� pedagogická práce pøedev�ím na støedních �kolách v Litovli, Pøerovì a Olo-

mouci
� od roku 1951 vystavuje na kolektivních i samostatných výstavách doma

i v zahranièí: Olomouc, Pøerov, Brno, Ostrava, Gottwaldov, Praha, Frýdek-Mís-
tek, Opava, Hole�ov

� fotografická tvorba na zahranièních výstavách v NDR, SSSR, Rumunsku a Ju-
goslávii

� realizace pamìtní desky Jana Opletala na budovì gymnázia v Litovli
� v 60. letech èlenem tvùrèí skupiny OHNISKO pøi Závodním klubu ROH Mo-

ravských �elezáren ve Slovanském domì, která významným zpùsobem o�ivi-
la dìní v Olomouci

� v roce 1994 a 1995 se úèastní obnovené aktivity této skupiny na tzv. Ateliéro-
vých dnech pod hlavièkou �Holec se svými pøáteli�

� v roce 1996/1997 vystavuje ji� jako profesor Slovanského gymnázia v SVKOL
na výstavì JÍZDA�

� v roce 1997 jubilejní výstava jeho výtvarných prací v SVKOL a také fotografií,
v galerii PEPITA na SG vystavuje rovnì� keramické a jiné drobnosti z jeho
dílny v SVKOL

� v roce 1998 se úèastní uèitelské výstavy BASTAFIDLI v SVKOL
� následnì aktivnì pracuje na mezinárodním projektu Mìsto netradiènì
� svými fotografiemi je zastoupen v MU Olomouc a Moravské galerii v Brnì

Na shledanou, Jarku Tylichu,
Jarmila Fialová
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IZRAEL � ZEMÌ TØÍ KULTUR, TROJÍ VÍRY A TØÍ MOØÍ
Jaromír Hainc a Petr Kutálek
� mladí ambasadoøi ÈR ve státì Izrael

V roce 1999 jsme mìli mo�nost, a spolu s námi i studenti z nìkterých olo-
mouckých støedních �kol, dozvìdìt se nìco více o Izraeli. O krajinì, lidech, kul-
tuøe a �ivotì ve Svaté zemi. V�e se uskuteènilo na základì programu Mladí amba-
sadoøi, poøádaného izraelskou vládou a ministerstvy �kolství obou zemí,
øeditelstvím SG a dal�ích úøadù a institucí.

V bøeznu (10.�22. 3. 1999) jsme byli hostiteli páru izraelských studentù Rajay
Barhoumové a Amnona Lotana, kteøí byli vysláni státem Izrael do ÈR, a Slovan-
ské gymnázium bylo vybráno jako hostitelská �kola. Jejich úkolem bylo sezná-
mit na�i mláde� s Izraelem a nìkterým ho mo�ná poprvé �ukázat�. Èinili to zpù-
sobem velmi pøíjemným a zajímavým. Jejich pøedná�ky byly �ivé, plné obrázkù,
doplnìné zpívanou a hranou písní; brány s humorem, ale v�dy s patøièným nad-
hledem a dobrým vystupováním. Kromì jejich velmi dobré znalosti angliètiny
zapùsobili i znalostí obou kultur, jazykù a vzájemnì se dokázali dobøe doplòo-
vat. Pøijímáte-li informace od svých vrstevníkù, uchovají se ve vás déle a jejich
pøedávání je mnohem snaz�í.

Rajaa, arabská dívka køes�anského vyznání bydlící poblí� Nazaretu, a Am-
non, �idovský sebevìdomý mladík z Tel Avivu, pro nás pøedstavovali první zku-
�enost s Izraelem. Byli u nás 14 dní. Bìhem této doby si získali sympatie a ná-
klonnost nejen nás a na�ich rodin, s nimi� sdíleli nìkteré volné veèery a víkend,
ale i ostatních lidí. Své zemi dìlali dobré jméno. Sna�ili jsme se jim zajistit pøí-
jemný pobyt, i kdy� museli absolvovat mnoho oficiálních náv�tìv a zastavit se
na tom èi onom místì, co� pro mladé lidi není zrovna nejpøita�livìj�í. Mimo
pøedná�ení poznávali krásy støední a severní Moravy, mìsto Olomouc èi Jesení-
ky a Beskydy. Na�i krajinu shledali krásnou a èistou. Jejich hlavním úkolem bylo
pùsobení a pøedná�ení na olomouckých støedních �kolách � SG, Gymnázium
Hejèín, Gymnázium Èajkovského, SP� strojní i elektrotechnická, Zdravotnická
�kola a Obchodní akademie.

Odlétali 24. bøezna; v tu noc zaèaly nálety na Kosovo a Srbsko a my jsme si
øíkali: �Vidíte, jak daleko je Irák od Izraele a jak daleko Jugoslávie od nás?� To
proto, �e na podzim obdobných 14 dní èekalo nás v Izraeli. Rodièe mìli pochopi-
telnì strach. Z bezpeènostních dùvodù, které jsou dnes, po 11. 9. 2001, více sro-
zumitelné, jsme do poslední chvíle o plánu na�eho pobytu mnoho nevìdìli.

Dne 10. 10. 1999 v 1:00 SEÈ jsme odlétali z Prahy. Pro pøí�tích 14 dní se �Sha-
lom� (mír, pokoj) a �Boker-tov� (dobrý den) staly na�ím pozdravem. Bydleli jsme
ve ètyøech rùzných rodinách, nìkde spoleènì. Byly to jedny z nejkrásnìj�ích dní
v �ivotì. Dny plné zá�itkù a zku�eností, o nì� bychom se s vámi rádi podìlili.

Izrael je zemì plná rùzných vùní, chutí, barev, zvukù, krásné pøírody a pøí-
jemných lidí. Lidí tolerantních, otevøených, vá�ících si cizincù, i kdy� lidí nìkdy
velmi impulzivních a nevázaných (podle na�ich evropských zvykù). Jak je uvede-
no v nadpise � zemì tøí kultur, trojí víry a tøí moøí (Støedozemního, Rudého
a Mrtvého moøe). Na dávné historii Izraele stojí køes�anská, evropská kultura.
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Zároveò je to zemì plná kontrastù:
pøírodních, kulturních a spoleèen-
ských.

Ná� pobyt zaèal ve Svatém mìstì
� v Jeruzalémì. Aby tìch trojek ne-
bylo málo � ve mìstì 3krát svatém.
Nav�tívili jsme horu Sion, chrám Bo-
�ího hrobu, Cargo (staroøímská uli-
ce) a pro�li jsme arménskou, køes-
�anskou, �idovskou a arabskou
ètvrtí Starého Jeruzaléma. Nav�tívili
jsme nejvýznamnìj�í místa køes�an-
ství, ale také místa �idovská. Nedíl-
nou souèástí náv�tìvy Jeruzaléma je
Yad Vashem � památník obìtem Ho-
locaustu. Vybudovaný, aby vzdal
èest památce obìtem, ale souèasnì
pøipomínal v�em a v�echny varoval,
aby se nic podobného nemohlo u�
nikdy stát. Odtud jsme si odnesli sil-
né niterné dojmy. Tady vlastnì na�e
cesta zaèínala a to bylo správnì. Pak
èlovìk mù�e lépe pochopit úsilí Iz-
raelcù.

První ètyøi dny nám byl prùvod-
cem �idovský profesor z Jeruzalém-
ské univerzity. Vzal nás do arabské
restaurace, kde ho vítali jako doma,
a kdy� nás provázel, ukázal se jako
znalec køes�anství. Z Jeruzaléma je
to asi 60 km k Mrtvému moøi, zá-
porné pøevý�ení ale èiní 1000 m.
V blízkosti Mrtvého moøe jsme na-
v�tívili oázu. Je a� neuvìøitelné, co
doká�e zpùsobit voda. Nejen tady,
ale i v celém Izraeli. Napøíklad v Na-
zaretì prodávali turistùm 1,5 l vody v PET lahvi za 1 USD, pro srovnání: 1 l
benzínu zde stojí rovnì� 1 USD. Golanské vý�iny � spor patrnì o vodu (prameni�tì
nìkolika øek, vèetnì Jordánu). Ka�dá rostlina, strom, keø musí být zavla�ovány.

Izrael je v zemìdìlské produkci sobìstaèný, prùmysl je velmi rozvinutý, nejen
tradièní èi strojírenský, ale také hi-tech. O tom jsme se pøesvìdèili následující
3 dny v Haifì. Moderní mìsto s pøístavem a rafinerií. Z Haify jsme podnikli výle-
ty do Akka (Acre � køi�ácké mìsto) a do Rosh � Hanicra � jeskynì vytvoøené
moøem na samé hranici s Libanonem. Vidìli jsme Bahaíské zahrady a drúzskou
vesnici. Následoval Nazareth. Bydleli jsme v arabské rodinì � muslimské. Sezná-
mili jsme se se studenty z jejich samosprávy, poznali �ivot dospívajících v arab-
ském svìtì. Místo hospody nav�tìvují �kuøárnu�. Tady jsme i my okusili vodní

Jaromír Hainc a Petr Kutálek v památníku Yad
Vashem pøed deskami s názvy �idovských obcí ÈR
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dýmku � nargilu. Z ní si vesele bafali jak staøí, tak dvanáctiletí kluci. Zeptali jsme
se jich, co dívky? Odpovìï: �To víte, �e nìkteøí mají holky, ale ví to jen jejich
kamarádi a schází se na druhé stranì mìsta. Doba se mìní a pøichází k nám
mnoho vìcí od vás � z Evropy � vá� zpùsob �ivota.� Mìli pravdu. Vliv (ani tak ne
Evropy jako Ameriky, tedy USA), byl vidìt na ka�dém kroku � Coca-Cola, hra-
nolky, hudba�  � zvlá�tì ve velkých mìstech. U�ívání mobilních telefonù bylo
bì�nou vìcí, doma mìl ka�dý poèítaè a internet.

Izrael je jak starobylá zemì, kde vidíte �ít na pou�ti i beduíny, tak moderní
stát. Tel Aviv nás pøesvìdèil. Je nazýván New Yorkem Izraele. OSN uznávané
hlavní mìsto. Øíká se o nìm, �e nikdy nespí. Mno�ství nových mrakodrapù vy-
tváøí pùsobivé panorama. Tel Aviv a pøilehlé okolí èítá zhruba 1,5 mil. obyvatel
(celý Izrael 6,6 mil. obyvatel). Nìkteré ètvrtì obývají ortodoxní �idé, které snad-
no rozeznáte. Svùj odìv nezmìnili u� nìkolik staletí, a to i pøesto, �e èepice,
kabát a kalhoty v èerné barvì pøijímají maximum sluneèního tepla. Neuznávají
stát Izrael, aèkoliv od nìj dostávají státní podpory (mu�i nesmìjí pracovat). Neu-
znávají, proto�e dovoluje svými zákony poru�ovat naøízení Tóry. My se ale setka-
li s obyvateli, kteøí jsou z �idovského národa, mají víru svých pøedkù, ale prakti-
kují ji jako mnozí lidé køes�anství u nás. Jako národ a spoleèenství jsou ale
jednotní. Neschází jim silné zdravé vlastenectví.

Mìli jsme mo�nost zúèastnit se shromá�dìní studentù v Jeruzalémì � v diva-
dle. Byl právì památný den � 3 roky od atentátu na Jicchaka Rabina. Pøedstavi-
telé studentských samosprávných organizací (volení zástupci, reprezentující
v�echny studenty a �áky) se se�li v Jeruzalémì, aby vzdali èest památce J. Rabi-
na, který se zasazoval o mírové øe�ení, co� se mu do znaèné míry daøilo. Sami
studenti diskutovali o odkazu a èinech J. Rabina, poté následovalo shromá�dìní
ve velkém sále. Vstoupili jsme, usadili se a èekali. Poøád se nic nedìlo. Divadlo
plné studentù v bílých trièkách s emblémy jejich organizace. Vtom najednou v�ich-
ni vstali � jako na povel. Co je, co se dìje � poplach, bomba � probìhlo nám
hlavou. Ne, nic tak hrozného. Naopak. Rozeznìla se jejich hymna Hope (Nadìje).
Následoval audiovizuální program a projev ministra �kolství. Nerozumìli jsme
slovùm, o to více k nám ale promlouvala gesta. Projev byl pøíjemný. Pan ministr
se s námi bavil jako s pøáteli, stál v rozepnuté ko�ili za øeènickým pultem. Tehdy
jsme jim tam závidìli, skuteènì závidìli; z dne�ního pohledu se to mù�e zdát
zvlá�tní. V�ichni studenti, u nich� jsme bydleli, jejich kamarádi, dnes slou�í
v armádì. Tøíletou slu�bu v armádì (dvouletou pro dívky) ne, tu jsme nezávidìli.
Ale vlastenecké cítìní. Odpoledne jsme je�tì absolvovali výlet, i s ostatními izra-
elskými studenty, na památné hory. Tady jsme u� byli v�ichni stejnými studenty.
Oni u� byli unavení a tì�ili se domù. Nìjaké povídání jejich energické profesorky
je u� nezajímalo. Lidé jsou v�ude stejní, zvlá�tì mladí, jen nìkteré obyèeje jsou
jiné. Nav�tívili jsme samozøejmì �koly. Od té doby si velmi vá�íme na�ich profe-
sorù a neménì svých spolu�ákù. Takový neklid a humbuk se hned tak u nás
nevidí, tedy aspoò my jsme to neza�ili. Na druhou stranu se nebojí øíci svùj ná-
zor; doká�í jej hájit i o nìm diskutovat. V�e má svùj rub a líc.

Bìhem pobytu jsme mìli mo�nost promluvit k izraelským studentùm ve �ko-
lách, øíci jim nìco o ÈR. Nevìøili byste, kolik toho o nás vìdí (více ne� nìkteøí
Evropané). Znají Prahu � o které øíkají, �e je to nejkrásnìj�í mìsto Evropy, Václa-
va Havla i T. G. M. Pamatují si na�i pomoc poskytnutou v r. 1948, kdy stát Izrael
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vznikal. Uèí své dìti, aby si to pamatovaly také. Uèí je, aby si uvìdomily, co to byl
Holocaust. Aby u� nikdy nebyl. Nebyl spáchán na nikom jiném. Tomu bychom
se mìli uèit i my. Na�e poznatky a postøehy jsme za 14 dní mohli získat díky
vládám Izraele a ÈR, ministerstvùm �kolství, �kolským úøadùm, øeditelství SG,
podpoøe mìsta a okresu, díky mnoha lidem u nás a v Izraeli � na�im hostitelùm
a prùvodcùm. V�em dìkujeme. Velké podìkování patøí na�im rodièùm, kteøí se
s námi tady starali o Rajau a Amnona a nebáli se a pustili nás do �neznámé�
zemì.

V Izraeli jsme vidìli, co je za 50 let mo�né udìlat, èeho je mo�no dosáhnout.
Nabízí se srovnání s na�í zemí. Nechtìl bych rozebírat správnost toho, co se sta-
lo, jakým smìrem se vìci ubíraly a ubírají. Správná cesta se hledá tì�ce. Je to
cesta kompromisu. Shalom.

Shalom nám i Izrealcùm � �idùm, muslimùm, Palestincùm, køes�anùm, Drú-
zùm, beduínùm. Shalom.

Jaromír Hainc
(mat. roè. SG 2001, D; foto autor)

SEDM LET

Olomouc se probouzí do nového rána. Probouzí se a já s ní. Dnes je pro mì
zvlá�tní den � jdu poprvé do své nové �koly, Slovanského gymnázia v Olomouci,
kam nastupuji jako novopeèený primán. Necítím se zrovna nejlépe, svírá se mi
srdce i �aludek, jako pøed skokem nìkam do neznáma.

Na klidu mi nepøidává ani to, �e pøed vchodem do budovy v Pasteurovì ulici
postává hlouèek studentù, na první pohled o tøi nebo o ètyøi roky star�ích, kteøí
hlasitì halekají a u� na dálku zdraví své spolu�áky, stejnì jako se posmívají ka�-
dému novému �kusu�. Mám z nich strach. To je�tì ov�em netu�ím, �e jsou star�í
jen o rok a �e se spousta z nich stane mými pøáteli.

Nacházím dveøe s oznaèením I. A. Pohledem na seznam se uji��uji, �e jsem ve
správné tøídì. Zároveò konstatuji, �e jsem mezi úplnì neznámými lidmi. I kdy�
ani to není tak úplnì pravda � v jednom z nových spolu�ákù poznávám dávného
kamaráda je�tì ze �kolky. Hned je mi tro�ièku lépe.

Zvoní. Poprvé. Otevírají se dveøe a vchází na�e nová tøídní. Vypadá docela
sympaticky, usmívá se. Pøivítá nás, ne� v�ak stihneme nìco udìlat, je tu hlá�ení
�kolního rozhlasu. Zatímco proslov pana ministra mì vùbec nezajímá, o �kol-
ním hlá�ení nevím, co si mám myslet. Nìjaká sleèna s docela pøíjemným hlasem
mluví o jakémsi bývalém profesoru SG, který si své studenty bìhem první hodi-
ny rozdìlil na libé a nelibé, co� se projevovalo pøi zkou�ení ze zemìpisu tak, �e
pokládal stále stejnou otázku: �Kolik obyvatel má ostrov�?�

Jednalo se o malý ostrùvek v Tichomoøí, na kterém �ilo 39 lidí. Odpovìdìl-li
�ák libý èíslovkou 39, dostal jednièku. Byl-li na tuté� vìc tázán �ák nelibý, který
odpovìdìl stejnì, buï se mezitím na ostrovì nìkdo narodil, nebo naopak ze-
møel. A chudák student mìl smùlu a �el si sednout s èerstvou koulí�

Upadám do rozpakù. V domnìní, �e se nám tu sna�í hlá�ením dát najevo, jak
moc zále�í na prvním dojmu, vzpomínám si na film �Mareèku, podejte mi pero�
a Hujerovu zahrádku.
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�Ale my zahradu nemáme!� pomyslím si zoufale, kdy� odcházím domù
s nasazeným broukem v hlavì�

A tak se zaèíná sedm let mých studií na Slovanském gymnáziu.
Sedm let �koly hrou.
Ano, brali jsme v�ichni �kolu jako hru. Ov�em s Komenského pojetím ��koly

hrou� to nemìlo vùbec, ale vùbec nic co do èinìní. Hodilo by se spí�e heslo: �Je-
nom tak se nedáme!� A tak chudáci na�i profesoøi museli od nás sná�et v�eliké
útrapy. Obzvlá�tì na ni��ím stupni gymnázia na Pasteurovì ulici, který byl od
hlavního stanu (øeditelny) a generálního �tábu (tamního pedagogického sboru)
na�tìstí dosti daleko vzdálen, tedy celých dlouhých patnáct minutek chùze.
S odstupem èasu obèas na�e profesory lituji, opravdu to byli chudáci a my jim
nikdy nic nedali zadarmo. Radovali jsme se z ka�dého jejich neúspìchu. Vzpomí-
nám si, jak nám nìkdy v sekundì ve fyzice paní profesorka Kozlová chtìla de-
monstrovat volný pád hozením igelitového pytlíku s tenisovým míèkem z okna.
Sáèek byl svázán dlouhým provázkem a my mìli na stopkách zmìøit dobu letu
míèku a následnì pak spoèítat vý�ku okna. Jenom�e paní profesorka míèek �pat-
nì hodila a ten se zasekl o okenní parapet. Zaèala táhnout za provázek, ale kdy�
jej vytáhla, na jeho konci nic nebylo. Dívali jsme se pod okna, jestli se míèek
neutrhl a nespadl, ale nic jsme nena�li. Míèek prostì zmizel. A� o pøestávce jsme
zjistili, �e ve tøídì pod námi v té dobì uèil pan profesor Bøeò, kterého, kdy� uvi-
dìl, jak se mu venku za okny houpe míèek, nenapadlo nic lep�ího, ne� pytlík
utrhnout. Pozorovat pak paní profesorku, kdy� jí míèek s omluvným úsmìvem
(spí�e �ibalského typu) vracel, byl opravdu nezapomenutelný zá�itek.

Pan profesor Bøeò byl vùbec kapitola sama pro sebe. Ka�dý, koho uèil (vèetnì
mne), na nìj dodnes vzpomíná s velkou láskou, jak pro jeho zábavné hodiny
biologie a chemie plné skvìlých prùpovídek, tak zejména pro jeho nádhernou
schopnost demonstrovat nám, o èem mluví, na pokusech. Napøíklad jeho de-
monstrace toho, �e hoøící ropu vodou neuhasíme, která probìhla tak, �e poté, co
se pan profesor spálil o plamen a upustil keramickou misku, ve které vesele plá-
polal ropný plamínek, a poté, co se opìt spálil, kdy� se mistièku sna�il zvednout,
chopil se pan profesor støièky z plastu a nalil na misku asi pùl litru vody, samo-
zøejmì bezvýslednì, a tak nakonec vhodil misku do umyvadla a pustil kohoutek
na plný proud�

Byla to krásná léta bezstarostného dìtství, kdy se èlovìk, dle svých slov, ne-
musel uèit a taky se neuèil, a pøesto dosahoval docela slu�ných výsledkù. Pravda,
zpùsob, jakým jsme jich dosahovali, nebyl v�dy zrovna �ko�er�, pøi zkou�ení se
radilo, pokud jsme si nìco ve dvojicích navzájem opravovali, v�dy jsme si pøed
tím vymìnili propisky a sna�ili se napodobit písmo spolu�áka nebo jsme si pro-
stì ka�dý nechali to své, opisovali jsme pøi písemkách, a� u� ze se�itu, od souse-
da, nebo z taháku, tak, jak to dìlaly generace pøed námi a jak to budou dìlat
generace po nás. Ale na�e svìdomí bylo zcela èisté. Nepodvádìli jsme!!! Hráli
jsme hru. My, malí nebozí studentíci, proti dravcùm profesorským. Hráli jsme
tuto hru znova a znova. A vyhrávali jsme. Ne v�dy, ale èasto! Jak jsme postupnì
stárli, mìnil se ná� postoj a zpùsob opisování se stal otázkou nejen skupinové,
ale dokonce i tøídní a mezitøídní presti�e. Pochopitelnì se postupem vývoje na�e
techniky stále více zlep�ovaly (vzali jsme si pøíklad z evoluce), a� nakonec ve ètvr-
tém roèníku dosáhly své dokonalosti. Stoprocentní úèinnost pøenosu informací
zpùsobem ne nepodobným telepatii, profesory nezaznamenatelnou, se zcela vy-
rovnala s úèinností pøi �stromovém� zpùsobu opisování. Obèas jsme ov�em byli
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nuceni pou�ít nìjakou okatou klasiku, aby ten èi onen profesor zajásal nad svým
úlovkem a my tak odvedli jeho pozornost od my�lenek na to, �e s námi nìco není
v poøádku, kdy� neopisujeme.

Ka�dopádnì nás hravost neopustila. Hrálo se. Hrálo se na nástroje, hrálo se
v orchestru, hrálo se v Yettibandu, co� bylo tehdy úspì�né trio zalo�ené na�ím
fyzikáøem Èeòkem Kodej�kou, které v obmìnìné podobì vydr�elo témìø a� do
maturity, hrály se písnièky z muzikálù, hrál se Krysaø, hrálo se divadlo, a� u� pro
rodièe pøi pøedstavení, nebo na profesory pøi vyuèování. Hravost nám tedy zù-
stala a provázela nás celých sedm let a� do maturity.

Sedm let dospívání.

Ilustrace Jaromír Hainc
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Èlovìk nemù�e zùstat dítìtem napoøád. Jednou se musí stát dospìlým. Ale to
období, ne� se jím stane, je velmi kritické a nebezpeèné nejen pro jeho okolí, ale
i pro nìj samotného. A to, jak v�e zvládne a co se z nìj stane, je urèeno prostøe-
dím, ve kterém se v této dobì pohybuje. Nevím, jestli to platí obecnì i v této
míøe, ale prostøedí Slovanského gymnázia mì rozhodnì poznamenalo a ovlivni-
lo v mém vývoji. Ale nikdy to se mnou nebylo lehké. Byl jsem velmi zlobivé dítko
coby primán a� tercián. Hluboce se teï obdivuji své první tøídní profesorce, paní
PhDr. Jaru�ce Fialové, za to, �e to se mnou vydr�ela, a za trpìlivost, kterou se
mnou mìla. V�dy� to, �e jsem si jako primán na konci roku pøi�el pro vysvìdèení
s høebínkem ve vlasech a kytici, kterou pro ni maminka koupila, jsem paní pro-
fesorce pro pobavení celé tøídy hodil za dveøe do kabinetu, abych v�em ukázal, �e
JÁ jsem NÌKDO, vzala s kouzelným úsmìvem ve tváøi, na který si dodnes pama-
tuji. Stejnì velké pochopení pro na�e �telecí� léta mìl i ná� matematikáø RNDr.
Radim Slouka, o kterém se je�tì zmíním. Na�e chování bylo hodnì ovlivnìno
touhou uplatnit se v kolektivu vrstevníkù, být uznáván spolu�áky, být prostì
hvìzda, a to také zejména proto, �e s pøibývajícím vìkem vzrùstal i ná� zájem
o dívky. A nás, dvanáctileté puber�áky, nenapadl jiný zpùsob, jak se jim zalíbit,
ne� být co nejvìt�í �oumen. Pokud ov�em èlovìk nebyl dost bohatý na to, aby
svou vyvolenou pravidelnì zval do tehdy právì otevøené restaurace McDonald�s
nebo jí ka�dý den kupovat dvì Fidorky, jak jsme se pro to smáli mému výborné-
mu pøíteli Vláïovi Foretovi. Dìlali jsme v�ichni jednu blbinu za druhou�

Nicménì ji� v tercii byla urèena má budoucnost na dlouhá léta dopøedu. Kdy�
jsem jel se svým fyzikáøem, a ji� tehdy kamarádem, Èeòkem Kodej�kou do Prahy
zhlédnout pøedstavení muzikálu Daniela Landy Krysaø (mimochodem oba mì
velmi ovlivnili, jak Landa, tak Krysaø, ale to je jiná kapitola�), vystoupili jsme
tenkrát, v kvìtnu to bylo, v Praze-Hole�ovicích a Èenda, pøezdívaný Yetti, ukázal
prstem na jednu vysokou budovu nedaleko a zeptal se: �Vidí� tam tu budovu?�

�Myslí� ten hnusnej èernej vysokej barák?� odpovìdìl jsem otázkou po kritic-
kém zhodnocení stavby. �Co to je, prosím tì?�

�Tak to je matfyz, chlapèe, tam bude� jednou studovat!� prohlásil Èenda se
záhadným úsmìvem ve tváøi, jako by u� tehdy vìdìl, �e tomu tak opravdu bude.
Já jsem se jen zasmál, proto�e aè jsem mìl rád Èendu, o fyzice se to øíci nedalo,
a tak mi tato vize pøipadala vysoce nepravdìpodobná.

Pak pøi�el konec tercie a první zlom v mém �ivotì, kdy se na�e tøída rozdìlila
do nìkolika tøíd podle zvoleného zamìøení. Roze�li jsme se po tøech letech, která
pro nás znamenala víc ne� tìch prvních pìt rokù základní �koly. A já se u� tehdy
pozastavil nad pomíjivostí v�eho a s mírným dojetím a nostalgií jsem si øíkal, co
teï s námi bude. Nastoupil jsem do tøídy s matematicko-fyzikálním zamìøením,
a aè jsem je�tì v prvním roèníku byl pøesvìdèen, �e hvìzdná kariéra svìtovì pro-
slulého imunologa mì nemine, pomalu ale jistì jsem zaèal smìøovat k tomu, kde
dnes jsem � k Matematicko-fyzikální fakultì Univerzity Karlovy v Praze.

Smìøoval jsem tam i tím, co jsem vyvádìl v prvním roèníku. Vìt�ina na�í tøí-
dy byla tvoøena novì pøíchozími studenty ze základních �kol, které na rozdíl od
nás ji� postihla devátá tøída, tak�e vìkový rozdíl mezi nejstar�ím a nejmlad�ím
èlovìkem z na�í tøídy èinil dva roky a tøi mìsíce. A i zde se chtìl èlovìk uplatnit
v kolektivu, a tak jsem zaèal se spolu�áky nav�tìvovat nejrùznìj�í výèepní zaøí-
zení, abych nestál stranou. Ne v�dy to pro mì dopadlo ��astnì, ale v �ádném
pøípadì nièeho nelituji, proto�e to byly cenné zku�enosti a v neposlední øadì
i skvìlá zábava.
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Pokud jde o dívky, brzy jsme pøi�li na to, �e dìlat ze sebe �a�ky není cesta
vedoucí k úspìchu, a tak jsme byli ka�dý svùj. Sbírali jsme své první zku�enosti,
pøiznávám, �e i ve �kolních prostorách (kde, to si ale nechám pro sebe s ohledem
na budoucí generace studentù), nicménì jsme po téhle stránce zùstali puber�áky
a� do maturity. Specialitkou na�í tøídy bylo posedat si o pøestávce na laveèky
nebo pøinesené �idle pøed tøídu, pozorovat okolo procházející osùbky opaèného
pohlaví a hodnì nahlas je hodnotit od hlavy a� k patì a pak se smát jejich nervo-
zitì, rozpakùm èi ura�enosti. My chlapi� Dnes ty holky lituji, nechtìl bych být
v jejich kù�i a procházet se pøed na�í �odbornou porotou�.

Dospívali jsme. Zaèal jsem si uvìdomovat dùle�itost pøátelství a zmìnil se mi
�ebøíèek hodnot. Dospívali jsme, ale èím více se blí�ila maturita, tím ménì to na
nás bylo znát. I kdy� vìt�ina spolu�ákù ze tøídy byla plnoletá dávno pøed matu-
ritními písemkami, bylo nám v�em jasné, �e dospìlými se staneme, a� slo�íme
maturitní zkou�ku. A ten pøelom, ta pøedstava, �e se jednou ráno probudím,
podívám se na sebe do zrcadla a budu vìdìt, �e dìtství je nenávratnì pryè a �e
jsem dospìlý, mì dìsila stejnì jako spolu�áky. A najednou jsme si chtìli dìtství
je�tì poøádnì u�ít. K èertu s maturitou, na tu je èas, teï jsme tu my! A tak jsme
se chovali jako malé dìti, ve vyuèování jsme hromadnì svaèili (co� bylo známé
obzvlá�tì o mnì), hráli køídovou válku (samozøejmou nutností bylo provádìt
bombardování vysokými oblouky tak, aby si �ádný vyuèující nièeho nev�iml,
co� se daøilo, tedy vìt�inou), o pøestávkách jsme skákali do vý�ky s vyplazeným
jazykem, dìlajíce pøi tom grimasy na udivené na na�em patøe se vyskytující stu-
denty, tancovali jsme valèík mezi lavicemi v nesmí�ených párech, trojicích, ètve-
øicích, obecnì n-ticích�My, studenti maturitního roèníku, témìø dospìlí lidé,
kteøí bychom svým chováním mìli jít ostatním spí� pøíkladem!

Ale stálo to za to, nasmáli jsme se a maturitní roèník se stal nejkrásnìj�ím
zavr�ením mých sedmi let na Slovanském gymnáziu.

Sedmi let, které mi otevøely svìt.
A to zejména díky profesorùm, kteøí se (více nebo ménì) podíleli svou výcho-

vou na tom, jaký teï jsem. Na na�em gymnáziu pùsobili profesoøi (a samozøejmì
profesorky) nejrùznìj�ích kvalit a pedagogických schopností. Já jsem v�ak mìl
to �tìstí a tu ohromnou mo�nost být vzdìláván tìmi nejlep�ími po obou strán-
kách. A� u� to na ni��ím stupni gymnázia byli napø. vý�e zmiòovaní pan profe-
sor Bøeò, Kodej�ka nebo paní profesorka Fialová.

Na vy��ím stupni musím zmínit na�eho tøídního, pana profesora Jana Mikul-
ku, který po Èeòkovi Kodej�kovi zaujal místo mého fyzikáøe a nadále rozvíjel
mou lásku k fyzice a pomohl k tomu, dostat se na vytou�enou fakultu.

Pan RNDr. Radim Slouka, který zùstal mým matikáøem od tercie a� do matu-
rity, zøejmì ani netu�í, �e jenom díky jemu jsem se zaèal matematiku uèit (kro-
mì toho, �e mì nepøímo podnítil k napsání jedné mé povídky). V tercii mi
z matematiky staèila hor�í dvojka. Kdy� jsem pozdìji poznal, jaký je to skvìlý
èlovìk, který nám výbornì rozumìl a podle toho nás také bral, stal se mým vzo-
rem a chtìl jsem mu dokázat to, co on, jak mi pozdìji øekl, o mnì v�dy vìdìl,
toti� �e mám na víc ne� hor�í dvojku. A dokázal jsem mu to�

Chemie s RNDr. Janem Jelínkem mìla v�dy své kouzlo. Pan profesor mìl ob-
rovský pøehled nejen z chemie (uèebnici potøeboval jen na to, aby ve svém výkla-
du neza�el do pøíli�ných podrobností), ale i z ostatních vìdních a umìleckých
oborù, tak�e s námi èasto zabrousil do oblastí od chemie vzdálených, kdy� nám
sdìloval �ivotní moudra.
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Díky Davidu Hrbkovi a jeho galerii Pepita jsem mìl mo�nost seznámit se
s mnohými kulturními osobnostmi, z nich� si asi nejvíce cením Honzy Volfa.

A nemohu nezmínit na�i knihu knih, pana profesora Luïka Barto�e (pøezdí-
vaného té� jako osmisvazkový Diderot s fulltextovým vyhledávaèem, nebo� jeho
znalost literatury nás v�echny bude ohromovat je�tì po dlouhá léta), jeho� lidský
pøístup k nám jsme se mu sna�ili oplácet stejnou mincí. Podnítil ve mnì zájem
o èetbu té literatury, ke které jsem se døíve �ze zásady� otáèel zády, ale hlavnì
mne podnítil k vlastní tvorbì a jen kvùli nìmu vznikla má první básnická sbírka�

Doufám, �e ostatní mí bývalí vyuèující se nezlobí, �e jsem se zde o nich nezmí-
nil, ale hovoøit podrobnì o ka�dém z nich by vydalo na samostatné povídání.

Gymnázium mì tedy ovlivnilo nejen po stránce mé budoucnosti a výchovy
v dospìlého èlovìka, poskytlo mi podporu pøi mém, nejenom umìleckém, sna�e-
ní a publikování ve �kolním sborníku. Dostal jsem také pøíle�itost pracovat ve
Studentském parlamentu SG. My�lenka na jeho vznik mi le�ela v hlavì od první-
ho roèníku, a kdy� ná� Studentský parlament vznikl a já se v prvním funkèním
období stal jeho mluvèím, získal jsem tak mo�nost nahlí�et na chod gymnázia,
organizaci a plánování rùzných akcí z tro�ièku jiného úhlu pohledu ne� døíve,
stejnì jako jsem se mohl podílet na prosazování návrhù studentù na zlep�ení
ka�dodenního �ivota na SG.

Mému zdárnému studiu na SG v�ak nejvíce pomohlo na�e tøídní zázemí. Trou-
fám si tvrdit, �e ná� tøídní kolektiv byl jeden z nejlep�ích na �kole. Psát jen o na�í
matematicko-fyzikální tøídì, o v�ech spolu�ácích a o v�em, co jsme za ta léta
spolu za�ili (a vìøte mi, bylo toho opravdu hodnì), je na takovém kousku místa
nemo�né, v�dy� ka�dý jsme byli úplnì jiný a ka�dý jsme svým zpùsobem pøispí-
vali k tomu, �e na�e tøída byla, jaká byla (její slo�ení najdete jako maturitní roè-
ník 2001, 4. D). Spolu jsme se v prvním roèníku se�li a a� na jednu výjimku jsme
spolu vydr�eli a� k maturitì. A pak pøi�lo to, èeho jsme se tak obávali � najednou
odcházíme ze �koly naposled jako studenti a poprvé jako dospìlí lidé. Maturitní
veèírek, pár setkání a potom dlouhé, dlouhé léto plné slunce a vody. Pak ka�dý
z nás zmizel do rùzných koutù republiky za svou budoucností. Zdá se, �e pouta
byla zpøetrhána, �e zùstalo jen pár fotek a vzpomínky na �kolu, od které jsme
nyní tak vzdáleni. Ale není tomu tak! Dveøe èekající na ná� návrat jsou pro nás
stále dokoøán, stejnì jako svìt, který nám Slovanské gymnázium otevøelo. Pro
dne�ek, pro zítøek, prov�dy!

Je pozdní nedìlní veèer, posledního srpna. Nechce se mi spát. Olomoucká
obloha posetá miliony hvìzd mì vyhnala ven, do ulic. Procházím námìstím, dí-
vám se do oken, smáèím své ruce v chladné vodì  ka�ny. Mé kroky vedou do
parku, kde se brouzdám prvními spadenými ka�tanovými listy. Letos si podzim
pospí�il. Pøicházím k místu, kde park konèí a kde ve svitu luceren spatøím budo-
vu gymnázia. Za zády mi ti�e �umí Mlýnský potok, nìjaký noèní pták kolem
prosvi�tìl vzduchem. Je tu klid. Stojím pøede dveømi, hlavou se mi honí spousty
my�lenek. Zítra �kola pøivítá své nové studenty. Jací budou? Jako jsme byli my?
Nejspí� ne. Èasy se mìní, stejnì jako lidé. Ale duch této �koly tu zùstává, tøeba
i v podobì lehkého mrazení po zádech, kdy� znova vstupuji do míst, kde jsem
nechal kus svého �ivota a kus svého srdce.

A tìch sedm let strávených zde nav�dy zùstane v mých vzpomínkách, jako
první krùèky do �ivota, jako vùnì pøátelství, jako písmenka a stránky v kní�ce,
ke které se rád vracím�

Luká� Schmiedt (mat. roè. SG 2001, D)
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TALENTY JDOU DO SVÌTA
(ze zájmových èinností na SG sestavil Mgr. Jiøí Jemelka)

Talent:
� nejvy��í staroøecká váhová jednotka
� staroøecká jednotka mno�ství penìz
� vysoká míra nadání, mimoøádná schopnost, vloha

(Slovník cizích slov, SPN Praha, 1971)

Jak ale lze pomìøit, zvá�it èi spoèítat to, co dokázali na�i studenti, které jsme
dennì vídali, ale pøesto jsme se èasto o tom, co umí a co dokázali, doèetli a�
v novinách nebo byli informováni prostøednictvím jiných médií.

Na�e gymnázium nemá obvykle talentové zkou�ky v podmínkách pøijímací-
ho øízení, ale jsme rádi, kdy� se v prùbìhu studia objeví studenti s mimoøádnými
schopnostmi.

Pohleïme tedy na souèasnou talentovanou studijní mláde�, která je, anebo
byla, spojena se Slovanským gymnáziem legislativní pupeèní �òùrou, která jí ský-
tala �iviny, ale geneze její mimoøádnosti byla asi zcela odjinud.

Výèet nebude jistì úplný, ale urèitì pokryje talenty nejvýraznìj�í.

AKVABELY � SYNCHRONIZOVANÉ PLAVÁNÍ

Mladý olympijský vod-
ní sport je sportem nejen
krásným a zdravým, ale
i fyzicky a èasovì nároè-
ným. Tréninky zamìøené
na suchou i vodní pøí-
pravu zahrnují balet,
gymnastiku, atletiku
i kondièní plavání. Spolu
se speciální pøípravou je
výsledkem choreografie
jednotlivých figur a se-
stav, plavaných s hudbou
po jednotlivcích, v duu
i v týmech.

Dìvèata z na�eho gym-
názia plavou v oddílu
akvabel SK UP Olomouc
a obsazují v celorepublikových i mezinárodních soutì�ích pøední pøíèky.

Star�í �ákynì (Daniela Gruntová a Al�bìta Brichtová)
2. místo � duo, mezinárodní soutì� Belgie
3. místo � tým, mezinárodní soutì� Belgie
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Dorostenky (Marta Fialová a Daniela Gruntová)
1. místo � tým, Akvavit Polsko
4. místo � duo, mistrovství ÈR
1. místo � tým, O pohár mìsta Olomouce

Juniorky Marta Fialová a Daniela Gruntová
jsou v pøípravì �ir�ího výbìru reprezentace ÈR.

Do víceletého gymnázia chodí jejich mlad�í následovnice � Michaela Èepová,
Pavla Bubeníková a Kristýna Jemelková, které se ji� pravidelnì zúèastòují mis-
trovských závodù v ÈR i nìkterých mezinárodních soutì�í.

CO JE TO VAURIEN?
Je to lodní tøída plachetnic s dvouèlennou

posádkou: kormidelníkem a kosatníkem. Ab-
solventka SG 1996 Hana Svozilová si dokormi-
dlovala ve tøídì Vaurien pro øadu nepøehlédnu-
telných úspìchù:

� 1994 � 5. místo na MS juniorù
� 1996�1998, 2000�2001 � nominace na

Mistrovství svìta
� 1998 � 1. místo v Evropském poháru

Výborných výsledkù je daleko víc, ale ty vy-
brané jsou ty nejcennìj�í. Dobrý vítr, Hanko!

KRÁLOVNA SPORTU

NA SLOVANSKÉM GYMNÁZIU

Není jednoduché hovoøit o atletice tam, kde pro ni není místo v testech pøijí-
macího øízení. Pøesto ale nìkteré výsledky �koly v posledních letech udìlaly mno-
hým radost a mezi �profíky� èasto budily obdiv.

Juniorský maratón � PIM 1999
Startérem juniorského maratónu na Staromìstském námìstí, který probìhl

v rámci Pra�ského mezinárodního maratónu, byl Jan �elezný.
Mezi sedmatøiceti dru�stvy støedních �kol z celé republiky bylo i dru�stvo na-

�eho gymnázia. Závod se bì�el na etapy (9 x 4 km a 1 x 6,195 km), které v souètu
dávaly délku klasického maratónu.

Kteøí jsme skonèili, neøeknu. Zvítìzili v�ichni zúèastnìní. A� si jednou na ten-
to úspìch vzpomenou: Jana Koziolová, Michal Filkazs, Tomá� Krätschmer, Fran-

�� Hana Svozilová
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ti�ek Vrzal, Martin Zavadil, David Hubáèek, Radka Skybová, Martina Sobotko-
vá, Pavel Kollárovits, Ale� Meduna, Ctibor Machala. Trenérkou dru�stva byla prof.
Jana Jemelková, která dokázala tento nesourodý tým neatletù, ale sportovcù tì-
lem i du�í pøevést pøes nároèná pøedkola a� do pra�ského finále.

Studentská la�ka
Tento ojedinìlý závod, poøádaný na�ím gymnáziem, pøitahuje ka�doroènì

nìkolik desítek skokanù do vý�ky.
Od roku 1997, kdy byl odstartován 1. roèník Studentské la�ky z iniciativy prof.

Táni Jerou�kové pod patronací øeditelství �koly a kdy byla otevøena novì rekon-
struovaná tìlocvièna,
soupeøí mezi sebou nej-
lep�í chlapci a dívky ze
støedomoravského regio-
nu.

Mezi takøka 150 stu-
denty, kteøí se dosud
�La�ky� zúèastnili, záøí
dosud nepøekonaný re-
kord Dalibora Hona
(mat. roè. SG 1997, C) �
200 cm. V kategorii dí-
vek dr�í rekord Eva Vai-
dová z gymnázia na Èaj-
kovského ulici v Olo-
mouci vý�kou 160 cm
z roku 2002.

Sice jsme nebyli
první, ale�

(s medailí na
Staromìstském

námìstí)

La�ka je proklatì vysoko
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Støedo�kolské hry v lehké atletice
jsou nedílnou souèástí sportovní prezentace �koly. Konkurence je v na�em

regionu veliká, a tak se atletická dru�stva opírají o atlety, kteøí trénují v oddílech,
a jsou doplòována nad�enými schopnými amatéry.

V roce 2001 se podaøilo dru�stvu chlapcù postoupit do krajského kola Støedo-
�kolského poháru v lehké atletice v �umperku a obsadit v konkurenci 10 �kol,
z nich� nìkteré mají specializované atletické tøídy, 5. místo. Pod vedením prof.
Jany Jemelkové, která se atletice na �kole vìnuje, bylo pøekonáno nìkolik rekor-
dù gymnázia a nìkteøí studenti si zlep�ili své osobní výkony.

Bìh 1500 m Josef Ka�til 4:25,1 min
Bìh 400 m Antonín Kolek  55,8 s
Bìh 100 m Ondøej Hoøín  11,1 s
Skok daleký Ondøej Hoøín 652 cm
Skok vysoký Martin Machala 186 cm

KRASOBRUSLENÍ

je sportem tvrdé øehole jak pro
zaèínající bruslaøe útlého vìku, tak
i pro jejich rodièe. Je nároèné pro-
kousávat se k precizní kresbì na
ledì i k pøízni rozhodèích. Minulos-
tí jsou ji� jména studentù SGO �
Vránová+Budík, Igor Toczi, Pavel
Sázeèek, Jana Pospí�ilová a souro-
zenci Hádkovi.

Dnes chodí na gymnázium kra-
sobruslaøky Ivona Sogelová a Jana
Vystrèilová. Od pìti let patøily do
prvního dru�stva oddílu krasobrus-
lení. Od osmi let zaèaly jezdit sólo-
vì na soutì�ích po celé ÈR. Ivona
Sogelová pak pøestoupila do taneè-

ních párù a závodila jak mezinárodnì, tak i na mistrovstvích ÈR.
Pak pøi�lo zalo�ení oddílu pøesného, synchronizovaného bruslení. Divácky

atraktivní a z týmové spolupráce radost pøiná�ející sport. Následovaly meziná-
rodní závody ve �výcarsku, Itálii a Dánsku. Na mistrovství ÈR obsazovala skupi-
na v letech 1996�1999 pravidelnì 1. místo.

Nyní se obì dìvèata jako mladé trenérky vìnují dìtem, a tak jejich práce a píle
spojená s tímto sportem dostává nový rozmìr.

MARIE ØIHO�KOVÁ

(S 7. 4. 1981) si u� ani nevzpomíná na své první zábìry pádla. Ale urèitì to
byla maminka � reprezentantka, která ji na divokou vodu do lodì posadila. Teï
u� �Maòa� ví, co chce.
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První výraznìj�í úspìchy se
datují do roku 1997, kdy na zá-
vodech v rakouském Leferu ob-
sadila druhé místo.

V roce 1998 byla ètvrtá v jed-
notlivcích a získala 1. místo
v kategorii hlídek na MS. V tém-
�e roce je jako sedmnáctiletá no-
minována do seniorské reprezen-
tace.

V roce:
1999 � 2. místo na ME juniorù

ve Slovinsku
2000 � reprezentace ÈR

v seniorské kategorii
ve Svìtovém poháru

2001 � reprezentace ÈR seniorù 4x ve Svìtovém poháru
3. místo na Mistrovství ÈR
úèast na MS v americkém Ocoee (MS v�ak bylo zru�eno po útoku na WTC)

2002 � na pøedmistrovském závodì na MS ve francouzském Borgu obsadila
2. místo a �pracuje� na nominaci pro MS 2002

MEMORIÁL PROF. STANISLAVA CVEKA

je turnajem smí�ených dru�stev v odbíjené, konaným na poèest významného
sportovního novináøe a èinovníka tìlovýchovného hnutí, který uèil na Slovan-
ském gymnáziu v Olomouci tìlesnou výchovu. Byl uvìznìn a v øíjnu 1944 stìtím
sekyrou popraven.

Po druhé svìtové válce se
k uctìní jeho památky hrál na
�kole memoriál jako turnaj do-
rostencù v odbíjené, který byl
v�ak po roce 1948 totalitním re-
�imem zakázán. Slovanské
gymnázium v roce 1992 tradi-
ci této soutì�e obnovilo jako
turnaj smí�ených dru�stev.

Na podzim roku 2002 pro-
bìhne jubilejní X. roèník toho-
to turnaje, který nebyl hrán
pouze v roce 1997 pro nièivé
povodnì.

Bìhem novodobé historie se
memoriálu zúèastnilo 77 dru�-
stev støedních �kol ze støedomo-
ravského regionu, která ode-
hrála 200 zápasù.

Skonèil jeden zápas
(u sítì v tìlocviènì na Pasteurovì ulici)

S divokou vodou se Maòa doká�e poprat
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NARODIL SE NA �TÌDRÝ DEN 1977 A PORAZIL KASPAROVA!
Tomá� Oral, Ko�u�any u Olomouce (mat. roè. SG 1996, D)

Nejmlad�í �achista,
který je dr�itelem titulu
�Mezinárodní velmistr�.
Výèet jeho úspìchù v �a-
chové høe je obdivuhodný,
stal se mistrem Evropy do
14 let, získal �esté místo
na svìtì hráèù do dvaceti
let a postupnì byl sedm-
krát mistrem republiky.

Stal se vítìzem velmis-
trovských turnajù v Gel-
senkirchenu a Olomouci,
byl druhý na velmistrov-
ském turnaji v Montrealu,
zúèastnil se obou �acho-
vých olympiád a mistrov-
ství Evropy dru�stev.
S bìloruskou �achovou
jednièkou Aleksandrovem
vyhrál zápas hraný na
6 partií.

Na SG studoval v mate-
maticko-fyzikální tøídì,

na �vý�ce� studuje programování, pro-
to�e moderní �achy se bez poèítaèù ne-
obejdou. Hodný, skromný kluk, kte-
rému, by� pøi simultánní høe, nabídl
mistr svìta Garri Kasparov remízu; To-
má� ji nepøijal a zvítìzil.

SUKENÍKOVÁ ZLATÁ

Krátká zpráva z tisku osloví tímto
titulkem nemnohé. Ale stát se mistry-
ní Evropy pro rok 2001 v konkurenci
ètrnácti zúèastnìných státù potì�í
a povzbudí i ostatní èleny krnovského
oddílu rádiového orientaèního bìhu

Zatímco G. Kasparovovi se vývoj hry nelíbí, Tomá� Oral
smìøuje k vítìzství!

Správnì a rychle se orientovala,
je�tì rychleji bì�ela � a byla z toho
zlatá na ME 2001!
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(ROB). Kromì kovu nejcennìj�ího v jednot-
livcích si pøivezla i dal�í zlatou a bronzovou
medaili, které získala se svým dru�stvem.

Pozn.: Zuzana Sukeníková je krnovská
rodaèka, studentka tøídy 6. AF.

�ERM A �ERMÍØSKÝ KROU�EK

�erm je, dalo by se øíct, akademická
sportovní disciplína. Dlouholetá pøíprava
se v utkání koncentruje do jediného výpa-
du, znamenajícího buïto vítìzství, anebo
prohru.

Zdenìk Coufal (mat. roè. SG 1995, C)
dosáhl v tomto sportu výrazných úspìchù:

� nejlep�í junior v �ermu kordem ÈR
r. 1997

� na Akademickém mistrovství ÈR 1998
a 1999 získal støíbrnou a zlatou medaili

� na mistrovství ÈR seniorù v letech
1999, 2000 a 2001 obsadil s dru�stvem
1. místo

� vítìz Èeského poháru 2000/2001
� na mistrovství svìta 2001 ve Francii

obsadil 14. místo

Pod patronací �koly v posledních letech
systematicky pracuje pod vedením zku�e-
ných trenérù i �ermíøský krou�ek. V nìm
se scházejí a trénují i studenti na�í �koly.

Mimoøádného úspìchu dosáhla èlenka
tohoto krou�ku Eva Hartmannová ze tøí-
dy IV. A, která vybojovala na Mistrovství
ÈR 1. 6. 2002 v Praze v �ermu kordem
v kategorii kadet zlatou medaili a získala
titul mistrynì republiky!

TANEÈNÍ KLUB SG
Po deseti letech èinnosti se mù�e TK

chlubit. Poøádá spoleèné veèery pro studen-
ty, v tìlocviènì �koly se pravidelnì setká-
vají zaèínající páry s pokroèilými jak
v kategorii juniorù, tak i dospìlých. Oblí-
bené jsou kurzy pøedtaneèní výchovy.

V TK se pod vedením prof. SG RNDr.
Radima Slouky, který v minulých letech se

Eva Hartmannová po získání bronzové
medaile na Mistrovství ÈR v �ermu fleretem

v kategorii kadet 19. 5. 2001

Star�í junior Radim Kotrba se svou taneèní
partnerkou a s poháry vítìzù
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svou partnerkou Veronikou Sedlaøí-
kovou �tanèil� nejvy��í, tedy meziná-
rodní tøídu, pøipravují junior�tí
reprezentanti ÈR Miroslav Hý�a
s Denisou Walterovou a Radim Ko-
trba s Markétou Vlèkovou. Miroslav
získal v mlad�ích juniorech tøikrát
titul Mistra ÈR a mnoho mezinárod-
ních úspìchù. Radim ve star�í juni-
orské kategorii je mnohonásobným
finalistou ÈR a i v zahranièí má vy-
nikající výsledky.

Úspìchy tìch nejlep�ích jsou inspi-
rací pro dal�í následovníky.

LETECKÝ KROU�EK

je urèitì na gymnaziálním typu
studia unikátem. Vznikl z iniciativy
prof. fyziky Mgr. Milana Lásky a ze
zájmu ètyøicítky studentù v roce
2000.

Mlad�í junior Miroslav Hý�a se svou
taneèní partnerkou

Èlenové leteckého krou�ku Jana �vajdová a Petr Lerch ze tøídy VII. G
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O mo�nosti zámìru svìdèí registrace v Asociaci leteckých klubù od roku 2002.
Studenti ve vìku 15�18 let se nejenom seznamují s fyzikálními zákony, apliko-
vanými pøi konstrukci letadel, ale pøímo na leti�tích a v hangárech poznávají, jak
je teorie aplikována v praxi. Ve spolupráci s leti�tìm v Olomouci, Bohuòovicích
a pøedev�ím v �umperku je pro mladé aviatiky zaji��ováno létání na vìtroních, ultra-
lehkých letadlech, vrtulnících a v neposlední øadì poloakrobatických letadlech.

Tato praxe je pak doplòována exkurzemi ve výrobních závodech Let Kunovi-
ce, Moravan a Aerotechnik.

Studenti tak mají mo�nost poznat, �e tento sport pøiná�í nejen zvý�enou hla-
dinu adrenalinu v krvi a pozitivní emoce, ale na druhé stranì vy�aduje preciz-
nost, soustøedìní a dokonale vyrovnanou osobnost.

�JMENUJI SE VÍTÌZSLAV �LAHAØ�
Tìmito slovy zaèínal �ivoto-

pis, podaný jako pøíloha k pøi-
hlá�ce na Hudební fakultu
JAMU v Brnì.

Dnes u� Ví�a ví, �e zkou�ky
slo�il úspì�nì a bude studovat
obor operní zpìv. Dobrá zprá-
va je�tì pøed maturitou.

Souèasný student èesko-
francouzské sekce absolvoval
8 let dramatického oboru na
ZU�. Pracuje s hlasem jako re-
citátor, herec v èe�tinì i fran-
couz�tinì, komentátor a v po-
slední øadì jako zpìvák.

Ne náhodou byl ètyønásob-
ným úèastníkem celostátní pøe-
hlídky Dìtská scéna a pozdìji
pak dvakrát recitaèní soutì�e
Wolkerùv Prostìjov. S franko-
fonním divadlem spolu se spo-
lu�áky zvítìzili v Brnì a postou-
pili na pøehlídku v belgickém
Gentu.

Zpìvem reprezentoval zá-
kladní umìleckou �kolu a na ce-
lostátních pøehlídkách obsadil
2. a 3. místo. V souèasné dobì
moderuje vlastní textovou tvor-
bu na literárních veèerech.

Jeho dosavadní �ivotní ná-
plò se brzy promìní v umìlec-
kou profesionální dráhu.

Vítìzslav �lahaø
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JAK SE MAJÍ MODELKY?
�Najednou jsem se ocitla pøed televizními kamerami s nádhernou kyticí v ruce

a s pohádkovým titulem Modelka roku 2000.�
Michaele Lýskové (mat. roè. SG 2002, B) se zmìnil �ivot. Po opojení z úspìchu,

po blescích fotografù a ne v�dy pøíjemných otázkách novináøù pøichází realita,
která je pro zaèínající hvìzdièku ve svìte modelingu a reklamy mnohdy �okující.

Poprvé na dva mìsíce do Paøí�e mezi neznámé tváøe s minimální znalostí ja-
zyka. Konkurence je veliká. Agentura støídá agenturu, následují castingy (schùz-
ky s klienty), pøedvádìèky na molu pøed pøehlídkami, kamerové zkou�ky pøed
natáèením reklam. Dostat honorovanou práci není snadné; kdy� se nedaøí, �ije
se z penìz rodièù, pøípadnì agentury � tedy na dluh. Pak návraty domù, ve �kole
dohnat studium a pak zase zpìt do Paøí�e. V Paøí�i se musí �ít samostatnì. Hos-
podaøit s penìzi, kontrolovat pracovní smlouvy, dohánìt znalost jazyka a � za-
pomenout na stesk po domovì.

A co je dùle�ité? Po ztrátì vìt�iny pøátel nacházet nové, tøeba u� z vlastní bran�e.
Tak zaèíná jedna profesionální dráha. Jaká asi bude, Michaelo?

Michaela Lýsková
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INTRODUCE US: ENGLISH AND PASTEURKA

Introduce us: English and Pasteurka� Tak tedy � seznamte se s námi, s angliè-
tinou na �Pasteurce�. Dovolte, vá�ený ètenáøi, abych se zamyslela nad uplynu-
lým obdobím ��kolního �ivota� s jazykem anglickým. Co v�e bylo náplní �ivota
na tzv. �Pasteurce�, jak na�i �kolu jednodu�e nazýváme, v souvislosti s jazykem
Shakespeara, liverpoolských Beatles èi s jeho odno�í � jazykem Billa Haleyho?
Jaký je skuteèný zábìr na�í práce s jazykem anglickým a jaký je její význam?

Rozhodnì ne v�dy patøiènì doceòovaný. Na úrovni prvních ètyø roèníkù os-
miletého gymnázia budujeme prakticky základní kameny jazyka, jeho� dùle�i-
tost na jakémsi pomyslném �ebøíèku hodnot u studentù rok od roku stoupá, co�
je dáno �irokým spektrem vlivù: mo�ností vycestovat západními smìry, a tudí�
komunikovat, informaèním boomem v jazyce, technikou práce s poèítaèi a In-
ternetem, jako� i mno�stvím hudebních �ánrù na svìtové i na�í scénì, pøièem�
velmi oblíbené u na�ich studentù jsou napø. soudobé muzikály. Na tomto místì
nelze opomenout fenomén, jeho� dùle�itosti jsme si nejvíce vìdomi zejména my,
kantoøi. Mám na mysli gradující zaèleòování se na�í zemì do evropských struk-
tur. Aby bylo úspì�né, je znalost anglického jazyka naprostou nezbytností. A po
mém soudu nestaèí jen se zaèlenit, ale rovnì� nabídnout své kvality a obstát
v konkurenci, èasto velmi nekompromisní a tvrdé. A tak postupné odbourávání
jazykových bariér z tohoto úhlu pohledu bude mít jistì nedozírné výhody pro
ná� stát i národ. Nevím, zda ètenáø tohoto zamy�lení bude se mnou souhlasit, ale
po mnohaletých zku�enostech z minulé i nynìj�í doby vidím, jak dùle�ité je ob-
èas �národu� pøipomenout: HIavu vzhùru, jsme Èe�i! A tento fakt nìco zname-
ná, a to nejen v ledním hokeji! (A taky Moravané a Slezané, aby se nìkteøí z nás
snad neurazili.) Obstáli jsme v dìjinách, kdy nám osud nebyl pøíznivì naklonìn.
Pøesto jsme zde � a to je dùle�ité. Doká�eme spoustu vìcí v rozmanitých oborech
lidské èinnosti. Buïme tudí� na sebe hrdí a rozvíjejme svoje schopnosti.

Jak vý�e naèrtnuté úvahy souvisejí s jazykem anglickým? Zcela pochopitelnì
a jednodu�e: Je pøíjemné zji��ovat, jak obratní na�i studenti v jazyce, kterým
s nimi komunikujeme, jsou. Dovoluji si zdùraznit klíèové slovo �communicati-
on�, nebo� právì na nejnovìj�ích komunikativních metodách, které jsou záro-
veò i vysoce prakticky provìøeny, zakládáme na�i výuku. Je pøíjemné vìdìt, �e
jsme schopni dr�et krok takøíkajíc se svìtem, kdy� doká�eme metodicky provì-
øit moderní uèebnice, vyu�ít pro studenty jejich pøínosu a zùstat u nich po tako-
vou dobu, pokud neobjevíme uèebnice nové generace, které opìt efektivnìji spl-
òují po�adavky výuky moderní doby, tudí� i moderní lingvistiky. Takto jsme
zúroèili kvality Hutchinsonovy øady �Project English� a poté pøe�li na modernìj-
�í øadu uèebnic �new generation� � �Open Doors�, s ní� pracujeme od roku 1997.

Poznámka redakce:
Slovanské gymnázium, proslulé v nové dobì mj. excelentní výukou francouzského jazyka na svém
elokovaném pracovi�ti na Pasteurovì ulici, má srovnatelnì kvalitní výsledky i ve výuce jiných pøed-
mìtù, napø. anglického jazyka. O snaze dosáhnout maxima v tomto oboru svìdèí i pøíspìvky dvou
na�ich vyuèujících.
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Z celé �kály podpùrných materiálù, dal�ích uèebnic, novin a èasopisù, s nimi�
pracujeme, je mo�no vyzvednout aktuální hodnoty mìsíèníkù �Rainbow and
Raindrops� a �Friendship�. Samozøejmostí jsou pro na�e studenty kvalitní audio-
vizuální èi digitální záznamy, pomocí nich� zprostøedkujeme nejen struktury,
ale zejména tak obtí�nou a dùle�itou výslovnost, èím� opìt cílenì míøíme k vìt�í
dokonalosti a schopnosti porozumìní ze strany studentù. Novým faktorem
v tomto smìru jsou mo�nosti pou�ívání mnoha kvalitních poèítaèových slovní-
kù a Internetu, co� osobnì vidím spí�e v rovinì individuálního vyu�ití.

Elementární jazykové dovednosti získávají na�i studenti prostøednictvím bez-
poètu tvùrèích aktivit, kterými se sna�íme motivovat jejich touhu po dal�ím pro-
hloubení znalosti jazyka. Cílem ve�kerého na�eho sna�ení je poskytnout studen-
tùm pevné, kvalitní a zejména pøesné základy jazyka. Uèebnice nové generace
nám k na�í tvoøivé práci poskytují mnohé cenné impulzy. Zejména øada �Open
Doors�, zamìøená lingvisticky i tematicky na �teenagers� a jejich svìt, nám po-
skytuje mo�nosti pou�ívat jazyk prizmatem dne�ní reality, pøièem� zároveò po-
dává jasnou a citlivou pøedstavu o fungování gramatických pravidel. Toto je ja-
kýsi duální pøístup, který následnì umo�òuje studentùm komunikovat plynule
a zároveò bezchybnì.

V�e ostatní je dále na nás, kantorech. A není toho vskutku málo. V�dy� pouhý
fakt nutnosti interaktivního a zároveò individuálního pøístupu v ka�dé na�í ho-
dinì klade na nás znaèné nároky. Øeèeno jednodu�e a ve shodì s jednou známou
a velmi populární autoritou, musíme být �furt ve støehu�, proto�e �poøád se nìco
dìje�� V na�ich hodinách pøipravujeme pro studenty celou øadu kreativních
mo�ností, kterých vyu�ívají ke zdokonalování ètyø elementárních dovedností,
a to: ètení rozmanitých druhù textù s porozumìním, písemný projev, poslech
s porozumìním a mluvený projev. Výsledky na�í práce jsou velmi pozitivnì hod-
noceny na�imi kolegy na vy��ím stupni gymnázia. Na�i studenti, pøecházející do
tøíd kvinty, dovedou sebevìdomì a plynule komunikovat, a to jak ústnì, tak
i písemnì.

A tak jsme témìø v�dy nad�eni výsledky tzv. �role � plays�, volných dialogù
tematicky vymezených, dramatizacemi krátkých pøíbìhù, v nich� dochází napl-
nìní nejen ��kola hrou�, známý to atribut na�eho vìhlasného Uèitele národù.
Netøeba zdùrazòovat, kolik nápaditého, vskutku originálního humoru, jen� bývá
vtìlením právì jen toho jedineèného okam�iku (a dále ji� je velmi obtí�nì repro-
dukovatelný), kolik legrace bývá nedílnou souèástí takovýchto drobných skupi-
nových �pøedstavení�. A co� teprve, kdy� �se vidíme v akci na videu, napø. my,
studenti kvart, pøi na�í fashion-show, tedy módní pøehlídce!�

Rovnì� prostøednictvím hudby je mo�né se lecèemu pøiuèit. Výbìrem vhodné
populární písnì je mo�no zdokonalit znalosti z anglické gramatiky! Jindy se stu-
denti snadno pøesvìdèí, �e doká�í i to, co na poèátku hodiny pova�ovali za ne-
mo�né, toti� promìnit se v básníky. V závìru té�e hodiny ji� ètou ver�e, s velkou
mírou pravdìpodobnosti své první ver�e v jazyce anglickém. Pìknou aktivitou,
která patøí k uèebnici uvedené øady a je její nedílnou souèástí, je tvorba student-
ských projektù. Mnohé bývají pojaty ve zcela seriózním duchu, jako napø. �Mé
rodné mìsto�, �Moje oblíbená hudební skupina� nebo �Významná osobnost na-
�ich dìjin�. Jiné modifikujeme spolu se studenty do ménì záva�né roviny, a tak
vznikají úsmìvné vìci jako �Pravidla chování v bláznivé �kole�, �Dùm mých snù�
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èi �Moje rodina z øí�e fantazie�, kde studenti tvoøí kolá� nebo kresbu s popisem
vymy�lené rodiny slo�ené z filmových èi pohádkových oblud a pøí�er. Netøeba
zdùrazòovat patøièné zapojení jazykových dovedností. Z èasových dùvodù nelze
projektùm vìnovat celé vyuèovací hodiny, vìt�inou téma nastíníme a prodisku-
tujeme mo�nosti. Studenti pak dotváøejí vlastní pøedstavy ve formì domácí prá-
ce. Projektù nebývá mnoho, jsme si vìdomi existence dal�ích vyuèovacích pøed-
mìtù vedle angliètiny. Poèet se li�í podle úrovnì jazykových znalostí studentù
a nároènosti jednotlivých témat. V prvním roèníku bývá ètyøi a� pìt projektù
roènì s krátkým odstavcem písemného textu, ve ètvrtém roèníku �est a� osm
projektù s nároènìj�í textovou souèástí, které ov�em nemusejí být výtvorem je-
diného studenta, nebo� na této úrovni jsou studenti ji� schopni jakési poctivé
dìlby práce i urèité specializace. Projekty vystavujeme, a studenti tak mohou své
výtvory srovnávat a sledovat jejich výtvarnou, obsahovou i gramatickou úroveò.
I tato jmenovaná aktivita je u nich ve velké oblibì.

U studentù kvart bych je�tì chvíli setrvala. Chci znát skuteèné výsledky své-
ho, vìt�inou ètyøletého, jazykového sna�ení, jakousi zpìtnou vazbu. A tak si èas
od èasu v ka�dé své jazykové skupinì organizuji zvlá�tní dotazník, který studen-
ti nepodepisují, ale naopak mají za úkol zmìnit rukopis. (Zámìrnì se vyhýbám
slovu �anonymní�. Anonym není hoden na�í pozornosti, je to zpravidla cosi ne-
identifikovatelného a zákeøného, co se bojí podepsat pod své výpady a èemu se
nemù�ete bránit.) Ale vra�me se zpìt k anketì: Podle vý�e zmínìných nìkolikale-
tých prùzkumù jsem zjistila, �e velké oblibì na úrovni komunikativních schop-
ností na�ich kvartánù se tì�í zejména volné diskuze determinované tematicky,
èasto vyplývající z aktuálního dìní kolem nás. Mnohdy jde o nesmírnì záva�né
zále�itosti, k nim� je nutno pøistupovat s maximální zodpovìdností a pøiprave-
ností jak profesionální, tak i etickou. Takovými tématy byla napø. válka v Per-
ském zálivu, válka na Balkánì, teroristický útok na World Trade Center. Jindy
jsou diskuzní témata odlehèena svým zamìøením na svìtový �ampionát v hoke-
ji, svátek svatého Valentýna nebo ná� poslední nejnepøíjemnìj�í / nejpøíjemnìj�í
zá�itek na cestì do �koly. Snad bude nejlépe, kdy� nechám hovoøit samotné stu-
denty: �Na hodinách se mi líbí, �e hodnì mluvíme anglicky. Povídáme o vìcech,
které se ve svìtì zrovna dìjí. Hodnì diskutujeme, prostì jenom neodpovídám na
otázky, to je podle mì plus.� �Z hodin angliètiny si odná�ím vìdomosti o vìcech,
o kterých jsem tøeba vùbec netu�ila. Za dobré pova�uju, �e hodnì procvièuje-
me.� �V hodinách se hodnì nasmìjeme.� Takto a podobnì se vyjadøovali studen-
ti kvarty na moji otázku, co se jim v hodinách líbí. A toto jsou nìkteré z odpovìdí
studentù prim po pùlroce studia na na�í �kole: �Angliètina je mùj nejoblíbenìj�í
pøedmìt. Jednou bych chtìla umìt hodnì dobøe anglicky.� �Na hodinách se mi
líbí, �e se toho hodnì stihne a �e se nauèím desetkrát víc ne� na základce. Kdy�
jsem sem pøi�el, zjistil jsem, �e hodiny jsou úplnì jiné. Mluvíme anglicky. O tolik
jsem se zlep�il, �e u� vìt�inou rozumím a stihnu reagovat. Cítím velké zlep�ení.�
Tolik studenti. Moje anketa samozøejmì nebyla chápána samoúèelnì, ale studen-
ti v ní oceòovali moje smìøování ke zpìtné vazbì výuky. Mohli se vyjádøit k tomu,
co se jim nelíbí a jak by na�e hodiny chtìli zlep�it. Výsledky ankety byly podnìt-
né a zároveò povzbudivé pro obì strany.

Nikoliv nezajímavý úsek mého zamy�lení, jak vìøím, se dotýká dal�ích akti-
vit, které ov�em pøesahují rámec na�eho anglického �curriculum�. Mám na mys-
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li cesty do Británie, veøejná vystoupení na�ich studentù, intenzivní konverzaèní
kurzy s americkými lektory, letní �kolu s èásteènou výukou jazyka, soutì�e. Po-
drobnìj�í zpracování vý�e uvedených aktivit by vydalo na dosti obsáhlou sta�.
Tak tedy alespoò struènì: v letech 1996 a 1997 jsme uskuteènili dvì cesty do
Londýna a okolí. Studenti mìli neopakovatelnou mo�nost pøeplavit se trajektem
pøes Laman�ský prùliv (co� byl sám o sobì nezapomenutelný zá�itek), pobývat
nìkolik nocí ve starém penzionu na bøehu Tem�e, postaveném za dob královny
Viktorie, objevit bohatství a ohromující rozsah expozic Britského muzea, obdi-
vovat krásu obrazù v National Gallery. Byli pohlceni atmosférou støedovìkého
Londýna, zprostøedkovanou muzeem London�s Dungeon nebo fantastickou ex-
pozicí nazvanou Spirit of London v Mme Tussaud�s Museum. U zá�itkù na�ich
studentù pøi prohlídkách památných mìst jako Cambridge, Canterbury nebo
Duxford by bylo mo�no dlouho setrvat. Jejich zku�enost byla pro�itá, nikoliv
zprostøedkovaná. Ovìøili si funkènost jazyka, který jsme spoleènì trénovali
v nesèetných modelových rolích pøedtím ve tøídì.

V rámci pøedvánoèních hudebních besídek na�i studenti mnohokrát pøedved-
li, jak v jejich podání znìjí anglické koledy. Kurzù s americkými lektory se ka�do-
roènì v èervnu úèastní výbìr studentù, jejich� komunikativní schopnosti jsou
na dobré úrovni, aby kurz slou�il k jejich prospìchu a jazykovému obohacení.

Také v soutì�ích pro mlad�í kategorie studentù jazyka zaznamenáváme pìk-
né výsledky. Roku 1997 se tøi na�e studentky umístily na prvních pozicích celo-
státního kola soutì�e Project Letter. Za odmìnu byly pozvány do pra�ského cen-
tra Oxford University Press. Jednalo se o Romanu Sandovou z III. C, Olgu
Zlámalovou a Janu Nakládalovou, obì z III. B. Roku 1998 jsme s nìkolika zájem-
ci z øad na�ich studentù reagovali na výzvu k zapojení do celosvìtové soutì�e
monitorující dodr�ování práv dítìte ve svìtì. Dílèí souèástí na�í úèasti v soutì�i
tenkrát byly plodné diskuze studentù ve tøídách s námi, kantory. Pøíspìvky stu-
dentù, které vznikly na podkladì tehdej�ích diskuzí, jsme poslali do centra soutì-
�e nazvané Stand Up for Your Rights v Bílém domì, Buntingford, Herts, United
Kingdom. Na�i studenti byli opìt úspì�ní. Nejlep�í textové a výtvarné práce dìtí
na svìtì, vybrané porotou expertù, byly publikovány v jedineèném svìtovém
anglickém originále knihy se stejným názvem �Stand Up for Your Rights�, tedy
nìco na zpùsob �Braò svá práva�. Èlánek Romany Sandové z tehdej�í IV. C
o �ikanì spolu�áka na základní �kole se objevil ve vý�e uvedené knize. V roce
1999 na�e studentka Petra Kunèarová z III. A zvítìzila v regionálním kole soutì-
�e v anglickém jazyce a v následujícím celostátním kole v Karviné vybojovala
krásné druhé místo.

Poèínaje rokem 1995 a� do souèasnosti, tedy do roku 2002, posíláme ka�do-
roènì výtvarné a textové práce studentù v�ech tøíd ni��ího gymnázia do meziná-
rodní soutì�e s názvem Paintbrush s centrem v International Children�s Art
Museum, San Francisco, California, U. S. A. Výherci této soutì�e získávají cenné
diplomy a jejich výtvarné práce jsou s písemným souhlasem rodièù vystavovány
èi publikovány v tisku. Tímto zpùsobem bývají ka�doroènì ohodnoceny pøíspìv-
ky v prùmìru deseti dìtí na�í �koly. Téma soutì�e se mìní rok od roku, a tak
vzpomenu na nìkterá z posledních: 1998/1999 �Wonders of your World�,
1999/2000 �World Beat: Music and Dance from Around the World�, 2001/2002
�A United World� What Does This Mean To You?� Tolik tedy k soutì�ím.
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Na tomto místì bych rozhodnì nemìla opomenout roli nás, kantorù, kterou
plníme v pøípravì mladých studentù Univerzity Palackého pøi jejich prvních sa-
mostatných krocích. Ka�doroènì nìkolik studentù PdF UP s na�í pomocí absol-
vuje v na�ich tøídách svoji souvislou nebo skupinovou pedagogickou praxi.

Co øíci závìrem? Jistì by se na�la øada výstupù, aktivit a jmen, které by si
zaslou�ily zaplnit tyto stránky. A tak se omlouvám v�em, které jsem opomenula
zahrnout do svého vzpomínání. Na práci souèasného kabinetu jazyka anglické-
ho tzv. víceletého gymnázia na Pasteurovì ulici se podílejí: prof. Jaroslava Vozná
(od r. 1991), prof. Radmila Pavelková (od r. 1994) a prof. Lucie Bednáøová (od
r. 2001). Podle mého soudu výsledkem na�eho spoleèného sna�ení, dovednosti
a pracovitosti mno�ství na�ich studentù je student komunikující plynule a bez-
chybnì, student patøiènì motivovaný, student sebevìdomì reflektující svùj po-
krok v jazyce, ale rovnì� student ukáznìný a otevøený novým vzdìlávacím pod-
nìtùm. Z takovýchto výsledkù na�eho sna�ení máme opravdovou radost� Dovolte
mi, vá�ený ètenáøi, abych pronesla zcela soukromou poznámku na konec: Jed-
ním z mnoha paradoxù �doby vlády Billa Gatese a sítì sítí�, jak se osobnì domní-
vám, bude jedna � pro mnohé fanatiky �computer technologies� � zcela nepod-
statná drobnost. Toti� fakt, �e ký�eného cíle v jazyce, tedy urèitých schopností
a dovedností na patøièné úrovni jazyka, nelze dosáhnout bez ka�dodenní tvùrèí
práce konkrétního uèitele jazyka a jeho vyèerpávající energie vlo�ené do té èi
oné konkrétní vyuèovací hodiny.

Yours sincerely
Mgr. Radmila Pavelková

ANGLICKÝ JAZYK VE ÈTYØLETÉM STUDIU NA SG
Studium anglického jazyka má na na�í �kole dlouhou tradici a dobrou úro-

veò, kterou se nám uèitelùm daøí dr�et i v nových, rychle se mìnících podmín-
kách nové doby.

V�ichni �áci na�í �koly mají osnovami pøedepsány dva cizí jazyky, z nich� jed-
ním bývá pravidelnì jazyk anglický. O jeho studium je z pochopitelných dùvodù
stále nejvìt�í zájem, a to nejen v jazykové tøídì, kterou �kola ka�dým rokem
otvírá, ale i ve tøídách ostatních. Dá se tedy øíci, �e rukama angliètináøù projdou
v�ichni studenti �koly a také v�ichni (a� ji� zaèáteèníci, nebo pokroèilí) bìhem
ètyø let dosáhnou støední a� vy��í úrovnì komunikativních schopností (inter-
mediate, upper-intermediate).

Sbor uèitelù anglického jazyka u nás èítá okolo 10 kolegù, pøièem� na�í sna-
hou je, aby alespoò jeden byl rodilý mluvèí. Uèitelé angliètiny mají a musí mít
pøedev�ím smysl pro kolektivní spolupráci (team spirit), bez nìj� by efektivní
práce nebyla v dne�ní dobì mo�ná. Nejen�e se radíme a navzájem si nezi�tnì
pomáháme v metodických i odborných zále�itostech a pøedáváme si dobré i �pat-
né zku�enosti, ale èasto spoleènì pøipravujeme i provádíme výuku (peer teaching)
nebo se ve výuce støídáme a skupinu si pravidelnì pøedáváme, aby v�ichni stu-
denti mìli mo�nost vyu�ít to nejlep�í z nás. Dobré vztahy a vzájemná podpora
jsou na�í nejvy��í hodnotou.
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Snahou vedení na�í �koly je pøijímat vysoce kvalifikované pracovníky, z nich�
mnozí pro�li vzdìláváním nebo praxí v anglicky mluvících zemích. Pøesto v�ich-
ni pokládáme za nutné stále na sobì pracovat a dále se vzdìlávat a získané po-
znatky pøedávat a sdílet s ostatními. Nìkteøí pak pùsobí i jako lektoøi dal�ího
vzdìlávání pro uèitele jiných �kol i mìst. Máme velký zájem o nové metodické
pøístupy, rádi experimentujeme a vítáme v�echny mo�nosti zkvalitnìní a zefek-
tivnìní na�í práce. Mo�ná i proto k nám sousední Pedagogická fakulta UP ráda
posílá kandidáty uèitelství angliètiny na pedagogickou praxi.

Vùèi studentùm na�í �koly uplatòujeme individuální pøístup. Víme, �e je tøe-
ba rozli�it rùzné typy a úrovnì studentù a víme, �e nás reprezentují nejen úspì-
chy tìch nejlep�ích, ale pøedev�ím pokrok tìch, kterým jazykového talentu do-
pøáno nebylo. Pøesto jsme samozøejmì hrdí na to, kdy� se na�im studentùm podaøí
uspìt v soutì�ích, v konkurzech na studium v zahranièí i v pøijímacích zkou�-
kách k odbornému studiu jazyka a nakonec i v �ivotì.

Mnohé z toho, co se pro studenty a se studenty v oblasti anglického jazyka
dìlá, pøesahuje rámec osnov èi bì�ných povinností. Od drobných více èi ménì
zábavných akcí, jako jsou oslavy svátkù anglicky mluvících zemí, pøes náv�tìvy
divadelních pøedstavení v angliètinì (napø. Bear Project) a� po akce nároènìj�í
jako napø. spolupráce s univerzitou v anglickém Durhamu (budoucí uèitelé u nás
ve �kole èásteènì pod na�ím vedením vykonávají ka�doroènì desetidenní peda-
gogickou praxi) a spolupráce s Miami University z amerického Oxfordu (jeho�
studenti uèí v námi organizovaném tøítýdenním konverzaèním kurzu pro stu-
denty). Mladí energiètí kolegové mají v mimo�kolní èinnosti obrovský prostor.
Jmenuji pouze zájezdy a výmìny organizované Mgr. Petrou Cardovou a pìt diva-
delních pøedstavení, z toho tøi v anglickém jazyce, nastudovaných kolegou Ond-
øejem Luká�em (který mimochodem získal titul MA v oboru americké literatury
na univerzitì v Massachusetts).

Av�ak zpìt ke �kolní práci, která je pøece jen klíèovým zájmem nás v�ech.
Kromì moderních výukových metod ji� léta sledujeme vývoj uèebnic anglického
jazyka, spolupracujeme na tomto vývoji a vybíráme z toho nejlep�ího tak, aby
jednotlivé kurzy byly �ity na míru studentùm i uèiteli.

Kromì jiného sledujeme i trendy a snahy o zkvalitnìní maturitní zkou�ky
jako jedné z cílových met studia. Její úspì�né slo�ení je konec koncù nejvy��í
prioritou studentstva. Nám se zdá, �e studenti pøistupují k této závìreèné zkou�-
ce se stále vy��í dosa�enou úrovní jazykových dovedností a znalostí, se stále vy�-
�ím sebevìdomím a s pocitem dobøe vykonané práce jak v pøípravì na ni, tak
i v pøípravì ke studiu na vysoké �kole a pro praktický �ivot.

My uèitelé anglického jazyka jsme si ov�em také vìdomi, �e máme pøed sebou
je�tì mnoho a mnohé, co bychom chtìli vykonat a èeho bychom chtìli dosáh-
nout. Situace není pro nás v�dy snadná, práce je velmi nároèná a obecnì spole-
èensky podhodnocená, a tak není jednoduché získat do kolektivu kvalitní èers-
tvé síly, profesionály s jasnými pøedstavami a cíli a s chutí a motivací je realizovat.
Doufáme pøesto, �e za dal�ích pìt let budeme moci do na�eho almanachu napsat,
�e vìt�ina z toho, co jsme chtìli uskuteènit, se vyplnila. Pøejeme si, a� u� je slo�e-
ní na�eho týmu jakékoli, a� ná� �team spirit� trvá a a� se nám i studentùm práce
daøí.

PhDr. Jitka Greplová
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IANUA LINGUARUM RESERATA
K poèátkùm tradice vyuèování francouz�tinì
na èeských støedních �kolách v Olomouci

Za 135 let trvání nejstar�í èeské støední �koly na Moravì, Slovanského gym-
názia v Olomouci, i za existence jejích o nìco mlad�ích souputníkù (Èeské reálky
z roku 1902, pøípadnì Dívèího reálného gymnázia mezi léty 1919�1949) nechy-
bìlo nikdy v jejich vzdìlávacím a výchovném sna�ení ani Komenského �otevírání
dveøí jazykù� èili vyuèování cizím øeèem. I kdy� ve v�eobecnì vzdìlávacím pro-
gramu tìchto �kol mohlo jít døíve (opìt øeèeno s Janem Amosem Komenským)
pouze o Ianuae linguarum Vestibulum, tedy o �pøedsíò� dokonalého osvojení jiné
mluvy ne� mateøské, pøece jen zde jazyková výuka mìla v�dy místo více ne� èest-
né. Nemáme na mysli samozøejmì jen latinu, která byla na starém, je�tì klasic-
kém Slovanském gymnáziu dokonce hlavním pøedmìtem. Uèilo se tam ve stej-
ném èase také klasické øeètinì, ale ve v�ech ústavech po v�echny èasy (do roku
1945, s krátkou pøestávkou v�ak i pozdìji) stejnì intenzivnì i nìmèinì, zvané
kdysi druhým zemským jazykem. Letitou tradici zde v�ak rovnì� má �otevírání
dveøí� jazyka francouzského.

Je historickou skuteèností, �e tradice vyuèování francouz�tiny mìla nejhlub�í
koøeny na bývalé reálce. Aè byla Èeská reálka v Olomouci zalo�ena o 35 let poz-
dìji ne� Slovanské gymnázium, mìla pøed star�ím gymnáziem v tomto smìru
patnáctiletý pøedstih. Souviselo to jen s rozdílným uèebním programem obou
typù �kol. Nepoèítaje mateøský jazyk a nìmèinu, mìla na gymnáziu své místo
mezi ostatními jazyky pouze latina a øeètina. Na reálce latinu nahradilo vìt�í
pensum technických pøedmìtù � zejména deskriptivní geometrie � a místo øeèti-
ny byla dána pøednost jazykùm moderním, v olomouckém pøípadì francouz�ti-
nì.

Èeská reálka v Olomouci vznikla sice jako instituce soukromá v péèi spolku
Matice �kolské, ale zøizovatelé samozøejmì pøedpokládali její vybavení právem
veøejnosti a brzké zestátnìní (co� se po pìti letech stalo skutkem). Proto hned od
poèátku ústav pøevzal jednotný uèební program platný celostátnì pro uèili�tì
tohoto druhu v celém Rakousku-Uhersku, tedy vèetnì výuky je�tì jednoho mo-
derního jazyka. Shodnì s naprostou vìt�inou rakouských reálek � jazyka fran-
couzského.

Ale i tak není poèátek vyuèování francouz�tiny na olomoucké reálce shodný
s datem vzniku této �koly. Tehdej�í osnovy pøedpokládaly poèátek výuky od tøe-
tího postupného roèníku, do nìho� v historii prvních 89 �ákù postoupilo a� ve
�kolním roce 1904/1905. Byla tedy první lekce francouzského jazyka v dìjinách
v�ech èeských støedních �kol v Olomouci zahájena pod vedením profesora Ferdi-
nanda �pí�ka 15. záøí roku 1904 ve III. A (51 �ákù) a III. B (s 38 �áky) v budovì
Èeské reálky v Olomouci, v dne�ní Sokolské ulici. K ruce mìli skromnou pomùc-
ku, �Uèebnici a èítanku francouzskou� autorù Pauluse a �ubrta. Z bezmála deva-
desáti tehdej�ích terciánù pøe�lo do vy��ího oddìlení � tedy z kvarty do kvinty �
ji� jen 53 studentù, k maturitì v èervnu roku 1909 jich dospìlo 45. Zkou�ku
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dospìlosti (písemnou i ústní) poprvé skládali také ze znalostí jazyka francouz-
ského.

Systém výuky se od následujícího �kolního roku 1909/1910 zmìnil v tom
smyslu, �e francouz�tina byla pøesunuta ji� do II. roèníku a tento stav pak trval
do dal�í úpravy platné od �k. roku 1929/1930, kdy studium francouz�tiny zaèí-
nalo opìt a� v tercii. To u� se pak nezmìnilo a� do zániku reálky a její pøemìny
v reálné gymnázium na konci �kolního roku 1941/42.

S výjimkou jednoho, pøípadnì dvou nejni��ích roèníkù se tedy na reálce uèilo
francouzsky ve v�ech tøídách a� do maturity. Pøiná�elo to pochopitelnì znaèné
nároky na síly profesorského sboru, uvá�íme-li, �e podle tehdej�í slu�ební prag-
matiky byl týdenní úvazek støedo�kolského uèitele jazykù stanoven na 17 hodin,
pøièem� bylo potøeba týdnì �oduèit� zpravidla 40, nìkdy v�ak i více hodin fran-
couz�tiny. Proto ji� ve �k. roce 1905/1906 nastoupil vedle profesora �pí�ka dal�í
pedagog Franti�ek Papírník, od roku 1907/1908 byli fran�tináøi ètyøi (�pí�ek,
Papírník, Franti�ek Malota a Frant. Nepustil), od následující �kolního roku � a pak
ji� prakticky trvale � �est (Jan Kubi�ta, Franti�ek ��astný, pozdìji dal�í), ka�dý
z nich pochopitelnì je�tì s aprobací pro dal�í pøedmìt, zpravidla nìmèinu nebo
èe�tinu. Posilou pedagogického sboru zvlá�tì vydatnou byl od roku 1919 (do roku
1924) profesor École secondaire z Paøí�e Albert Forgeot, který své schopnosti osvìd-
èil mezi léty 1922 a� 1924 souèasnì také na reálném gymnáziu v Kosinovì ulici.
Ale i ti ostatní byli vesmìs pedagogové zdatní, jak si toho alespoò u nìkterých
v�imneme pozdìji. A budeme-li pøedpokládat také dostatek píle a dobré vùle stu-
dentù (jak jinak by mohli vytrvat a� do maturity!), mù�eme jistì právem pøedpo-
kládat, �e ka�dý z 1479 abiturientù mezi léty 1909 a� 1942 � pokud byla reálka
je�tì reálkou � musel (po absolvování celkových asi 800 vyuèovacích hodin fran-
couz�tiny) zvládnout pøinejmen�ím základy tohoto jazyka v podstatì dokonale.

Na Slovanském gymnáziu v Olomouci zdomácnìla francouz�tina, jak ji� vzpo-
menuto, mnohem pozdìji. Vlastnì a� po vzniku samostatného èeskoslovenské-
ho státu, kdy staré C. k. Èeské gymnasium v Radeckého (dnes Kosinovì) ulici
zmìnilo svùj název na Státní èeskoslovenské reálné gymnasium tamté�. Tím ov�em
� od poèátku �kolního roku 1919/1920 � do�lo také ke zmìnì uèebních osnov,
li�ících se nyní od programu pùvodního klasického gymnázia mj. v tom, �e mís-
to øeètiny byla poèínaje tercií zavedena povinná francouz�tina. To se zaèalo prak-
tikovat od následujícího �kolního roku 1920/21. Zatím pouze v terciích. Ve tøí-
dách IV. a� VIII. dobíhala postupnì je�tì øeètina. Skuteèný reálnì gymnazijní
program se na celém ústavu naplnil vlastnì a� maturitami v roce 1926. Pomìrnì
krátce nato se v�ak systém výuky opìt zmìnil. Po dal�í reformì od �kolního roku
1929/30 se na reálných gymnáziích uèilo francouz�tinì jen ve ètyøech vy��ích
roènících, od kvinty do oktávy. O to v�ak intenzivnìji. Celkový poèet hodin zù-
stal stejný jako dosud (a pøibli�nì tentý� jako na reálce), ale rozlo�ený v kvintì
a v sextì do 6 lekcí týdnì, ve zbylých roènících po ètyøech vyuèovacích hodinách
za týden. Oproti reálce se tedy ani na reálném gymnáziu neli�ily nároky na peda-
gogické síly a jistì nebyly jiné ani celkové výsledky studia.

Prvním uèitelem jazyka francouzského na gymnáziu (nyní reálném) byl za-
tímní profesor Karel Rù�ièka, po jediném roce vystøídaný dr. Ferdinandem Kra-
tinou, jen� byl gymnáziu vìrný a� do roku 1934. K nim v roce 1922 na dva roky
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pøibyl profesor reálky Albert Forgeot, v roce 1923 zde nastoupil svou prakticky
celo�ivotní slu�bu známý profesor latiny a francouz�tiny Rostislav Bartocha
a postupnì øada dal�ích. A� do konce samostatné existence gymnázia (1951) se
za katedrou francouz�tiny vystøídalo 26 pedagogù.

Tradice støedního v�eobecného vzdìlávání, kterou léty historie nese dne�ní
Slovanské gymnázium, mìla v Olomouci je�tì jeden koøen. Od �kolního roku
1919/1920 jím bylo Dívèí reformní reálné gymnasium, stejnì jako Èeská reál-
ka vzniklé z popudu Matice �kolské. Zpoèátku soukromé Dívèí lyceum pøijalo pak
od �k. roku 1920/21 program reformovaného reálného gymnázia. Ten spoèíval
v tom, �e (na rozdíl od bì�ného reálného gymnázia v Kosinovì ulici) mìl uèivo
ni��ích roèníkù organizováno stejnì jako reálka a ve vy��ích tøídách (V. a� VIII.)
byl témìø shodný s gymnáziem. I zde byla ji� od poèátku povinným vyuèovacím
pøedmìtem francouz�tina. Právì v rozlo�ení jejích lekcí byl rozdíl mezi jednotli-
vými �kolami asi nejmarkantnìj�í. Výuka zaèínala v sekundì jako na reálce, tr-
vala v�ak i v oktávì, kterou u� reálky nemìly. Po reformì 1929/30 byl rozvrh
uèebních hodin francouz�tiny týdnì v jednotlivých postupných roènících tento:

III. IV. V. VI. VII. VIII. celkem

Dívèí reformní RG 5 5 5 3 3 2 23
Reálné gymnázium - - 6 6 4 4 20
Reálka 5 5 3 3 3 x 19

Z toho je vidìt, �e výuce francouzského jazyka se nejvíce èasu vìnovalo na
dívèí �kole. Pøed reformou (kdy� se je�tì uèilo i v sekundì) dosahovalo celkové
pensum francouz�tiny dokonce 26 hodin. Nová úprava po roce 1929 v�ak �kole
dovolovala vìnovat v septimì a v oktávì je�tì po dvou hodinách týdnì francouz-
ské (nebo nìmecké) konverzaci, pøípadnì deskriptivní geometrii nebo také výu-
ce dal�ího jazyka. Deskriptiva byla odmítnuta hned, ale ani konverzaèní hodiny
francouz�tiny (ani nìmèiny) pøíli� netáhly. (Nakonec padla volba na dal�í jazyk �
slovanskou ru�tinu.)

Prùkopnicí vyuèování francouz�tinì na Dívèím reálném gymnáziu byla od
�k. roku 1920/21 z nedostatku vlastních pedagogù po dva roky Rù�ena Hynko-
vá, která tomuto jazyku uèila ji� od roku 1916 také chovanky Ústavu hrabìte
Pöttinga. Spolu s ní zaèal uèit zmínìný profesor reálného gymnázia Karel Rù�iè-
ka. V dal�ím roce k nim pøibyli profesoøi reálky Otakar Janovský a Franti�ek
Veselský, �vlastní� pedagogickou silou se stala a� v roce 1923 profesorka Anna
Vejdìlková. Pak u� uèili jen kmenoví pedagogové. Bylo jich celkem 23.

Mo�nost srovnávání rozsahu vyuèování francouzského jazyka (pøípadnì dal-
�ích pøedmìtù) mezi jednotlivými typy v�eobecnì vzdìlávacích støedních �kol
prakticky zanikla za okupace. Od �kolního roku 1942/43 byl rozhodnutím Mi-
nisterstva �kolství a národní osvìty z 6. 8. 1941 zaveden na celém území tzv.
Protektorátu Èechy a Morava jednotný typ �koly � osmileté reálné gymnázium.
Takovým se tedy od stejného data stala i proslulá Èeská reálka a u� jen na jediný
�kolní rok také dosavadní Dívèí reformní reálné gymnázium, které v�ak od ná-
sledujícího roku splynulo s reálným gymnáziem v Kosinovì ulici. Posoudit kvali-
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tu vyuèovacího procesu v tìchto ne��astných letech je obtí�né. Pro takové soudy
toti� nebyly regulérní podmínky. V jazykové výuce dostala v�ude absolutní pøed-
nost nìmèina (po 6 hodinách týdnì ve v�ech osmi roènících), a to samozøejmì
na úkor ostatních pøedmìtù vèetnì èe�tiny. Francouzsky se sice uèit nepøestalo,
ale i zde byl poèet hodin drasticky omezen.

Po osvobození v roce 1945 se støední �koly ke svému pøedváleènému modelu
nevrátily. Nìkdej�í Èeská reálka nazývaná nyní Polívkovým reálným gymnáziem
ve tø. Jiøího z Podìbrad, reálné gymnázium v Kosinovì ulici, které se vrátilo
k historickému názvu Slovanské gymnázium i obnovené Dívèí reálné gymnázi-
um doèasnì umístìné v ulici Sokolské zùstaly �kolami naprosto stejného typu,
se shodným uèebním programem. Opìt v nìm mìla své místo výuka francouz-
ského jazyka v rozsahu platném pro pøedváleèná gymnázia, tedy s vyuèovacími
hodinami pouze ve vy��ích roènících. To se nezmìnilo ani po �kolské reformì
platné od �kolního roku 1948/49, kdy u� støední �koly �ádné ni��í roèníky ne-
mìly. V tìch èasech se v�ak francouz�tina na gymnáziích ji� musela dìlit o zájem
studentù nejménì napùl se stále populárnìj�í angliètinou, od �kol. roku 1950/51
je�tì navíc i s nìmèinou, do té doby po pìt let z èeských �kol vypuzenou.

Bylo by asi spravedlivé uvést, �e ani nìkdej�í Èeská reálka nebyla v Olomouci
první �kolou, je� mìla v programu vyuèování francouz�tinì, a �e i v letech
I. republiky mìla reálka i obì reálná gymnázia v tomto oboru své partnery.

Alespoò v èeském prostøedí dávné Olomouce se nejdøíve zaèalo tomuto jazyku
uèit v jazykové �kole Ústavu hrabìte Pöttinga, zalo�eného ze �tìdré nadace vlas-
teneckého kanovníka Emanuela Pötting-Persinga v roce 1895. Vyuèovací systém
tohoto vìhlasného uèili�tì byl ponìkud slo�itý a procházel zajímavým vývojem.
�lo pøedev�ím o tøíletou dívèí, tzv. literní �kolu � v podstatì mì��anku, vedle ní�
zde od poèátku fungovaly kurzy cizích jazykù. Velký podíl mìly kurzy praktic-
kých �enských dovedností (�ití, vaøení aj.). V roce 1899 zde zahájila své více ne�
ètyøicetileté výchovné a vzdìlávací poslání dvouletá dívèí Obchodní �kola (s nepo-
vinnou výukou francouz�tiny), tìsnì pøed I. svìtovou válkou (1914) zaèala pùso-
bit tøíletá Vy��í �kola pro �enská hospodáøská povolání, od �kolního roku 1920/21
(do roku 1932/33) zpestøoval nabídku ústavu tzv. �výcarský penzionát, zmìnìný
pozdìji (1929) na Vy��í dívèí �kolu (s povinnou francouz�tinou) atd. �ádná z tìch-
to �kol sdru�ených v tzv. Pöttingeu nemìla charakter úplné støední �koly s matu-
ritou. Pøesto spoleèný uèitelský sbor sdru�oval pedagogy (zejména v�ak peda-
go�ky) se vzdìláním odpovídajícím po�adavkùm i na uèitele støedo�kolské, co�
se plnì týká i uèitelek francouz�tiny. Jejich plejádu zahajovala v roce 1895 dvace-
tiletá Ludmila Dokoupilová, po roce 1902 státní profesorka Dívèího gymnázia
spolku �Vesna� v Brnì. V letech 1902�1905 zde pùsobila profesorka Marie
Krütznerová s univerzitními státnicemi z nìmèiny a z fran�tiny (na paøí�ské
Sorbonnì!), pozdìji Ludmila Havlíková, Marie Kopecká-Filipová, Rosalie Hyn-
ková a mnoho dal�ích, je�tì pøed nimi Claudie Burdová (1898 a� 1900) a pak
plných 29 let (1900�1929) Julie Ráli�ová, které je�tì chceme vìnovat vzpomínku
zvlá��.

Brzy po vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky vznikly v Olomouci
souèasnì ètyøi dal�í èeské støední �koly. Vedle uvedeného Dívèího reformního
reálného gymnázia je�tì Státní koedukaèní ústav uèitelský, Obchodní akademie
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a pozdìji (1923) Prùmyslová �kola pro zpracování døeva. Dodnes z nich existuje
pouze Obchodní akademie, z pohledu jazykové výuky na�emu tématu nejbli��í.
Na Obchodní akademii se ji� od prvého �kolního roku 1919/20 uèilo � opìt kro-
mì èe�tiny a nìmèiny � je�tì tøetímu jazyku, s mo�ností výbìru mezi anglièti-
nou, ru�tinou a francouz�tinou. Výuce se vìnovaly týdnì 3 hodiny (ve III. roèní-
ku ètyøi), v nejvy��í tøídì je�tì navíc dvì hodiny konverzaèních cvièení ve zvoleném
jazyce. Tedy celkem 15 hodin týdnì se ve �kole uèilo mj. i francouzsky, pøibli�nì
o ètvrtinu ménì ne� na reálném gymnáziu. Zpoèátku (ne� dospìli první �áci roku
1923 k maturitì) staèili na výuku tøi profesoøi francouz�tiny: Antonín Roztomi-
lý (1919�1930), Adolf Kubíèek (1921�1939, po válce øeditel �koly) a Miroslav
Vavrou�ek (1922�1950). Ale ani pak nebylo lektorù francouzského jazyka na
olomoucké Obchodní akademii mnoho. Za tøi ètvrtì století pøibli�nì tøináct. Zato
nìkteøí z nich prokázali �kole a� neuvìøitelnou vìrnost. Kromì vzpomenutého
profesora Vavrou�ka zde napø. Marie Paøízková-Braitlerová uèila 25 let, prof.
Zdenìk Kuèka dokonce 34 let atd.

Nová úprava uèebních osnov obchodních akademií v roce 1931 sice polo�ila
vìt�í dùraz na moderní jazyky (vèetnì nyní povinné maturity), pøesto zde zùsta-
lo do jisté míry jakési utilitární pojetí jejich výuky � pro praktickou potøebu ab-
solventù v jejich budoucích obchodních a hospodáøských stycích. Na reálce a snad
je�tì více na gymnáziích se v�ak výuka francouz�tiny v�dy chápala v �ir�ích sou-
vislostech. Mìla i jakýsi rozmìr duchovní, chápala se jako souèást obecné huma-
nitní vzdìlanosti.

TRADICE ZAVAZUJÍCÍ

Dá se spoèítat, �e nìkdej�í tøi olomoucké støední v�eobecnì vzdìlávací �koly
staèily za dobu své samostatné existence (do roku 1951) pootevøít v duchu svého
poslání dveøe jazyka francouzského více ne� tøem tisícùm a �esti stùm absolventù.
V závislosti na zájmu, píli a budoucím zamìøení studentù zajisté ne ka�dému
z nich ve stejné �íøi. �ance v�ak mìli v�ichni stejné. Jejich zárukou byla pøede-
v�ím kvalita zainteresovaných pedagogù, mezi nimi� byly hned od poèátku i osob-
nosti zcela mimoøádné. Zvlá�tní pozornost si zaslou�í u� ten první z nich, zakla-
datel tradice a první uèitel francouz�tiny na Èeské reálce v Olomouci

PhDr. Ferdinand �pí�ek
Vynikající pedagog vìdecky èinný v oblasti metodiky vyuèování moderním

jazykùm a pozdìji i mezinárodnì uznávaný celostátní èinitel byl rodem Mora-
van. Témìø symbolicky � vzhledem k jeho celo�ivotnímu pedagogickému zamì-
øení � byla mu dne 5. èervna 1877 rodi�tìm vesnice Komòa u Uherského Brodu,
podle ní� zvolil své pøíjmení Uèitel národù J. A. Komenský. Vystudoval gymnázi-
um v Uherském Hradi�ti (septimu a oktávu ve Vala�ském Meziøíèí) a po filologic-
kých studiích na pra�ské univerzitì vyuèoval francouz�tinu na Obchodní �kole
v Kolínì a na Obchodní akademii v Plzni, odkud byl na vlastní �ádost povolán na
rodnou Moravu a k 15. 9. 1904 jmenován profesorem francouz�tiny a nìmèiny
na Èeské reálce v Olomouci. Mladý pedagog se v profesorském sboru reálky (ale
ani jiné èeské støední �koly v Olomouci) nemohl opøít o zku�enosti kolegù. Byl
prostì první. Pøesto pøi�el ji� znamenitì pøipraven. Strávil ze soukromé iniciati-



382

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �

vy rok ve Francii, kde byla v roce 1901 zavedena nová støedo�kolská reforma.
Studoval peèlivì její dùsledky náv�tìvou vyuèovacích hodin paøí�ských lyceí, dis-
kutoval s odborníky, získával si zde i celo�ivotní pøátele. O své poznatky se pak
dìlil s kolegy, které zval na odborné porady do Olomouce, do Brna i jinam.
V Olomouci vydal v roce 1912 také pozoruhodnou dvousetstránkovou studii Mo-
derní jazyky a jejich vyuèování ve Francii, která vy�la také ve ètyøech dílech ve
Výroèních zprávách Èeské reálky v Olomouci za léta 1911 a� 1914.

Jak bylo ostatnì dobrým zvykem pøíslu�níkù èeské inteligence v nìmecké Olo-
mouci, nezùstal ani dr. �pí�ek jen v zajetí francouzské gramatiky. �ivì se úèast-
nil èeského spoleèenského �ivota v Národní jednotì, v Sokole, Èeské besedì (jako
jednatel) atd. Vykonal øadu pøedná�ek nejen v Olomouci, ale i napø. v Holici,
Moravské Lodìnici, v Pøíkazích aj. zdaleka ne jen na lingvistická témata. Doká-
zal zaujmout také výklady z èeské historie, literatury i politiky. V Pokrokovém
spolku politickém patøil do krou�ku pøíznivcù a osobních pøátel T. G. Masaryka
pøi jeho náv�tìvách Hané atd.

Na pøemlouvání svých pøátel, ale i z vlastního poznání, �e bude u�iteènìj�í
v pra�ském centru èeského národního hnutí, po�ádal o pøelo�ení do Prahy, èe-
mu� C. k. Ministerstvo kultu a vyuèování ve Vídni dne 20. 9. 1913 vyhovìlo. Uèil
pak na známém gymnáziu v Køemencovì ulici na Novém Mìstì. V lednu 1914
zalo�il pro �kolské potøeby komentovaný mìsíèník Le Petit Journal de Prague,
který pak dlouhá léta (s dr. Ad. Mikovským) redigoval. Byl autorem øady literár-
ních esejí a vìt�ích studií o francouzských klasicích, uspoøádal pozdìji vydání
dìl Alphonse de Lamartina a Guy de Maupassanta a pokraèoval i jinak ve své
odborné, ale i spoleèenské èinnosti a za svìtové války i v protirakouském odboji.
Stal se tedy vá�enou osobností i v Praze. Vzhledem k tomu, a jistì i s pøihlédnu-
tím k jeho znalosti jazyka a francouzského prostøedí, byl v bøeznu roku 1919
pøizván do èeskoslovenské delegace na mírová jednání ve Versailles jako kulturní
a �kolský referent. Vyu�il dokonale svého pobytu i mo�nosti styku s pøedními
osobnostmi Francie Ernstem Denisem, Louisem Eisenmannem a dal�ími pøíz-
nivci èeského národa a jejich prostøednictvím sjednal mj. zøízení èeskosloven-
ského oddìlení na lyceu v Dijonu, pozdìji také v Nîmes a pro dívky v Saint-Ger-
main-en-Laye. Po návratu do vlasti byl povolán na Ministerstvo �kolství a národní
osvìty, aby zde vybudoval oddìlení pro mezinárodní styky. Tak mohl velmi rych-
le ji� �z moci úøední� promìnit svá paøí�ská ujednání v èiny i ze strany ÈSR.
K nim patøilo také zalo�ení francouzského gymnázia a základní �koly s francouz-
ským jazykem vyuèovacím v Praze a øada dal�ích.

V roce 1928 se stal pøednostou II. odboru M�NO a vlastnì nejvy��ím pøedsta-
veným èeskoslovenských støedních �kol. Z tohoto titulu se stal autorem reformy
støedního �kolství platné od �kolního roku 1929/30, o ní� jsme se nìkolikrát
zmínili v pøedchozí stati. V roce 1937 ode�el do penze. �il pak je�tì mnoho let,
naposledy ve svém rodném kraji u Uherského Brodu. Zemøel v Nezdenicích �
v sousední obci své rodné Komni � v po�ehnaném vìku 93 let dne 31. 8. 1970.

I kdy� významu Ferdinanda �pí�ka samozøejmì nedosáhli, pøece jen nev�ed-
ními pedagogy byli i dal�í �pí�kovi souèasníci a kolegové ve výuce francouz�tiny
na olomoucké reálce. Patrnì nejblí� mu byl profesor Franti�ek Papírník, který
v roli uèitele francouzského jazyka (v kombinaci s èe�tinou) na reálce pùsobil
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v letech 1905 a� 1911. Rodák z Krhanic u Jílového ve støedních Èechách byl se
�pí�kem stejného stáøí (nar. 27. 2. 1877). V Olomouci bydleli oba blízko sebe na
Úøední Ètvrti (�pí�ek v Mozartovì ul. 29, Papírník v dne�ní Litovelské 20), oba je
spojovalo zanícení pro francouzský jazyk a francouzskou kulturu, oba v�ak byli
také vlastenecky èinní na èeské stranì tehdej�í olomoucké spoleènosti. Prof. Pa-
pírník byl napø. v letech 1907�1910 jednatelem Ústøedního výboru Národní jed-
noty a stejnì jako jeho kolega �pí�ek aktivnì èinný v Pokrokovém spolku politic-
kém i jinak. Z Olomouce ode�el (ji� v roce 1911) také do Prahy, kde v�ak dávného
pøítele pøede�el pouze v odchodu na vìènost. Zemøel je�tì v aktivní slu�bì roku
1931.

Generaèním vrstevníkem obou vý�e uvedených pedagogù byl profesor Fran-
ti�ek Nepustil, narozený 6. 10. 1879 v Senici na Hané, absolvent Slovanského
gymnázia v Olomouci (1898), èinný ve sboru Èeské reálky mezi léty 1907 a�
1920 jako uèitel francouz�tiny v zajímavé kombinaci s matematikou. Také on
byl znám jako veøejný èinitel, v pamìti zùstalo, �e jako pøíznivec Sokola, zdravé-
ho pohybu i vysokých morálních hodnot se na sklonku svého olomouckého pù-
sobení stal jedním z prvních prùkopníkù skautingu, kdy� po vzoru svého kolegy,
profesora �i�kovské reálky v Praze A. B. Svojsíka, zalo�il v roce 1919 také na
reálce v Olomouci velmi aktivní skautský oddíl. Jeho �kolní vyuèovací metody
a jejich výsledky ji� bohu�el nemají pamìtníka, chybí i svìdectví písemná. Ale
o jeho pedagogické zdatnosti jistì svìdèí to, �e byl v roce 1920 povolán na místo
øeditele gymnázia ve slovenských Levicích, odtud pak následujícího roku do úøa-
du zemského �kolního inspektora v Brnì. (V Brnì také roku 1928 pøedèasnì
zemøel ve vìku pouhých 49 let.)

Pøesnì ve stejném èase jako prof. Nepustil (1907�1920) pùsobil na Èeské reál-
ce v Olomouci jeho o nìco mlad�í kolega Franti�ek Malota, pro nìho� byla tato
�kola prvním pedagogickým pùsobi�tìm. Byl rodák ze Zlína (1882), dal�í význam-
ný absolvent gymnázia v Uherském Hradi�ti, na pra�ské univerzitì graduovaný
uèitel francouz�tiny a nìmèiny. Za tøináct let olomouckého pobytu rovnì� vy-
spìl v pedagoga vysokých kvalit, které pak od roku 1920 uplatòoval na Sloven-
sku pøi budování dosud neexistujícího slovenského národního �kolství. Od roku
1923 byl øeditelem gymnázia v Trenèínì, souèasnì jmenován zemským �kolním
inspektorem v Bratislavì. (Byl jím a� do osudového roku 1939, kdy musel jemu
tak milé Slovensko bez jediného slova díkù opustit.)

Do tøetice ode�el v roce 1920 ze slu�by na Èeské reálce v Olomouci profesor
Jan Kubi�ta, který zde uèil francouz�tinì od roku 1908. Pocházel z Èeskomorav-
ské vrchoviny, narodil se 8. 5. 1882 v Novém Mìstì na Moravì. Na vysoké �kole
v Praze byl spolu�ákem Malotovým a stejnì jako on v Olomouci zaèínal svou
pedagogickou kariéru. Ode�el pak na reálné gymnázium do Turnova a o málo
pozdìji se stal dlouholetým profesorem Francouzského reálného gymnázia
v Praze.

Svou odbornou erudici déle ne� jeho souèasníci osvìdèoval dal�í z dru�iny
�pí�kovy na Èeské reálce �ebestián Lax, stálice zdej�ího profesorského sboru
bezmála po ètyøicet let, od roku 1909 a� do roku 1948 (pouze za okupace krátce
penzionovaný). Byl brnìnský rodák (nar. 17. 12. 1883), absolvent brnìnského
Slovanského gymnázia a filologických studií na èeské univerzitì v Praze v oboru
francouz�tina�nìmèina. Také on byl v Olomouci � ve svém prvním i posledním
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pùsobi�ti - èinný v øadì vlasteneckých spolkù, za I. republiky (od roku 1932)
èlenem mìstského zastupitelstva za sociální demokracii.

Brzy po I. svìtové válce, kdy rychle vznikaly nové èeské støední �koly a obecnì
se zvy�oval zájem o støedo�kolská studia, projevil se stejnì náhle také nedostatek
pedagogických sil. V oboru vyuèování jazyka francouzského byl umocnìn je�tì
tím, �e øada gymnázií pøe�la k programu gymnázií reálných, zavedla tudí� i po-
vinnou francouz�tinu a hledala pro ni uèitele. Samozøejmì pøedev�ím ty, je� pøed-
cházela dobrá povìst. To ov�em nemohlo zùstat bez následkù na Èeské reálce
v Olomouci. Pøed �kolním rokem 1920/21, kdy se ústav koneènì stìhoval do své
nové krásné budovy ve tø. Jiøího z Podìbrad, zùstali mu pro výuku francouz�tiny
k dispozici pouze profesoøi Cyril Valenta a zmínìný �ebestián Lax. Obìtavá vý-
pomoc dal�ího uèitele, rodilého Francouze Alberta Forgeota, nemohla èasovì
staèit. V�dy� poèet �ákù reálky se oproti poslednímu váleènému roku 1917/18
zvý�il bezmála o polovinu (46 %).

Øeditel Franti�ek Polívka tedy musel vedle nezmìrných starostí spojených se
stìhováním �koly øe�it je�tì naléhavìj�í úkol: zabezpeèit kvalitní pedagogické
síly. Na�tìstí se z vojenské slu�by v èeskoslovenských legiích vrátil profesor Ota-
kar Janovský, brzy po nìm dal�í legionáø Adolf Kubíèek (ale o tìch je�tì pozdìji).
V roli výpomocného uèitele nastoupil profesor Obchodní akademie Franti�ek
Veselský, jazykový fenomén, vynikající uèitel, i kdy� mìl aprobaci �jen� pro èe�-
tinu, nìmèinu, angliètinu a �panìl�tinu (také dìjepis a odborné, tzv. grafické
pøedmìty). Stejnou slu�bu �kole v nouzi nabídly dvì dámy z pedagogického sbo-
ru Ústavu hrabìte Pöttinga Rù�ena (Rosalie) Hynková a v�estrannì vzdìlaná
i spoleèensky veøejnì èinná uèitelka Julie Ráli�ová, která si z mnoha dùvodù
zaslou�í na�í pozornosti, i kdy� se na støední �kole �mihla� jen jeden �kolní rok.

Julie Ráli�ová
byla se svou kolegyní R. Hynkovou první �enou, která se kdy v historii Èeské

reálky (i Slovanského gymnázia) objevila za katedrou. Nepoèítaje nìkolik výpo-
mocných uèitelek dívèího tìlocviku mezi léty 1921 a� 1924 byla na reálce první
�enskou pedagogickou silou suplentka pøírodopisu a zemìpisu Jarmila �íchová
a� od �k. roku 1924/25, na reálném gymnáziu v Kosinovì ulici o rok døíve (na
jediný rok) Marie Bure�ová (èe�tina-nìmèina). První øádnou profesorkou (pro
nìmèinu, pøírodopis a zemìpis) zde byla teprve v letech 1928�1939 Emílie Spá-
lovská-Sekerová, mezitím ov�em u� mnohé dal�í. V roce 1920 v�ak musela uèi-
telka na stupínku pøed tøídou vypadat je�tì jako zjevení. Cesta ke vzdìlání byla
pro �enu za Rakouska toti� prakticky nemo�ná pro øadu pøeká�ek, které dokáza-
ly zdolat jen osoby mimoøádnì hou�evnaté a cílevìdomé. Julie Ráli�ová byla pøí-
mo jejich symbolem.

Narodila se 11. èervna 1864 v Bohdanèi ve východních Èechách. Touha po
vzdìlání ji pøivedla do Prahy, kde nav�tìvovala kurzy ��enského výrobního spol-
ku èeského� (je�tì za �ivota jeho zakladatelky Eli�ky Krásnohorské) a získala zde
mj. vysvìdèení pro pìstounky mateøských �kol. Jazykovì velice nadaná dívka
pobývala také del�í èas ve Vídni, aby se zdokonalila v nìmèinì. Uèila pak rok na
obecné �kole v rodné Bohdanèi a v roce 1890 se odvá�nì vydala sama do Ruska,
kde pøijala místo vychovatelky a domácí uèitelky. V tìch èasech se ve vy��ích
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ruských kruzích mluvilo hojnì francouzsky a tato øeè tenkrát ji� dvaatøicetiletou
uèitelku natolik zaujala, �e po pìtiletém ruském pobytu zamíøila do Francie. Opìt
si na�la místo vychovatelky, vydìlávala si v�ak na chléb také jako ruská kore-
spondentka u nìjaké francouzské firmy v Bordeaux. Absolvovala tam také tøíle-
tý veèerní bìh na obchodní akademii a poslouchala pøedná�ky prof. Stapfera
z francouzské literatury na tamní univerzitì. V roce 1900 se po ètyøech letech
vrátila z Francie do vlasti a pøijala místo uèitelky na Ústavu hrabìte Pöttinga
v Olomouci. Jen tak mimochodem získala po zkou�ce na Uèitelském ústavu v Brnì
vysvìdèení zpùsobilosti k vyuèování francouz�tinì a témìø souèasnì vykonala
státní zkou�ku z nìmèiny na nìmecké univerzitì v Praze. Aby umìla víc, ne� její
�ákynì v Obchodní �kole Pöttingea, absolvovala v letech 1909 a� 1913 externì
Obchodní akademii s maturitou v Prostìjovì. (To u� jí bylo skoro padesát let!)

Obchodní vìdy ov�em ve �kole neuèila, zùstala témìø tøicet let uèitelkou fran-
couz�tiny, nìmèiny a ru�tiny. Absolvovala pøitom je�tì øadu rùzných prázdnino-
vých kurzù (napø. �kolu pro výcvik a vedení her u prof. Klenky v Praze aj.) a je�tì
jí zbyl èas na rozsáhlou veøejnou práci. Byla èinná v �enských a uèitelských spol-
cích, v Èerveném køí�i, v Národní jednotì, po léta byla výkonnou èlenkou pìvec-
kého spolku �erotín apod. V roce 1911 byla mezi zakladateli olomouckého spol-
ku Alliance française a po desítky let se na èelním místì aktivnì podílela na jeho
èinnosti. Zamíchala se i do politiky, kdy� v zájmu èeské veøejnosti v Pøerovì po-
mohla roku 1908 na svìt tamnímu �enskému uèitelském ústavu (intervencí
u poslance T. G. Masaryka ve vídeòském parlamentu). Její aktivity jí za svìtové
války vynesly (na základì udání jakéhosi �pilného� obèana) podezøení ze �pioná-
�e ve prospìch �nepøátelských� mocností Ruska a Francie, zatèení a výslechy
rakouskou tajnou policií.

Na Pöttingeu uèila a� do roku 1929, od roku 1920/21 ji� ve slu�bì státní. �ila
pak skromnì a ti�e na penzi v Olomouci v Krapkovì ulici 10 (dnes 18). Zemøela
a� v chmurném èase tzv. Protektorátu 22. ledna 1941, kdy nebylo mo�no veøejnì
vzpomenout jejích �ivotních zásluh. Pak u� si na ni nikdo nikdy nevzpomnìl.

V pomìrech nového èeskoslovenského státu po I. svìtové válce dostalo vyuèo-
vání francouzskému jazyku na støedních �kolách nepochybnì jiný rozmìr spole-
èenský, snad mù�eme øíci � i politický. �lo nejen o jazyk pova�ovaný v�dy za
souèást svìtové vzdìlanosti a kultury; nyní byl navíc chápán jako øeè spøátelené-
ho národa, Èeskoslovensku velice pøíznivì naklonìného. Více ne� uèebními
osnovami to bylo podepøeno invencí pedagogù, zvlá�tì tìch, kteøí mohli studen-
tùm zprostøedkovat vlastní zku�enost a osobní vyznání. K takovým patøil dal�í
z význaèných profesorù Èeské reálky v Olomouci Otakar Janovský, který pøed-
stavoval jakýsi �most� mezi prùkopnickou generací �pí�kovou a novou vlnou
uèitelù, vìt�inou ji� zèásti pouèenou na nìkterých uèili�tích ve Francii.

Narodil se 20. èervna 1883 v Jièínì v Èechách, po ukonèení vysoko�kolských
filologických studií (oboru francouz�tina�èe�tina) pøi�el za povoláním støedo�kol-
ského uèitele prakticky ji� na celý svùj �ivot na Moravu. V roce 1910 zaèal svou
profesní dráhu na olomoucké reálce, po osmnácti letech ode�el na IV. státní reál-
ku do Brna. Byl nad�ený sokol, vzdìlavatel, místostarosta a v období 1922/23
dokonce starosta Sokola Olomouc.
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Dnes u� se málo ví, �e nejvìt�ím propagátorem pøátelských èesko-francouzských
vztahù bylo právì sokolské hnutí. Krátce po svém vzniku zorganizoval roku 1889
ústøední tìlocvièný spolek � Èeská obec sokolská � velkou výpravu na sjezd francouz-
ských gymnastù do Paøí�e. I kdy� v závodech sokol�tí borci své francouzské kolegy
porazili (a pak je�tì mnohokrát porá�eli), zrodil se mezi nimi hluboký pøátelský vztah.
Francouzi uvedli èeské sokoly (1905) i do Evropské tìlocvièné federace jako rovno-
právného èlena mezi svazy ostatních státù, aè Èe�i svùj stát dosud nemìli. Francouz-
ská veøejnost je�tì nemìla pevnou pøedstavu o èeské národnosti, ale znala èeské soko-
ly. Skrze nì vìdìla, kde le�í Praha, a èasem poznala i to ostatní. Sokolové ov�em tuto
pøízeò opláceli, a kde mohli, dávali svùj citový vztah k Francii najevo. (Za katedrou
pøi hodinì francouz�tiny k tomu byla jistì pøíle�itost znamenitá.)

Nebylo tedy také divu, �e v èase vypuknutí I. svìtové války a napadení Francie
císaøským Nìmeckem nastoupili v zemi usedlí èi doèasnì pøítomní Èe�i pod sokol-
ským praporem a s heslem Nazdar do zbranì na obranu hostitelské zemì. I kdy�
dobrovolnická rota �Nazdar� zahynula skoro celá 9. kvìtna 1915, v krvavém boji
mezi osadami Carency a La Tagette kdesi u Arrasu, dala základ vzniku pozdìj�ích tøí
plukù èeskoslovenského vojska ve Francii o síle 10 tisíc mu�ù, proslulých ès. legií.

Pøíslu�níkem legií ve Francii byl i olomoucký profesor Otakar Janovský, zbìh-
nuv�í z nucené slu�by v rakousko-uherské armádì, která ho naèas vzdálila jeho
pedagogickému poslání.

Po demobilizaci se vrátil do své �koly. Zapojil se v�ak také velice aktivnì do
spoleèenského dìní v národnostnì se probouzející Olomouci. V lednu 1920 byl
vybrán za prvního èeského pøedsedu mìstské knihovní rady a zapojen do dal-
�ích osvìtových institucí. Byl èinný v legionáøské obci a na její kandidátce (Svaz
národní revoluce) byl roku 1923 zvolen do mìstského zastupitelstva. Navázal
i na svou pøedváleènou pøedná�kovou èinnost v rámci Národní jednoty a o jeho
aktivitách v Sokole jsme se ji� zmínili. (V roce 1928 se odstìhoval do Brna a do
Olomouce se ji� nevracel. Se�el z oèí a bohu�el i z mysli�)

A� 20. èervna roku 1920 se do Olomouce vrátil spolu s 6.plukem Hanáckým
tentokráte ruských legií profesor Adolf Kubíèek, který pak byl v záøí s radostí
pøijat na místo uèitele francouzského jazyka (a èe�tiny) na Èeské reálce. Byl ro-
dem Hanák ze Senièky u Litovle (S 27. 2. 1888). Absolvent Slovanského gymná-
zia v Olomouci z roku 1908 a vysoko�kolských studií v Praze se stal velmi oblíbe-
ným uèitelem, aè jeho váleèné zku�enosti dosud vysoko pøevy�ovaly zku�enosti
pedagogické. Po roce pøe�el na olomouckou Obchodní akademii, kde pak (s bez-
mála tøíletým pøeru�ením pro vìznìní v nacistických koncentraèních táborech)
slou�il a� do roku 1949, poslední ètyøi roky jako øeditel �koly. I on byl mimoøád-
nì zaslou�ilým obèanem tohoto mìsta èinným v osvìtových institucích, auto-
rem spisu Hanáci v revoluci � oficiální kroniky 6. legionáøského pluku � i jinak
aktivním èinovníkem Ès. obce legionáøské (po 2. svìtové válce jejím u� posled-
ním pøedsedou).

Mnoho dobrého by se jistì dalo napsat i o ostatních uèitelích francouzského
jazyka na Èeské reálce (resp. Polívkovì reálném gymnáziu), èinných zde do slou-
èení �koly se Slovanským gymnáziem v roce 1951. Na tradici zèásti zmínìných
prùkopníkù v dal�ích letech navázali:
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dr. Emilián Barthell (È, Fr) v letech 1921�1928
Franti�ek Vítkovský (È, Fr, D, Z) v roce 1927/28
Zdeòka Trázníková-�afránková (È, Fr) 1929�1948
Hermína Kabeláøová (È, Fr) 1929�1936 a 1944�1951
dr. Antonín Dokoupil (È, Fr) 1930/31
Matylda Bauerová (N, Fr) 1932/33
Franti�ek Dvoøák (È, Fr) 1936�1939
Franti�ka Francová (È, Fr, R, Zp) 1937�1951
Amálie Luk�ová (È, Fr) 1943�1949
Antonín Zatloukal (L, Fr) 1945�1948
Jaroslav Viktorin (Tv) 1947�1949

Patøí sem je�tì profesor Rostislav Bartocha, který na reálce uèil v letech
1942�1945 a 1949�1951, ale nejlep�í léta jeho pedagogické kariéry pøece jen
patøí Slovanskému gymnáziu (resp. Státnímu reálnému gymnáziu) v Kosinovì
ulici, jemu� jsme dosud vìnovali málo pozornosti.

Na nìkdej�ím C. k. Slovanském gymnasiu v Olomouci se sice uèilo francouz-
sky od samého zalo�ení ústavu v roce 1867, �lo v�ak o pøedmìt nepovinný (vedle
øady dal�ích) a mnoho pøesvìdèivých zpráv o rozsahu èi kvalitì této výuky není.
Kvalifikovanou sílu s aprobací pro francouzský jazyk ve svém profesorském sbo-
ru �kola nikdy nemìla, aè nelze vylouèit, �e mnohý z profesorù tento jazyk velmi
dobøe ovládal.

Jiná situace nastala, jak u� jsme se zmínili v úvodní stati, kdy� se �kola (roz-
hodnutím z 23. 7. 1919) zmìnila na gymnázium reálné a francouz�tina se zde
stala pøedmìtem povinným. Vzpomnìli jsme také, �e prvním aprobovaným profe-
sorem francouz�tiny byl Karel Rù�ièka. Uèil v�ak jediný �kolní rok, a to jen
v terciích. I kdy� se zèásti uplatnil i na Dívèím reformním reálném gymnáziu,
bylo to pøíli� málo, aby se hloubìji zapsal do pamìti. Ode�el pak na gymnázium
v Uherském Hradi�ti, odtud do Buèovic a posléze na reálku v Kladnì.

Jeho nástupce za katedrou francouz�tiny od �kolního roku 1921/1922 PhDr.
Ferdinand Kratina u� za sebou hlub�í stopu zanechal. Nejen tím, �e zde (spolu
s nìmèinou) vyuèoval francouz�tinì celkem tøináct let, ale proslul pøedev�ím svou
zanícenou prací vìdeckou, i kdy� ne v jazykovìdném oboru. Doménou jeho zá-
jmu byla psychologie, v ní� vynikl nìkolika odbornými spisy základního vìdec-
kého významu.

Narodil se v Obøanech u Brna 7. 5. 1885, v Brnì absolvoval Slovanské gymná-
zium, na pra�ské univerzitì � tenkrát je�tì Karlo-Ferdinandovì � studoval filolo-
gii a také vìdy pøírodní. Jako støedo�kolský uèitel pak pùsobil v Kromìøí�i, po
válce v Trenèínì, v Telèi a od roku 1921 v Olomouci. Soukromì studoval psycho-
logii a v tomto oboru se v roce 1933 habilitoval na Masarykovì univerzitì v Brnì.
Po odchodu z Olomouce tam uèil na II. státní reálce, jeho otevírající se dráhu
vysoko�kolského pedagoga v�ak pøeru�il 17. listopad 1939. Svobody vlasti se ji�
nedoèkal. Zemøel v Brnì 14. 12. 1944 v nevysokém vìku 59 let.
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Snad nejvýraznìji se mezi uèitele francouz�tiny na olomouckém gymnáziu
zapsal klasický filolog

Rostislav Bartocha
Narodil se v Olomouci 9. dubna 1896 jako syn profesora (a rovnì� absolven-

ta) Slovanského gymnázia, historika a národního buditele Josefa Bartochy
(1859�1927). V otcovì dal�ím pùsobi�ti, v Uherském Hradi�ti, absolvoval gym-
názium a na univerzitních studiích v Praze se vìnoval klasické i moderní filolo-
gii. Pobyl nìjaký èas také na francouzské univerzitì ve �trasburku. Jako støedo-
�kolský profesor latiny a francouz�tiny nastoupil po pøíkladu svého otce v roce
1923 na reálné gymnázium v Olomouci. Zùstal mu vìrný 35 let, a� do odchodu
na penzi v roce 1958, i kdy� dvakrát mezitím krátce pùsobil i na bývalé reálce.

Do slu�by v Olomouci si rovnì� po otcovì vzoru pøinesl aktivní pøístup ke
spoleèenskému dìní, zejména v oblasti kultury a osvìty. Od poèátku tøicátých let
byl èlenem Vlasteneckého spolku muzejního, od roku 1937 (a� do nuceného zá-
niku spolku v roce 1950) jeho jednatelem, po celou tu dobu také výkonným re-
daktorem jeho vynikající vìdecko-populární revue, Èasopisu VSMO. Tam pravi-
delnì pøispíval také biografickými, literárnìkritickými i historickými statìmi.
Vydal v�ak i nìkolik samostatných publikací se vztahem k historii Olomouce,
psal i drobnìj�í literární útvary, mj. texty k písním, nebo� hudbu nade v�e milo-
val - sám vynikající klavírista. Vyznal se v�ak stejnì znamenitì i v umìní drama-
tickém èi výtvarném a svým elegantním a �po francouzsku� uhlazeným vystu-
pováním a jednáním dokázal vzbudit stejné zájmy i u svých studentù. Jen jeho
pomìrnì rozsáhlá studia francouzské literatury, z nich� bohu�el nic nepubliko-
val, zùstala utajena.

Po odchodu do dùchodu se ji� spoleèensky neprojevoval. Nereagoval na obno-
vení èinnosti VSMO v roce 1968, �il ti�e v ústraní ve vilce na Nové Ulici (�krou-
pova 1) a neèekanì zemøel 10. ledna 1978.

Za Bartochova pedagogického pùsobení na Slovanském gymnáziu se na vyu-
èování francouz�tinì podílely je�tì pøes dvì desítky dal�ích uèitelù. Kromì ji�
vzpomenutého dr. Kratiny to postupnì byli:

Eduard Novák (È, Fr) ve �k.roce 1926/27
dr. Franti�ek Nìmeèek (È, Fr) 1927/28
Jan Struska (L, Fr) v letech 1927�1931
dr. Václav Jirák (N, Fr) 1930�1937
Andìla To�narová-Julínková (N, Fr) 1931�1939
Marie Vymlátilová-Kolíková (È, Fr) 1934�1939
Vlasta Losíková-Vraná (È, Fr) 1934/35 a 1945�1950
dr. Milo� Hecl (È, Fr) 1936�1945
dr. Vladimír Bezdìk (N, Fr) 1937�1939
Stanislav Èervený (L, Fr) 1937�1941
Bohumil Barto� (Tv) 1938�1950
Ota Horáèek (N, Fr) 1938�1942
Josef Eberle (Tv) 1938�1945
Bohumila Chmelaøová (L, Fr) 1938�1945
Ondøej Nìmec (K, Fr) 1939�1950
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Jindøich Jani� (È, Fr) 1942�1945
Anna Hubáèková (È, Fr) 1943�1945 a 1947�1953
Jaroslav Mach (L, Fr) 1943�1947
Aloisie Cimprichová (Tv) 1943�1945
Vlasta Kubíèková (È, Fr) 1946�1950
dr. Oldøich Bìliè (È, Fr) 1947�1950
dr. Jaroslav Hanáèek, øeditel (È, Fr) 1948�1951
Jiøina Kreslová-Dole�elová (Tv, Fr) 1949�1951

Nìkteøí z uvedených pedagogù osvìdèili své schopnosti po urèitý èas také na
Dívèím reformním reálném gymnáziu, jak jsme si ji� pov�imli v pøípadì profeso-
rù Rù�ièky, Janovského èi Veselského. Dále to byly vý�e uvedené profesorky Cim-
prichová, Hubáèková, Chmelaøová, Kabeláøová, Losíková a prof. Ed. Novák. (Je-
jich seznam na Dívèím gymnáziu je�tì doplòovali: Anna Burianová, Anna
Èechová, Justin Èermák, Zdeòka Ludvíèková, Jaroslav Mach, Vlasta Petøíková,
Jaroslav Slavík, Drahomíra Slavíková, Vìra Tichá, Zdeòka Vandasová, Anna Vav-
øínová, Anna Vejdìlková, Matìj Vozáb, mo�ná pøíle�itostnì i jiní a jiné).

Na závìr na�í procházky historií vyuèování francouz�tinì na støedních �ko-
lách v Olomouci musí nutnì pøijít otázka, jak bylo toto mnohaleté sna�ení pro-
spì�né, jak zapùsobilo na ty, jim� bylo urèeno. Tady u� bohu�el s pouhými statis-
tickými údaji nevystaèíme a úroveò studenty nabytých znalostí francouzského
jazyka, kultury a jiných reálií se nám ji� pøezkou�et nepodaøí. Pøesto v�ak dùka-
zy o úspì�nosti tìchto snah nechybí. Mluví pro to mimo jiné skuteènost, �e øada
absolventù pøevzala od svých uèitelù pomyslnou �tafetu a sama se stala úspì�ný-
mi pedagogy i v oboru vyuèování francouz�tinì. Ba byli i takoví, kteøí své dávné
uèitele svým odborným vìhlasem vysoko pøedèili.

Mezi nì patøil napøíklad prof. PhDr. Antonín Zatloukal, absolvent Slovan-
ského gymnázia, vysoko�kolský pedagog Univerzity Palackého v Olomouci, ná�
pøední vìdec v oboru francouzské literatury.

Narodil se 7. øíjna 1916 v Par�ovicích u Hranic, mezi léty 1927 a� 1935 studo-
val na Slovanském gymnáziu a po úspì�né maturitì pokraèoval ve filologických
studiích na Masarykovì univerzitì v Brnì v oboru latina-francouz�tina. Závìreè-
né státní zkou�ky, které by mu otevøely dveøe k dráze støedo�kolského pedagoga,
v�ak nestihl. Pøi�la okupace, uzavøení èeských vysokých �kol a místo katedry ve
�kolní tøídì - totální nasazení. Studia na brnìnské univerzitì mohl ukonèil a�
v roce 1946, kdy� u� krátce pøedtím nastoupil místo uèitele latiny a francouz�ti-
ny na tehdej�ím Polívkovì reálném gymnáziu. Uèil také obèanskou výchovu, záhy
se v�ak stal i lektorem francouzského jazyka na rodící se Filozofické fakultì ob-
novené olomoucké univerzity. Ta se mu od roku 1950 stala pracovi�tìm praktic-
ky do konce jeho plodného �ivota. V roce 1952 obhájil svou dizertaèní práci Ro-
mantismus a realismus v díle Gustava Flauberta, promoval na doktora filozofie, na
poèátku �edesátých let se habilitoval jako docent v oboru dìjiny francouzské lite-
ratury. Byl autorem dlouhé øady èesky i francouzsky psaných studií o Voltairovi,
Prévostovi, Diderotovi a dal�ích velikánech francouzského románu od 18. století
do souèasnosti; zvlá�� ho zaujal Honoré de Balzac (Umìní Balzacova románu, 1966),
ale také Stendhal, Flaubert a mnozí jiní. Pozornost vzbudilo i jeho poslední dílo
Studie o francouzském románu (Votobia 1995). Byl èlenem a korespondentem na-
�ich i zahranièních (zvlá�tì francouzských) uèených spoleèností, spolupracoval
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na Dìjinách francouzské literatury 19. a 20 století a na Slovníku francouzských auto-
rù, psal doslovy a poznámky pro èeská i slovenská vydání dìl francouzských
autorù a byl vùbec neobyèejnì pilný, i kdy� v roce 1982 ode�el do penze. V roce
1990 v�ak byl jmenován univerzitním profesorem a na katedru romanistiky UP
se vrátil. �el u� jen doèasnì. Po tì�ké nemoci zemøel 19. listopadu 1998.

Jen o nìkolik rokù mlad�í byl pøíslu�ník stejné generace vysoko�kolských pe-
dagogù vy�lých ze �kamen Slovanského gymnázia v Olomouci prof. PhDr. Jiøí
Látal, CSc. Olomoucký rodák (nar. 17. 4. 1923), absolvent z váleèného roku 1942,
musel na svou pøíle�itost pokraèovat ve studiu èekat v nuceném pracovním zaøa-
zení a� na konec války. I pak mu je�tì vá�ná nemoc odsunula zaèátek vysoko-
�kolských studií na rok 1946. Zaèal je na Filozofické fakultì UP v Olomouci (obor
èe�tina, francouz�tina, �panìl�tina), nadìji na jejich pokraèování na École Nor-
male Supérieure v Paøí�i odsunuly zase události února roku 1948. Pokraèoval
tedy v Olomouci a po obhajobì dizertaèní práce o díle básníka Charlese Baudelaira
je ukonèil promocí v roce 1950. Z nedostatku tzv. �kádrových pøedpokladù� pak
doktor Látal mohl uèit jen na základních �kolách v pohranièí. Na fakultu se vrátil
a� v ponìkud pøíznivìj�ím klimatu roku 1962. Na katedøe aplikované lingvisti-
ky se vìnoval pøedev�ím jazykovìdným a didaktickým otázkám, zájem v�ak upøel
i k problémùm teorie a dìjin francouzské literatury a získal v tomto oboru kan-
didaturu vìd (1969). Ve stejném roce, nezachváceném je�tì nákazou �nor-
malizace�, byl vyslán na tøi roky jako lektor èe�tiny na proslavené Carnotov lyce-
um v Dijonu, o deset let pozdìji (1979) se stejným posláním na univerzitu
v Aix-en-Provence. Po návratu se habilitoval na Univerzitì Karlovì v Praze spi-
sem Metaforika básníka Tristana Tzary a jako docent se na olomoucké katedøe
romanistiky mohl vìdecky i pedagogicky zcela vìnovat francouzské literatuøe,
v devadesátých letech ji� jako univerzitní profesor. Proslul jako autor studií
o tvùrcích moderní francouzské literatury (Tzara, Lautréamont, Breton, Jacob,
Camus aj.), stejnì jako profesor Zatloukal se podílel na encyklopedických dílech
tohoto zamìøení (Dìjiny literatury, Slovník autorù atd.).

Kdy� se z domácích i zahranièních podnìtù zaèalo po listopadu 1989 mluvit
o potøebì dvojjazyèných gymnázií, nebylo v Olomouci mimo profesora Látala
povolanìj�í osobnosti, která by svými odbornými, didaktickými i organizátor-
skými zku�enostmi mohla pøispìt k uvedení lákavé my�lenky do �ivota také
v tomto mìstì. Za vzácného pochopení mìsta Olomouce, Univerzity Palackého,
Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy ÈR a pøi nezastupitelné pomoci Fran-
couzské republiky � samozøejmì i nemalým pøièinìním samého Slovanského
gymnázia v Olomouci � bylo pøed dvanácti lety, 3. záøí 1990, zahájeno pravidel-
né vyuèování v prvních dvou tøídách èesko-francouzské sekce Slovanského gym-
názia. V kvìtnu roku 1995 se tady odbyly první úspì�né maturity.

Zaèala se nová kapitola dìjin otevírání brány jazyka francouzského, tentokrát
na nebývale vy��í a dokonalej�í úrovni ne� kdykoliv pøedtím. Pan profesor Látal
si ze skromnosti sice nepøiznával na tomto faktu vlastní zásluhu, ale pøesto se
stal pøímo symbolem �ivého navázání na dávnou tradici, jejích� poèátky jsme se
sna�ili v pøedcházejících odstavcích naznaèit. Bohu�el u� ani jemu nemù�eme
sdìlit na�e podìkování osobnì. Od 25. ledna 1999 není mezi �ivými.

Èesko-francouzské sekci Slovanského gymnázia v Olomouci k desátým narozeninám
PhDr. Milan Tichák

(mat. roè. SG 1952, D)
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PROFESOR OLOMOUCKÉ ÈESKÉ REÁLKY

PHDR. FERDINAND �PÍ�EK
� architekt ès. frankofonního �kolství
(A la mémoire de Monsieur le Professeur PhDr. Ferdinand �pí�ek)

Nebývale rozsáhlé kulturní sty-
ky s Francií v období první repub-
liky se rozvinuly zásluhou nad�e-
ného frankofila PhDr. Ferdinanda
�pí�ka (S  5. 6. 1877 Komòa �
� 31. 8. 1970 Nezdenice u Uh. Bro-
du). V období vrcholu své oslnivé
kariéry na Ministerstvu �kolství
a národní osvìty byl vnímán jako
pokrokový intelektuál vze�lý z teh-
dy elitní pra�ské �Køemencárny�
(dnes ji� bohu�el zru�eného Reálné-
ho gymnázia v Køemencovì ulici).
Málokdo znal �pí�kùv skromný
moravský pùvod i skuteènost, �e
pøed pøíchodem do Prahy byla
jeho první stálou profesorskou
�tací právì olomoucká Èeská reál-
ka, na ní� pùsobil plných 10 let
(1903�1913) a �e díky své man�el-
ce byl spøíznìn s øeditelem této
�koly profesorem Franti�kem Po-
lívkou. Ferdinand �pí�ek mìl dle
svých vlastních slov �francouz�ti-
nu vá�nivì rád a sna�il se v�emo�-
nì, aby lásku k ní vdechl také do
hlav a srdcí �ákù�.

Prof. �pí�ek se pro francouz�ti-
nu rozhodl pomìrnì pozdì, vlastnì a� po maturitì na vala�skomeziøíèském gym-
náziu v roce 1897. Na pra�ské univerzitì si ji zapsal spoleènì s nìmèinou, a by�
jeho znalosti byly tehdy dosti chatrné, pøedsevzal si za úkol �zvládnout tento
jazyk témìø jako svoji mateø�tinu k dobru èeské mláde�e, k lásce a dobru obou
spøátelených národù, a to nejen v mluvnici, nýbr� hlavnì v neodolatelné harmo-
nii jazyka�. Svého úkolu se ujal s nesmírným nad�ením. Neutì�ená finanèní si-
tuace ho donutila nastoupit zamìstnání je�tì pøed ukonèením studia. Ke státní
zkou�ce z francouz�tiny se pøipravoval ji� v Kolínì ve �kolním roce 1900/1901,
kde pùsobil jako suplující profesor na dvouleté obchodní �kole. Pøi 22 hodinách
týdenní vyuèovací povinnosti, pøi ka�dodenních opravách �ákovských písem-
ných prací po nocích úmornì pracoval na své diplomové práci zadané profeso-

PhDr. Ferdinand �pí�ek
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rem Jarníkem na téma Tempora et
modi (Èasy a zpùsoby) v nìkolikatisí-
civer�ových epických básních staro-
francouzských rytíøù �Chansons de
gestes�, líèících zápas dvou feudálních
rodin o léno v 10. století. Státnici
z francouz�tiny pak úspì�nì zvládl
v roce 1902 ji� jako èlen profesorské-
ho sboru Vy��í obchodní �koly v Plz-
ni, na ní� pùsobil v letech 1901�1903.
Naopak téma jeho doktorské dizertaè-
ní práce, které zpracovával v Olomou-
ci o 4 roky pozdìji, zvolil na francouz-
�tináøe ponìkud neobvyklé. Bylo
vìnováno dílu a my�lenkovému vývo-
ji bouølivého básníka milovaného teh-
dej�í mladou generací, autora vá�ené-
ho i nenávidìného, J. S. Machara.
Machar byl básníkem tvrdého �ivota
a jako sociolog ostøe kritizoval poli-
tické a sociální nedostatky tehdej�í
spoleènosti. Obsahem i formou svých
básní, ale i politickými a polemický-
mi èlánky tehdy silnì rozru�il hladi-
nu èeského spoleèenského �ivota. (Po
vzniku ÈSR byl Machar jmenován prv-
ním generálním inspektorem ès. armá-
dy!) �pí�kova práce vìnovaná Macha-
rovi byla spí�e prubíøským kamenem
jeho vlastních diplomatických schop-

ností a mimoøádnì vyvinutého spoleèenského taktu, nebo� v té dobì jeho oblíbe-
ný Machar nevybíravì kritizoval dílo Jaroslava Vrchlického. Pøitom Vrchlický
jako profesor moderní západoevropské literatury na Filozofické fakultì pra�ské
univerzity byl oponentem této práce! Oba sokové (Machar i Vrchlický) francouz-
�tinu ovládali a dobøe se orientovali i v soudobé francouzské literární tvorbì.
�pí�ek pochopitelnì nemohl pominout jejich vzájemnì vyostøené postoje. Av�ak
pouèen studiem dìl vynikajících francouzských kritikù G. Lansona, E. Fagueta,
Ad. Brissona aj. prezentoval své postøehy v duchu �suaviter in modo, fortiter
i re�, tedy mimoøádnì citlivì a naprosto objektivnì, co� Vrchlický pøijal
s velkorysostí hodnou tohoto (dle F. X. �aldy) �básníka z milosti Bo�í�.

Profesor �pí�ek se koncem první svìtové války se svými pra�skými kolegy
nad�enì zúèastòoval odborných debat o reformì �kolství. Jeho názory byly re-
spektovány, proto�e byly podlo�eny srovnávacími studiemi i zahranièními zku-
�enostmi. Navíc své názory dokázal srozumitelnì prezentovat. Ji� v roce 1906
publikoval ve Vìstníku èeských profesorù èlánek �Moderní filologie na reálkách�,
který se setkal s velkým ohlasem. Bylo to dost troufalé a souèasnì motivující.
Mladý profesor Èeské reálky v Olomouci byl následnì øazen k stálým spolupra-

Maturitní fotografie Ferdinanda �pí�ka
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covníkùm �Vìstníku�, který byl renomovanou tribunou tehdej�ích názorù støe-
do�kolské pedagogiky a didaktiky. Jeho prùbojné reformní pøíspìvky, napø. �Po-
vznesme úroveò moderních jazykù�, �Universitní lektoøi� nebo �Støedo�kolský
profesor ve Francii a u nás� z nìj udìlaly v této oblasti obecnì respektovanou
osobnost. Postupnì se prosazoval i v redakcích jiných odborných èasopisù
a v denním tisku. V Pedagogických rozhledech, vydávaných za redakce dr. Franti�-
ka Drtiny (posléze prvorepublikového státního tajemníka ministerstva �kolství),
vycházela v roce 1910 na pokraèování �pí�kova studie �Lidová výchova ve Fran-
cii�. V Uèitelském pøehledu vydal studii �Obecná �kola ve Francii�, Studentská re-
vue uveøejnila jeho èlánek �Støedo�kolský student ve Francii a u nás�, v Pedagogické
hlídce Èasu vycházel v nìkolika èíslech na pokraèování �Boj o laickou �kolu ve
Francii� apod.

Pøitom F. �pí�ek poprvé vycestoval do Francie a� jako úèastník prázdninové-
ho kurzu Alliance française v roce 1902, tedy ve svých 25 letech, kdy uèil na
Vy��í obchodní �kole v Plzni! Následnì ve svém idealizmu dychtivì sytil svou
�touhu zdokonalit se ve znalostech praktické francouz�tiny, neb z kapsy rychle
odlétala zásoba frankù�. Nevynechal jedinou pøíle�itost k tomu, aby se do fran-
kofonního prostøedí dostal a vytì�il co nejvíce poznatkù, které nad�enì pøedával
dál. Napø. i jeho svatební cesta ve �výcarsku v létì 1907 smìøovala do frankofon-
ního �enevského kantonu (absolvoval pøitom univerzitní kurz francouz�tiny!).
V nìm k nelibosti nìkolika pøítomných rakouských profesorù na mezinárodním
fóru odvá�nì pøednesl svùj referát �Sur la réforme de l�orthographe française�
(O reformì francouzského pravopisu). Od srpna 1908 si dokonce vzal roèní nepla-
cenou dovolenou za úèelem studia francouzského jazyka a literatury a souèasnì
i metodiky výuky moderních jazykù na paøí�ské Sorbonnì. Nav�tìvoval tam pøed-
ná�ky Ferdinanda Brunota (autor díla �Histoire de la Langue française�) a Gustava
Lansona (autor mj. �Histoire de la littérature française�) a pøedná�ky z fonetiky
francouzského jazyka u prof. Paula Passyho. Po návratu z Francie se podrobil na
pra�ské universitì rigorózním zkou�kám a obhájil titul doktora filozofie.

Kromì vyuèování francouz�tinì vyvíjel prof. �pí�ek nejrùznìj�í frankofonní
aktivity. Zakládal napø. poboèky spoleènosti pro �íøení francouzské kultury Alli-
ance française. V Národním domì v Olomouci byl v roce 1911 zvolen prvním
pøedsedou její olomoucké poboèky. �pí�kovými nejbli��ími spolupracovníky byli
uèitel francouz�tiny na olomoucké Berlitzovì jazykové �kole François Mieussence-
Péraldi, dal�í profesor reálky, matematik a francouz�tináø Franti�ek Nepustil (po
odchodu dr. �pí�ka se ujal vedení olomoucké odboèky Alliance française), a dále Jan
Kubi�ta, Otakar Janovský a Viktor Matyá�, který po jmenování prof. Nepustila
zemským �kolním inspektorem v Brnì olomouckou poboèku dále øídil.

Prof. �pí�ek s honosným titulem �Président de l�Alliance française d�Olomouc�
získával nové èleny, poøádal konverzaèní veèírky, v té dobì oblíbené francouz-
ské zábavné a literární dýchánky aj. Navazoval rovnì� kontakty s francouzskými
intelektuály a s francouzskými kulturními institucemi, napø. s Bibliothèque Na-
tionale nebo s Musée pédagogique. Se svými pøáteli v Olomouci, v Brnì, v Novém
Mìstì na Moravì i jinde organizoval recitaèní pásma francouzské poezie. V roce
1910 vydal v Olomouci soubor vybraných a komentovaných textù �Programme
des lectures et récitations françaises�, �íøený v èeských �kolách s výukou fran-
couz�tiny a v poboèkách Alliance française. V letech 1911�1914 opakovanì ve
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své rodinì v Olomouci hostil slepého
francouzského intelektuála Paula Alléo-
na a v èeských a moravských mìstech or-
ganizoval jeho turné ve snaze umo�nit
zájemcùm �poznat melodii jeho mateø-
�tiny a kulturu jeho rodné zemì�.

Dr. �pí�ek pro�il v Olomouci 10 ��ast-
ných let. Byl aktivní i v èeském spoleèen-
ském �ivotì a mìl zde pevné rodinné zá-
zemí. Jeho touhou v�ak byla vìdecká
dráha vysoko�kolského profesora fran-
couzské literatury. Po dvou letech opa-
kovaných �ádostí o uvolnìná místa na
støedních �kolách v Praze se jeho sen spl-
nil. Na Olomouc ale nezapomínal: Zasa-
dil se mj. jiné o vybudování pomníku øe-
diteli Èeské reálky, slavnému botanikovi
Franti�ku Polívkovi, který byl odhalen
23. èervna 1933 v mìstských sadech
v Olomouci (z povìøení ministra �kolství
dr. �pí�ek pøi této pøíle�itosti pronesl slav-
nostní projev).

Dne 26. záøí 1913 byl pøidìlen na teh-
dy presti�ní èeské gymnázium v Køemen-
covì ulici, kde pro�il i léta první svìtové
války� � Na závìr této etapy �pí�kova
�ivota pøipomeòme, �e za Rakouska-
Uherska byly èeské frankofilství a pan-
slavizmus vnímány jako krajnì ne�ádou-

cí. �pí�kovo riskantní úsilí pøineslo v krátké dobì mladé Èeskoslovenské republice
skvìlé ovoce. Jeho �áci ocitnuv�í se jako legionáøi v Japonsku se díky praktické
znalosti francouz�tiny stali vyjednávaèi a tlumoèníky. Jiní byli po návratu do
vlasti delegováni do Francie na studia na vysokých vojenských �kolách. Dal�í
zase byli ve styku se èleny francouzské vojenské mise nebo se uplatnili
v ekonomické sféøe.

�pí�kùv sen o kariéøe vysoko�kolského uèitele se ale nesplnil ani po vzniku
ÈSR v roce 1918. Mladá republika ho potøebovala na jiném místì a dr. �pí�ek byl
pøipraven své schopnosti vlo�it do slu�eb své vlasti. � Díky dokonalé znalosti
francouz�tiny byl z  povìøení státního tajemníka ministerstva �kolství dr. Drti-
ny poradcem pomìrnì poèetné Francouzské vojenské mise (Mission militaire
française), ji� øídili generálové Pellé, Mittelhauser a Faucher. Vedle poslání vojen-
ské povahy byla pøedmìtem jejího zájmu i ekonomika a problematika ès. �kol-
ství. Francouzským protìj�kem dr. �pí�ka ve �kolské oblasti  byl Louis Eisen-
mann, který byl v civilu profesorem historie na universitì v Dijonu, byl doktorem
práv a doktorem filozofie (mj. napsal doktorskou práci na téma �Le compromis
austro-hongrois� � Rakousko-uherské vyrovnání 1867), perfektnì mluvil nìmecky

Paul Alléone
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a maïarsky a dokonale byl zorientován v tehdej�í politické a národnostní pro-
blematice støední Evropy. Pøátelství tìchto dvou mu�ù vyústilo v osmnáctiletou
èinorodou spolupráci.

Vzhledem k zamý�lené orientaci ès. �kolství na moderní pedagogické trendy
uplatòované ve Francii byl dr. �pí�ek na ministerstvu povìøen získáním serióz-
ních informací o pøipravované reformì francouzského �kolství a soustøedìním
kni�ní i èasopisecké literatury k tomuto tématu. Souèasnì jej tehdej�í ministr
zahranièí dr. E. Bene� jmenoval èlenem ès. delegace na mírové konferenci o po-
váleèném uspoøádání Evropy v �enevì. Toto èestné úøední poslání bylo posléze
roz�íøeno o povìøení navázat kulturní styky mezi Francií a mladou Èeskosloven-
skou republikou. Za tím úèelem byl ministrem �kolství od 15. února 1919 zpro�-
tìn povinnosti vyuèovat�

Dr. �pí�ek se tìchto úkolù ujal s nad�ením jemu vlastním. Jejich splnìní vní-
mal jako otázku osobní cti. Kulturní styky s Francií nemìly dosud tradici ani
organizaèní rámec. Byly to spí�e jen ojedinìlé, pøíle�itostné projevy sympatií.

Úèastníci �enevské mírové konference vypracovali informaèní teze pod sou-
borným titulem �L�effort de la France et de ses alliés�, které pøi tehdej�ím nedo-
konalém informaèním systému pl-
nily pro veøejnost nezastupitelnou
osvìtovou funkci. Pod titulem �In-
lassable effort des Tchécoslovaques�
(Neúnavné úsilí Èechoslovákù)
v nich byla vìnována zaslou�ilá po-
zornost i Èeskoslovenské republice.
Dr. �pí�ek s man�elkou ve spoleè-
nosti tehdej�ího ministerského
pøedsedy Karla Kramáøe, obklope-
ného èleny francouzské vlády, gene-
rality, politiky a vìdy, se dne 9. dub-
na 1919 zúèastnil v amfiteátru
Sorbonny slavnostního veèera
k poctì ÈSR a stateèných ès. legií.
Krátce nato se na paøí�ském lyceu
�Lycée Louis le Grand� zúèastnil
sjezdu �Federace profesorù fran-
couzských lyceí�, který pozdravil
jménem ès. ministerstva �kolství
a èsl. uèitelstva. �pí�kovo vystoupe-
ní bylo pøijato bouølivým potles-
kem. Dr. �pí�ek se v následujícím
období zaslou�il o zalo�ení Èsl. sva-
zu profesorstva, který ji� v roce
1923 pod �pí�kovým vedením orga-
nizoval Mezinárodní sjezd støedo-
�kolských profesorù v �aux cent
tours� (Stovì�até). Dr. �pí�ek z po-
vìøení tehdej�ího ministra �kolství Louis Eisenmann
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Rudolfa Bechynì ve velkém sále Lucerny delegáty evropských státù jménem mi-
nistra pozdravil.

V �enevì dr. �pí�ek intenzivnì spolupracoval s dr. Bene�em a v jeho okolí se
proslýchalo, �e by mohl mít poslání ve slu�bách mladé èeskoslovenské diploma-
cie. �pí�ek se v�ak nedal zlákat pozlátkem diplomatické kariéry a zùstal loajální
ministerstvu �kolství. Intenzivnì pracoval �na formulaci svých pøedstav o bu-
doucí èeskoslovensko-francouzské spolupráci, která by nemìla být pouze náhod-
ná a formální, napø. výmìny pìveckých sborù, spoleèná vystoupení Sokolù
s francouzskými cvièenci, výmìny adres, manifestaèní setkání pøi pøíle�itostech
významných pro oba národy, na nich� by bylo mo�no vzájemnì projevit sympa-
tie a úctu�. Koncepce dr. �pí�ka pøedpokládala vzájemné dokonalé poznání vý-
chovou a vzdìláváním mladé generace obou národù. Spoèívala v trvalém zaji�tì-
ní �kolských a kulturních stykù mezi Francií a Èeskoslovenskem vybudováním
stálých �kolských a kulturních institucí v obou státech na principu telegrafních
centrál v Paøí�i a v Praze, s kulturními filiálkami ve velkých univerzitních mìs-
tech.

Tuto koncepci zpracoval dr. �pí�ek ve formì memoranda ministru dr. Bene�o-
vi, který ji tlumoèil francouzskému ministerstvu zahranièních vìcí na Quai

Le Petit Journal, redigovaný PhDr. Ferdinandem �pí�kem
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d�Orsay. Obì strany vyslovily s obsahem memoranda zásadní souhlas, èím� do
�ivota vstoupily následující instituce:
1. Institut d�études slaves v Paøí�i (Slovanský ústav)
2. Institut français v Praze (Francouzský institut)
3. Katedra èeského jazyka na Ecole des langues orientales vivantes v Paøí�i
4. Katedra slovanských studií na Sorbonnì
5. Katedra francouzského jazyka a literatury na univerzitì v Praze a lektoráty

v Brnì a v Bratislavì
6. Francouzská støední �kola v Praze
7. Francouzské asistentury na nìkterých støedních �kolách v ÈSR
8. Reciproèní stipendia francouzské a èeskoslovenské vlády

K uvedeným institucím pozdìji na návrh dr. �pí�ka pøistoupila je�tì èeskoslo-
venská oddìlení na francouzských lyceích v Dijonu, v Saint-Germain-en-Laye,
v Nîmes a lektoráty èeského jazyka na univerzitách v Lyonu, Dijonu, �trasburku
a v Lille.

Prvním úkolem dr. �pí�ka bylo zøízení Slovanského ústavu v Paøí�i, pro který
prostøednictvím ministra Habermana a státního tajemníka Drtiny �ádal o opat-
øení ve státním rozpoètu formou stálé finanèní dotace. Vládou schválená ka�do-
roèní dotace 25 000,� Kè byla na tu dobu velmi solidním základem pro zaji�tìní
jeho èinnosti. Druhým úkolem bylo zaji�tìní vhodného vysoko�kolského profe-
sora pro Univerzitu Karlovu. Na Deni-
sovo doporuèení získal 37letého docen-
ta univerzity v Nancy André Tibala,
který souèasnì vykonával funkci prv-
ního øeditele Francouzského institutu
v Praze. Tibalovy pøedná�ky, skvìlé
obsahovì i formou jazykového pøedne-
su, významnì pøispìly k výchovì nové
generace romanistù v  ÈSR. Jediným
nezdarem v tehdej�ím �pí�kovì úsilí
byly francouzské asistentury na vybra-
ných støedních �kolách v ÈSR. Dùvo-
dem byl nedostatek uèitelù pøímo ve
Francii, proto�e mnoho jich padlo ve
válce. Problémem bylo i jejich finanè-
ní zaji�tìní u nás. Ve spolupráci
s øeditelem �Office national des univer-
sités et des écoles françaises� (Ústøedí
�kolských a kulturních stykù se zahrani-
èím) panem Charles Petit-Dutaillisem
zamìøil svoji pozornost na pøípravu
Francouzského reálného gymnázia
v Praze.

O strategickém významu �pí�kova
úsilí a jeho seriózním projednávání

André Tibal
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èeskoslovenskými orgány na jaøe 1919 svìdèí peèlivost, s ní� byly realizaèní as-
pekty jeho my�lenek posuzovány napø. v dùvodové zprávì pro tehdej�ího minis-
terského pøedsedu dr. Karla Kramáøe (cit.): �Ministerstvo �kolství a národní osvìty
� uznává za nezbytné, aby pìstování jazyka francouzského i seznámení se s kulturou
francouzskou bylo na na�ich støedních �kolách posíleno, a to v mezích mo�nosti ji�
poèátkem pøí�tího �kolního roku.

My�lenka zøízení støedního ústavu èesko-francouzského anebo èesko-francouzských
poboèek pøi nìkterých ústavech je ov�em tak dalekosáhlá, �e musela by býti podrobe-
na velmi bedlivé úvaze, nebo� bì�í pøi jejím provedení o øe�ení celé øady otázek peda-
gogických i administrativních. Jedna námitka � velmi vá�ná � která se bezprostøednì
vyskytuje, je ta, �e je tì�ko myslitelno, aby èeský �ák, který pøece musí du�evnì vyrùs-
tati veden jsa duchem ryze èeským, v nìkterých pøedmìtech byl vyuèován francouz-
sky. Je oprávnìná obava, �e dvojakost z toho vznikající, by mìla neblahý vliv na du-
�evní �ivot �ákù. Bylo by to tím vá�nìj�í, �e by se to týkalo �ákù patrnì zvlá�� nadaných,
jejich� èásteèné odcizení duchu èeskému by tím více padalo na váhu.

V daných pomìrech je zatím myslitelno toto: ve vìt�ích mìstech (v Praze, Brnì,
Plzni) zøídily by se pøi nìkterých reálkách a reálných gymnasiích (v Praze na dvou,
v Brnì, v Plzni na jednom ústavì) poboèky, poèínaje tøídou V., jejich� rozvrh by se
upravil tak, aby na francouz�tinu samotnou pøipadl vìt�í poèet týdenních hodin, ne�
jak je tomu v dosavadních osnovách. V tìchto poboèkách by vyuèoval jazyku fran-
couzskému francouzský profesor aprobovaný ve Francii, pro vyuèování tohoto jazy-
ka na støedních �kolách, a pìstoval by vedle vlastního vyuèování jazykového
v pøimìøeném rozsahu také francouzskou vlastivìdu. �ákù by se pøijímal poèet ome-
zený a byli by vybíráni z dobrovolnì se hlásících jen ti, kteøí ve fran�tinì vynikají.

Vedle toho by na nìkterých ústavech mohly být zøízeny konverzaèní krou�ky pro
malý poèet �ákù, vedené rovnì� francouzskými profesory s odbornou kvalifikací. Pro
první potøebu by na to staèilo osm profesorù. Kladli bychom ov�em po�adavek, aby
byli odbornì dobøe kvalifikováni a byli to lidé osvícení, kteøí by i jinak (veøejnými
pøedná�kami, recitacemi atd.) mohli pøíznivì uplatòovati vliv francouzské kultury.

Náklad spojený s povoláním tìchto profesorù (poèítáme-li 15 000,� Kè na jednoho
prùmìrnì), by èinil 120 000,� Kè, který�to obnos by se mohl je�tì zvý�iti, kdyby naøí-
zením, jak bylo vý�e vylíèeno, poèet paralelek pøíslu�ných ústavù proti nynìj�ímu sta-
vu vzrostl. Bylo by tedy tøeba poèítati s úhrnným nákladem 180 000,- Kè, pøi èem�
ov�em není vylouèeno, �e by bylo dodateènì tøeba toto èíslo upraviti, a� bychom zvìdì-
li pøesnì, jaké jsou platební pomìry profesorù francouzských. Uvedený náklad by
ov�em nemohl být hrazen z celkového úvìru, jen� podle rozpoètu pøipadá na støední
�koly, je�to rozpoèet ten byl sestaven co nejúspornìji a musel by býti opatøen mimo-
øádným úvìrem, povoleným dodateènì ministerskou radou��

Tehdej�í mimoøádnì vzdìlaný a kultivovaný ministerský pøedseda dr. Kramáø
(bývalý �ák École libre des sciences politiques v Paøí�i) navr�ený projekt akceptoval
a dr. �pí�ka pøijal k neformální audienci, na ní� si nechal detaily projektu po-
drobnìji vysvìtlit.

Práce dr. �pí�ka na mírové konferenci skonèila 10. záøí 1919, kdy byla pode-
psána mírová smlouva mezi Spojenci a Rakouskem v Saint-Germain-en-Laye. Na
poli èeskoslovensko-francouzské spolupráce v�ak èekaly úkoly dal�í�

Pochopitelnì se zde nemù�eme podrobnì zabývat v�emi aktivitami dr. �pí�-
ka, mezitím povìøeného na ministerstvu vedením oddìlení pro �kolské a kultur-
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ní styky s cizinou (20. 2. 1920). Dr. �pí-
�ek byl pøesvìdèen, �e �mezinárodní
politika mù�e dosahovat trvalých cílù
jen tam, kde vedle poctivých a jasných
hospodáøských smluv jsou zároveò jas-
né mezinárodní smlouvy kulturní jako
nejvdìènìj�í pole lidské diplomacie�.
�el cestou, na ní� dosud nemìl pøed-
chùdce, která nebyla ji�tìna legislativ-
nì, ani� by kdokoli vnímal naléhavost
její potøeby. Své koncepci dával kon-
krétní obsah a formu a mimoøádnì
úspì�nì ji realizoval v praxi. Dr. �pí�ek
vìnoval také pozornost otázkám �véd-
ského �kolství a budování ruských
a ukrajinských �kol a institucí. Znaèné
organizaèní úsilí soustøedil na zaji�tì-
ní pøesné identifikace ostatkù a na
vybudování a umìleckou výzdobu Pa-
mátníku Uèitele národù J. A. Komen-
ského ve valonském kostelíku v nizo-
zemském Naardenu. Podílel se i na
jednáních, jejich� výsledkem je darova-
cí smlouva holandské vlády na�emu ná-
rodu a dispozièní právo na pietní umì-
leckou výzdobu kostela a Komenského
hrobu. S pøítelem prezidenta T. G. Ma-
saryka R. W. Watsonem pøipravoval
mezinárodní jednání o vytvoøení School of slavonic studies v Londýnì. Jeho vý-
sledkem bylo vyslání prvního èeského profesora (PhDr. Franti�ek Chudoba) do
�King�s College�. V roce 1927 byl zakládajícím èlenem �Komitétu pro zøízení
a vydr�ování �kol s anglickou øeèí vyuèovací� a je�tì tého� roku se zasadil o ote-
vøení anglického gymnázia pod jménem �Prague English Grammarschool�, na
nìm� se uskuteènily první maturity v roce 1935� Na po�ádání doprovázel dr.
�pí�ek i ministry jiných rezortù pøi jejich zahranièních náv�tìvách do franko-
fonních zemí�

V roce 1930 ho ministr �kolství dr. Ivan Dérer jmenoval øeditelem odboru
støedního �kolství. Po del�ím váhání motivovaném ohledy na slu�ebnì star�í ko-
legy uznal ministrovy argumenty a jeho rozhodnutí pøijal. V pamìtech uvádí, �e
�si pøipadal jak princ z pohádky, který buï vykoná velký èin, nebo pøi nezdaru
pøijde o hlavu�. V tisku se tehdy dennì pøetøásala nezbytnost reformy støedního
�kolství, �kdo umìl psát, volal po jeho odrakou�tìní�. Na adresu dr. �pí�ka se
objevily i ironizující èlánky a intriky. Dr. �pí�ek se v�ak nedal odradit. Z jeho
podnìtu svolal ministr Dérer na 26. øíjna 1933 �Poradu støedo�kolských zem-
ských inspektorù�, její� vìcné jednání zamìøené k problematice výchovy uèitel-
ských osobností a seriózní prùbìh upoutaly takøka celou pedagogickou veøej-
nost. Intenzivnì spolupracoval i se Spolkem èsl. profesorstva. Pro realizaci

Dr. Karel Kramáø
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støedo�kolské reformy, na jejím� koncipování spolupracoval se svým pøítelem,
pozdìj�ím rektorem Univerzity Karlovy dr. Bohumilem Byd�ovským, se rozhodl
uèitele, jako základní èlánek pedagogického procesu, pøedev�ím získat. � Nezvo-
lil tedy dogmatickou cestu pøíkazù a naøízení, ale cestu dialogu. A právì tady
vidím úspìch �kolské reformy z poèátku tøicátých let (mj. zdùrazòuje roli kvalifi-
kovaného a vnímavého uèitele, prosazuje modernizaci uèebních osnov, vydává smìr-
nice pro autory støedo�kolských uèebnic s pokyny pro výbìr základního uèiva a jeho
dynamické prezentace, zdùrazòuje potøebu praktického poznávání a experimentu,
zdùrazòuje nezastupitelnou roli formování charakteru studenta, navrhuje �ustano-
vovací zkou�ky� pro uèitele v návaznosti na platový øád, navrhuje zkou�ky na místa
øeditelù a inspektorù a opro�tìní tìchto míst od politikaøení a protekce, doporuèuje
ale i �zøízení prázdninových kursù na území ÈSR, pøi nich� by èe�tí a nìmeètí profe-
soøi poskytovali si vzájemné slu�by nejenom v jazykovém zdokonalení, nýbr� aby se
také poznávali ve svých pøednostech a vadách a tak se zároveò uèili národní sná�enli-
vosti��).

Z  úspì�ných aktivit v oblasti èeskoslovensko-francouzských vztahù uvádím
zøízení �Denisova fondu� na podporu vy��ího vzdìlání v cizinì (základ 1 000 000,�
Kè, k nìmu� se po dobu 10 let roènì pøidávalo 500 000,� Kè) ve státech, s nimi�

ÈSR nemìla reciproèní dohodu.
Bìhem své aktivní slu�by ka�do-
roènì zprostøedkoval roèní stipen-
dium pro 10 francouzských vy-
soko�kolákù u nás a 30 na�ich
vysoko�kolákù ve Francii.

Obrovské úsilí vyvinul pro zøí-
zení a zaji�tìní èeskoslovenského
oddìlení pøi Lyceu v Dijonu pro
nadané, pracovité a nemajetné stu-
denty. Pro funkci správce, vycho-
vatele a pro výuku èeského jazyka
získal profesora brnìnské obchod-
ní akademie PhDr. Bohu�e Teno-
ru, který byl mimoøádnì aktivní
v Alliance française. Dne 23. øíjna
1920 vypravoval z pra�ského Wil-
sonova nádra�í první studentíky�
Tehdej�í øeditel Lycée Carnot
v Dijonu pan Gaston Lesir v roce
1933 dr. �pí�kovi napsal: �Je tomu
vskutku 10 rokù, kdy pøi�la první
skupinka Va�ich krajanù do dijon-
ského lycea. Hned od poèátku pa-
tøili k nejlep�ím �ákùm. Druhý rok
ji� získávali ceny ve svých tøídách.
Pøi maturitì pro�li v�ichni, vìt�i-
nou s vyznamenáním� Velmi dob-
rá známka pøi maturitì je vzácná.PhDr. Bohu� Tenora
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Doposud ji mìli vesmìs jen Èe�i� U pøí-
le�itosti 10. výroèí mù�ete se dívat zpìt
na své dílo s uspokojením.�

Povzbudivé úspìchy studentù v Dijonu
vedly dr. �pí�ka v roce 1923 ke zøízení
dívèího oddìlení na Lycée Saint-Germain-
-en-Laye u Paøí�e. Do tøetice v�eho dobré-
ho bylo v roce 1924 otevøeno druhé
chlapecké oddìlení v Denisovì rodi�ti
v jihofrancouzském Nîmes. Absolventi to-
hoto studia se prosazovali v nejrùznìj�ích
oblastech: v nejvy��ích správních úøa-
dech, na vysokých �kolách, v diplomacii,
v soudnictví, ve �kolství, v zahranièním
obchodì, v advokacii, v medicínì, ve vo-
jenství a jinde (z obecnì známých osobnos-
tí jmenujme napø. herce Jiøího Voskovce
nebo profesora Univerzity Karlovy dr. Vác-
lava Èerného). Absolvent tohoto studia,
profesor sociologie na Masarykovì uni-
verzitì v Brnì PhDr. Arno�t Bláha, toto
studium charakterizoval jako �výchovu
k svìtovosti�. V publikaci vydané k 10.
výroèí tohoto nároèného, ale atraktivní-
ho studia studenti pí�í: Dìkujeme. Dìku-
jeme na�í republice a Francii! A posíláme
vdìèné pozdravy vzdáleným drahým mìs-
tùm Dijonu, Nîmes a Saint-Germain�� Za 17 let jich bylo témìø 500!

V té dobì a snad ani pozdìji si neuvìdomovali, �e ony díky adresované repub-
lice mìly být vlastnì adresovány mu�i, který taktnì stál v pozadí jejich intelektu-
álního rozletu, z jejich úspìchù se upøímnì radoval a svou trpìlivou koncepèní
práci, jí� obìtoval i své soukromí, skromnì vnímal jako slu�bu své vlasti � dr.
Ferdinandu �pí�kovi.

Na pøípravách k vybudování Francouzského institutu v Praze dr. �pí�ek pra-
coval od  roku 1919. Zaèátky byly nesmírnì skromné! První nouzové umístìní
mìl v jediné místnosti v Klementinu. Po èase byl pøestìhován do gymnázia
v Resslovì ulici v Praze 2. Je�tì za Tibalova vedení vyøe�ila francouzská vláda
umístìní Francouzského institutu zakoupením tøípatrového domu v Ostrovní
ulici 6, v nìm� mohly být kanceláøe, pøedná�ková místnost, prostorná knihovna
i místnosti pro pøíp. ubytování náv�tìvníkù z Francie. Po nìkolikaletém úsilí se
dr. �pí�kovi podaøilo s pra�ským magistrátem dojednat koupi domu ve �tìpán-
ské ulici 35, který byl zbourán a na jeho místì byla z rozhodnutí francouzské
vlády postavena nynìj�í reprezentativní budova. V ní na�la umístìní i Federace
Francouzských alliancí v ÈSR� Stala se oblíbeným centrem francouzské komu-
nity v Praze. Pøedcházela tomu ale spousta budovatelské práce v Conseil de perfe-
ctionnement Institutu, v nìm� mj. pracoval spoleènì s profesorem VUT Emilem
Votoèkem a novì jmenovaným øeditelem Institutu Louisem Eisenmannem. Na

Alfred Fichelle
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práci Francouzského institutu se dr. �pí�ek aktivnì podílel i následnì, kdy spolu-
pracoval s jeho dal�ími øediteli geografem Alfredem Fichelle a Sébastienem Char-
letty (obnovitel a v letech 1927�1937 dokonce rektor univerzity ve �trasburku, mj.
autor publikací �L�histoire de Lyon�, �La restauration�, �La monarchie de juillet�,
dvou svazkù v Lavissovì �Histoire de la France contemporaine� aj.). Rovnì� první
pováleèný øeditel Francouzského institutu, jmenovaný v roce 1945, Marcel Ay-
monin vdìèil dr. �pí�kovi za umo�nìní pobytu v ÈSR ve dvacátých letech i za
soustavnou podporu ve studiu nejen èeského jazyka, ale i na�ich dìjin, literatury
a umìní�

Frekventovaná �Denisova ulice� ve støedu mìsta Olomouce (pøíp. bývalé �De-
nisovo nádra�í� v Praze-Tì�novì) nese jméno významného historiografa èeských
dìjin Ernesta Denise (mj. autor vìdeckých prací �Hus et la guerre des Hussites�, �La
fin de l�indépendance bohème�, �La Bohème après la Montagne-Blanche�). Denis byl
nejen znalcem na�ich dìjin, ale i spolupracovníkem dr. Bene�e, který svými kon-
takty a vlivem významnì pøispìl k vyhlá�ení èeskoslovenské samostatnosti.
Z podnìtu dr. �pí�ka byl �tento veliký a vzácný pøítel na�eho národa na podzim
1920 na pozvání vlády ÈSR na�ím národním hostem. By� nemocen, proslovil
3 pøedná�ky: inauguraèní na rektorátì UK, ke studentstvu na Slovanském ostro-

vì a veèer v Plodinové burze. Pro
pøedstavu o jeho postojích a zpù-
sobu my�lení cituji nìkolik vìt, kte-
ré 29. 11. 1920 proslovil èesky
k pra�ským vysoko�kolákùm:
��Milujte vlast, milujte vìdu,
milujte �ivot, milujte lid. Vlast pøe-
dev�ím, nebo� ona nás spojuje
s pøedky, s duchem velké národní
minulosti a s pokolením budoucím.
Pokrok musí vyrùstati z národních
tradic�� Prezident Masaryk v kon-
dolenèním dopisu pøi úmrtí Ernsta
Denise o dva mìsíce pozdìji napsal:
�Ná� národ lnul k Denisovi pøed
válkou jako k proroku své samo-
statnosti a èerpal v jeho díle nadì-
ji�� � Dr. �pí�ek se zaslou�il o uctì-
ní Denisovy památky iniciativou
pro vybudování pomníku vdìènos-
ti Ernestu Denisovi v Nîmes (odha-
len 3. øíjna 1925) a v Praze. Odhale-
ní pra�ského pomníku (dílo sochaøe
Karla Dvoøáka a architekta Vlastimi-
la Hofmana) na Malostranském
námìstí dne 27. 11. 1928 probìhlo
�jako manifestace èeskoslovensko-
francouzského pøátelství� (pomník
byl za Protektorátu znièen).Ernest Denis
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K uctìní památky Ernsta Denise byl dne 22. bøezna 1922 v Paøí�i také ote-
vøen �Denisùv dùm� v Paris V éme, rue Michelet 9 bis jako sídlo katedry slovan-
ských studií na Sorbonnì (z daru vlády ÈSR ve vý�i 1 milionu Kè).

Dr. �pí�ek v�ak dbal i na kvalitu výuky francouz�tiny na �kolách. Ve spoluprá-
ci s profesorem Janem Kubi�tou a dr. A. Mikovským vydal dr. �pí�ek 18 roèníkù
metodicky pojatého èasopisu pro výuku francouz�tiny Le Petit Journal de Pra-
gue. Rovnì� podporoval úsilí francouzského kolegy Daniela Essertiera, který od
roku 1922 po dobu 10 let vydával èasopis �Revue française de Prague�, v nìm�
pøispíval k �íøení znalostí o nás ve Francii.

Plných 14 let práce dr. �pí�ka si vy�ádalo i pøedsednictví v Kuratoriu pro zøíze-
ní francouzského gymnázia v Praze. S primátorem JUDr. Karlem Baxou vyjed-
nal za výhodných podmínek poskytnutí dvouhektarového pozemku v Dejvicích.
Smluvnì vyjednal s Francií vyslání pedagogù vyuèujících v�eobecným pøedmì-
tùm (na náklady francouzské strany), pøièem� ÈSR zajistila uèitele pøedmìtù �na�í
národní kultury�. Francouzské gymnázium bylo v Praze skuteènì otevøeno 28. lis-
topadu 1934 za pøítomnosti prezidentù obou zemí �jako dùkaz historického pøá-
telství národù Francie a Èeskoslovenska� a v následujících letech vykazovalo vy-
nikající pedagogické výsledky�
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Krátce pøed vypuknutím druhé svìtové války dr. �pí�ek ze svého úøadu od-
chází. Prezident republiky mu v dopise z 11. listopadu 1937 vyslovil ��díky
a uznání za vynikající èinnost slu�ební v oboru støedních �kol, jako� i pøi budo-
vání kulturních stykù Èeskoslovenské republiky s cizinou a èeskoslovenského
národního �kolství v zahranièí�� � Následovala okupace, ji� vystøídal represivní
komunistický re�im. Ponìvad� ani s jednou z tìchto totalit se dr. �pí�ek nezto-
to�nil, mìlo být jeho jméno zapomenuto�

Pøi pietním aktu poèátkem záøí 1970 se s panem profesorem PhDr. Ferdinan-
dem �pí�kem v brnìnském krematoriu rozlouèil jeden z jeho vdìèných �ákù �
absolventù Lycée Carnot v Dijonu. Poslední poctou tomuto vzácnému mu�i byla
Marseillaise�

Poznámka autora:
V tomto pøíspìvku jsou uvedeny fragmenty aktivit dr. �pí�ka, o nich� se do-

mnívám, �e mohou být zajímavé pro v�echny, kteøí jsou na Slovanském gymná-
ziu zapojeni do èesko-francouzské spolupráce v souèasnosti. Jeho nebývalé pra-
covní nasazení, �elezná vùle a oddanost ideálùm jsou nepochybnì mimoøádnì
motivující. Pro nynìj�í studenty i pro profesorský sbor.

Zájem o dr. �pí�ka ve mnì probudil svým èlánkem pan dr. Milan Tichák. Tou-
�il jsem zvìdìt o nìm více. Lidská pamì� je bohu�el zrádná. Jméno dr. �pí�ka
nezná nikdo ze souèasných pracovníkù ministerstva �kolství ani Francouzského
institutu v Praze, v budovì kdysi slavné pra�ské �Køemencárny�, kam s nadìjemi
z Olomouce v roce 1913 odcházel, se témìø nic neví ani o onom presti�ním reál-

Budova francouzského gymnázia v Praze-Dejvicích v roce 1934
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ném gymnáziu, ve 30. letech nesoucím dokonce jméno Masarykovo (dnes je tam
chemická prùmyslovka). Pochopení jsem na�el u odborných pracovníkù Komen-
ského pedagogického muzea v Praze, v knihovnì Národního muzea a v knihovnì
Ministerstva zahranièních vìcí, kteøí mi poskytli xerokopie dostupných infor-
mací. Pátral jsem i v rodné obci dr. �pí�ka Komni, její� starosta pan Karel Navrá-
til mì odkázal na odbornou pracovnici Muzea J. A. Komenského v Uherském
Brodu paní Danu�i Veèeøovou (mìl jsem �tìstí, jde o absolventku Slovanského gym-
názia v maturitním roèníku 1969, B), která mi sdìlila klíèovou adresu. Následnì
jsem pak laskavostí neteøe dr. �pí�ka paní Dagmar Dostálkové z Nového Jièína
mohl prostudovat dokumenty z pozùstalosti dr. �pí�ka, které v dobì svého uml-
èení v padesátých a �edesátých letech psal �do �uplíku� pro zveøejnìní v pøíhod-
nìj�í dobì. Jeho pamìti jsou vìnovány vlastnímu rodu, ale i osobnostem, s nimi�
se setkal za svých studií, v aktivní uèitelské slu�bì, pøi èinnosti na ministerstvu
�kolství, pøi jednáních se zahranièními partnery i pøi realizaci vý�e popsaných
projektù. Pøiná�í v nich stovky postøehù, poznámek, charakteristik a úvah, kte-
ré urèitì stojí za podrobnìj�í systematické prostudování a vyhodnocení, neb mo-
hou doplnit mezery ve znalostech o na�em prvorepublikovém støedním �kolství
a o lidech, kteøí byli nositeli jeho skvìlé úrovnì.

Patøí k nim nepochybnì i ná� bývalý kolega, profesor Èeské reálky v Olomouci
v letech 1903�1913 dr. Ferdinand �pí�ek, na nìho� mù�eme být právem hrdí.
Domnívám se rovnì�, �e dr. �pí�ek by mohl být hrdý i na souèasnou èesko-fran-
couzskou sekci Slovanského gymnázia.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960, C)

Projev PhDr. Ferdinanda �pí�ka pøi otevøení francouzského gymnázia v Praze
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LE PRIX DU PROFESSEUR JIØÍ LÁTAL

Málokterý absolvent Slovanského
gymnázia dal své �kole tolik pozitiv-
ních podnìtù k rozvoji jako duchovní
otec na�í èesko-francouzské sekce,
univerzitní profesor dìjin francouzské
literatury FF UP, PhDr. Jiøí Látal, CSc.
O �ivotì a díle tohoto významného ab-
solventa SG (z maturitního roèníku
1942, B) i o jeho neúnavné organizá-
torské práci pøi rozvíjení èesko-fran-
couzské spolupráce, ocenìné mj.
i udìlením francouzského øádu Akade-
mických palem, jsme informovali
v almanachu Primum necessarium
v roce 1997.

Pan prof. Jiøí Látal se do posledních
chvil svého �ivota (zemøel 25. ledna
1999) �ivì zajímal o práci èesko-fran-
couzské sekce, kam pravidelnì dochá-
zel, radil; svými kontakty inicioval
spolupráci s lycei ve Francii, byl i pøed-
sedou maturitních komisí prvních
absolventských roèníkù�

K uctìní památky tohoto význam-
ného èinitele Slovanské gymnázium vypisuje od �kolního roku 2000/2001 pro
na�e studenty literární soutì� ve francouzském jazyce nazvanou LE PRIX DU
PROFESSEUR JIØÍ LÁTAL. Pøedlo�eny mohou být pouze francouzsky psané,
pùvodní a dosud nepublikované texty na vypsané téma. V 1. roèníku znìlo zadá-
ní LA FUITE DU TEMPS (Èas plyne). Z 29 úèastníkù zvítìzila studentka 5. Af
Darina Hlaváèová (2. m. Simona Riemlová z 5. Bf a 3. m. Viktor Èáp z 5. Af). Ve
2. roèníku bylo téma LA NOUVELLE FANTASTIQUE (Fantastická novela). Zúèast-
nilo se 16 soutì�ících, z nich� zvítìzil Ondøej Hrdlièka z 2. Af (2. m. Ivo Chytil
z 3. Af a 3. m. Vavøinec Havlíèek z 2. Af). Délka jednotlivých prací nesmí pøesáh-
nout 10 stran strojopisu. Soutì� je vypisována na poèátku �kolního roku, ter-
mín uzávìrky je v polovinì února. Hodnotící porotu tvoøí øeditel Slovanského
gymnázia, francouz�tí vyuèující ÈFS a jejich èe�tí kolegové vyuèující francouz�ti-
nu, dále zástupci výboru Rady rodièù (RR soutì� finanènì dotuje) a Francouzského
institutu. Ceny vítìzùm jsou pøedávány bìhem Francouzských dnù v Olomouci
(zpravidla poslední týden v bøeznu).

Zájem studentù o úèast v soutì�i i úroveò vítìzných prací je dùstojným uctì-
ním díla mu�e, jen� svým pojetím evropanství strategicky pøíznivì ovlivnil kon-
cepci pedagogické práce Slovanského gymnázia.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(mat. roè. SG 1960, C)

Univ. prof. PhDr. Jiøí Látal, CSc.
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VZPOMÍNKY �MINULÝCH�

1 � De quoi VOUS SOUVENEZ-VOUS�
�na co nejradìji VZPOMÍNÁTE, kdy� pøemý�líte o své práci
na èesko-francouzské sekci?

Pierre Alain
� na ú�asnou týmovou práci francouzských a èeských kolegù, na nezbytnou

ka�dodenní spolupráci.
� na nad�ení v�ech ve vìci, která byla zpoèátku dobrodru�stvím a jakousi for-

mou risku.
� na extrémní motivaci studentù.

Alain Soubigou
� na výjimeènou úroveò práce, hlavnì prvních maturantù (zaèínali nultým roè-

níkem v roce 1990).
� na ú�asnou povahu studentù, nikdy lhostejných a otrávených, ale v�dy aktiv-

ních a ��astných, a to i pøes obrovské studijní vytí�ení.

Yanni Gunnell
� na dùvìrnost a útulnost prostøedí.
� na pocit spí� hrát ne� vyuèovat�

a to jak v akademickém smyslu slo-
va tak ve formálním.

Laure Rode
� na vøelé pøijetí profesorským sbo-

rem i studenty.

Thierry Azzopardi
� na pøíjemné a milé studenty, na je-

jich zdvoøilost, která tak tro�ku kon-
trastovala s pøístupem mých �ákù
z paøí�ského pøedmìstí.

� na dynamizmus profesorského sbo-
ru, který se mi velice líbil.

Ruth Hynek-Hlavizna
� na na�e zaèátky a objevování studij-

ních materiálù, nutnost na�í fanta-
zie a nasazení pro onu ú�asnou vi-
dinu úspìchu.Pierre Allain
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2 � D�après vous, sur quoi repose LA REUSSITE�
�co je, podle Vás, nejdùle�itìj�ím prvkem ÚSPÌCHU Va�í
práce pro studenty a pro Slovanské gymnázium obecnì?

Pierre Allain
� výrazný multikulturní rozmìr tohoto typu výuky.
� nový a rodící se pedagogický prostor naplnìný tradicemi a �kolskými meto-

dami obou zemí.

Alain Soubigou
� jakási novost celého zaøízení (hlavnì první dva maturitní roèníky), materiální

prostøedky.
� vysoce kvalifikovaní vyuèující (1 diplomovaný vyuèující s bohatými zku�e-

nostmi a 2 spolupracovníci � absolventi klasických francouzských vysokých
�kol) a jejich výdr�.

� zanícená horlivost studentù, která nemá na støedních �kolách ve Francii ob-
doby.

Yanni Gunnell
� motivace a výbìr studentù.
� vynalézavost vyuèujících co se týèe pedagogických pøístupù, podpora výuky

ze strany administrativní �hierarchie�.
� souhlas vyuèujících nauèit se èeskému jazyku.

Laure Rode
� 1993 a� 1995 byli studenti plni obav

z toho, jako první vyzkou�et dvojja-
zyènou maturitní zkou�ku, ale záro-
veò byli nesmírnì motivovaní�
a nejinak tomu bylo u jejich profesorù.

� ú�asná spolupráce hlavnì s paní pro-
fesorkou Zuzanou Chaloupkovou.

Thierry Azzopardi
� myslím, �e velkým pøínosem bylo mé

mládí, díky kterému jsem rozumìl
zvìdavosti svých studentù v tom, co
se týkalo francouzské kultury, a do-
kázal jsem odpovìdìt na jejich otáz-
ky.

� s nad�ením jsme se vzájemnì kultur-
nì obohacovali. Já jsem uèil francouz-
sky a oni, co� bylo pro mì nesmírnì
zajímavé, rádi mluvili o èeské kultu-
øe a historii.

Alain Soubigou
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Ruth Hynek-Hlavizna
Nevím, jestli se moje práce dá nazvat úspìchem. A navíc, já jsem v�dycky
kladla vìt�í dùraz na lidské vztahy ne� na vyuèování samotné.

3 � Que vous a apporté L�EXPERIENCE�
�co Vám pøinesla ZKU�ENOST být souèástí na�í �koly?

Pierre Allain
� byla to mimoøádnì bohatá zku�enost jak v oblasti lidské, humánní, tak

v pochopení zpùsobù fungování obou stran a také mo�nost pozorovat, jak to,
co se hýbe a vyvíjí, dochází koneèné realizace.

Alain Soubigou
� pøátelství � dodnes se pravidelnì stýkám (a to buï ve Francii, nebo v Èeské

republice) s profesorem fyziky Petrem Vejborem a jeho rodinou.
� dobrou úroveò èeského jazyka: v èe�tinì pøedná�ím na pøedná�kách a vydá-

vám knihy. Svùj doktorát jsem vìnoval T. G. Masarykovi.
� ú�asné zá�itky � ly�ování na Pradìdu, úsmìv Ludmily Pìnièkové, �ivost stu-

dentù.

Yanni Gunnell
� dosa�ení obrovských vítìzství velkým poètem tìch malých.
� pochopení klíèové role, kterou hrají støedo�kol�tí profesoøi v budoucích pro-

fesionálních drahách studentù.
� objevení a poznání støední Evropy.

Laure Rode
� zájem objevit tuto zemi, lid s jeho sou-

èasnou i dávnou historií.
� poznání odli�ného �kolského systému,

jiného stylu výuky s jeho klady i zápo-
ry.

� objevení urèitého rytmu a atmosféry,
mnohem uvolnìnìj�í, ne� je tomu ve
Francii.

Thierry Azzopardi
� zku�enost? �obrovská. Pochopil jsem,

�e existuje jiný zpùsob výuky, míò pøís-
ný ne� ten francouzský, který ov�em
ponechává dostateèný prostor student-
ské kreativitì a hlavnì umo�òuje vy-
tvoøení zvlá�tního vztahu student-pro-
fesor, jeliko� neexistují problémy
s disciplínou.

Yanni Gunnell
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Ruth Hynek-Hlavizna
� pøedev�ím mnoho pedagogických zku�e-

ností, a také mnoho poznatkù vztahù
a porozumìní dospívajícím studentùm.
Plnì toho vyu�ívám v souèasné dobì, kdy
pracuji se stejnì starými studenty.

4 � Quel MESSAGE�
�co byste chtìli VZKÁZAT
bývalým, souèasným
i budoucím studentùm
a kolegùm z na�í �koly?

Pierre Allain
� pøeji ka�dému pedagogovi a ka�dému

studentu, aby bìhem své profesionální
dráhy nebo bìhem svých studií získal
jakoukoli zahranièní zku�enost: ta mu
bude jistì zárukou poznání, obohacení
a pochopení sebe sama i ostatních.

Alain Soubigou
� potkávám nìkteré své bývalé studenty jako studenty na Science-Po (Politické

vìdy) èi na univerzitì v Paøí�i. Nech� i jejich nástupci mají tak ú�asné kariéry!
� a� �ije dále èesko-francouzská sekce Slo-

vanského gymnázia!

Yanni Gunnell
� cestovat (mìøit se a bojovat se svìtem)

zùstává stále tou nejlep�í �kolou.
� nemáme jiné jistoty a záruky do bu-

doucna ne� své vlastní schopnosti vy-
rovnat se s novými situacemi. A v tom
mù�e pomoci dobrá výchova (jak rodi-
èovská, tak �kolní).

Laure Rode
� �e vìøím Evropì, �e tato �lechetnost se

musí otevøít, pohybovat se, cestovat,
pøizpùsobovat se, osvojit si cizí jazyky
lépe, ne� se mi podaøilo s èe�tinou.

� bývalí studenti, které potkávám, jsou se
svým studiem spokojeni, a to i pøes ne-
dostatek �pochopení� ze strany èeských
univerzit.

Laure Rode

Ruth Hynek-Hlavizna
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Thierry Azzopardi
� dodejte výuce francouz�tiny evropský rozmìr. Být blízko studentùm, nebýt

pouhými distributory vìdomostí, ale jakýmisi spojkami mezi rùznými kultu-
rami.

Ruth Hynek-Hlavizna
Jenom bych ráda vzkázala, �e se stále ráda do Olomouce vracím, a �e se zde
stále cítím skvìle

5 � Si vous souhaitez nous faire part d�ANECDOTES, de SOUVENIRS�
�pokud se s námi chcete podìlit o Va�e VESELÉ ZÁ�ITKY,
Va�e VZPOMÍNKY� nerozpakujte se a uèiòte tak.

Alain Soubigou
� po nìkolika mìsících se na�e sekce pøestìhovala z hlavní budovy na tøídì Jiøí-

ho z Podìbrad na ulici Pasteurovu, do bývalé sovìtské �koly, kde je�tì trùnila
busta Julia Fuèíka. My tøi Francouzi jsme byli ubytováni v nìkdej�í budovì
sovìtských dùstojníkù s otevøeným výhledem na Moravu a na ochoz katedrá-
ly sv. Václava. Po vzájemné dohodì s èeskoslovenskými úøady museli Rusové
vystìhovat v�ech 80 tankù T 72 ze své základny, a to do 30. èervna 1991. Ona
základna sousedila s budovou francouzské sekce na Pasteurovì ulici. Bìhem
zimy 1990�1991 kolovaly povìsti o výzvì studentù za úèelem zesmì�nit zbylé
ruské vojáky. A tak jedné zasnì�ené prosincové noci (zima 1990) studenti sun-

dali rudou hvìzdu z brány ruských kasáren,
a to pøímo pøed oèima dvou vojákù schova-
ných ve svých strá�ních budkách po obou
stranách brány.

� a stejnì tak, na konci jara 1991, kdy� u�
v�echny tanky opustily základnu, vypukl na
základnì po�ár. Èe�tí hasièi si dali se svým
zásahem notnì na èas (zámìrnì?). A výsle-
dek? V�echny hangáry shoøely, k velké �ko-
dì Rusù, kteøí poèítali s tím, �e je prodají
Èechùm. Policie se po svém mlhavém a ne-
jasném vy�etøování sna�ila v�echny pøesvìd-
èit, �e �lo o náhodný po�ár, který vypukl
poté, co si nìjací ulièníci hráli v blízkosti
eternitové støechy kasáren se sirkami� To-
hle v�e ohromnì pobavilo na�e studenty,
kteøí nebyli nikterak naivnì dùvìøiví�

Thierry Azzopardi
� veselých pøíhod a vzpomínek je spousta �

studenti milovali legraci a �erty. Na Veliko-
noce mì pøesvìdèovali, �e je tady tradicí
vymrskat øeditelku gymnázia vìtvemi�
neodvá�il jsem se to provést.Thierry Azzopardi
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Být �ákem ÈFS znamená umìt kromì èe�-
tiny i druhý mateøský jazyk (+ znát je�tì
dal�í svìtový jazyk dle vlastního výbìru).
ÈFS-SGO je urèena uchazeèùm ze støední
a severní Moravy, Slezska a východních
Èech, kteøí úspì�nì ukonèili 7. roèník Z�
nebo sekundu osmiletého gymnázia.
Dvojjazyèná sekce byla zalo�ena v r. 1990
na základì oficiální kulturní dohody, a je
proto podporována Francií. Studenti pou-
�ívají bezplatnì originální francouzské
uèebnice.
Francouz�tina je jedním ze dvou jedna-
cích jazykù Evropské unie. Francie je tøe-
tím nejvìt�ím investorem v ÈR.
Ka�dodenní kontakt s rodilými mluvèí-
mi. Od tøetího roèníku se kromì francouz-
�tiny dal�ích pìt pøedmìtù (dìjepis, zemì-
pis, matematika, fyzika, chemie) vyuèuje
francouzsky.
Maturitní zkou�ka je rozlo�ena do dvou
roèníkù a skládá se ze sedmi pøedmìtù:
v pátém roèníku z èeského a francouzské-
ho jazyka, v �estém roèníku z matemati-
ky a dal�ích zvolených pøedmìtù.
Nejlep�í studenti mají mo�nost studovat
po 3. roèníku bezplatnì støední �kolu �
lyceum (vèetnì maturitní zkou�ky) ve

ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SE PØEDS TAVUJE

Francii. Na�i studenti prokazují celostát-
nì nejvy��í úspì�nost ve výbìrových øí-
zeních M�MT ÈR na zahranièní studia.
O kvalitì pøípravy studentù svìdèí jejich
výsledky u pøijímacích zkou�ek na vyso-
ké �koly � trvalá úspì�nost 92�95 %. Dvoj-
jazyèná maturitní zkou�ka odpovídá stát-
ní jazykové zkou�ce z franc. jazyka 2.
stupnì (potvrzeno na maturitním vysvìd-
èení).
Rozsáhlá nabídka nepovinných pøedmì-
tù (latina, cizí jazyky, sportovní hry, pì-
vecký sbor), volitelných semináøù huma-
nitního i pøírodovìdného zamìøení
a zájmových krou�kù pøispívá ke kvalit-
ní pøípravì studentù na mezinárodní
úrovni.
Studenti se pravidelnì zúèastòují výmìn-
ných studijních pobytù ve Francii
a frankofonní Belgii.
V prùbìhu prvních dvou roèníkù �áci do-
konèí základní vzdìlání a intenzivnì se
uèí francouzský jazyk 9 a 10 hodin týdnì
(celkem cca 700 hodin intenzivní výuky).
Znalost francouz�tiny se pøed vstupem
na ÈFS nevy�aduje a není pøedmìtem pøi-
jímací zkou�ky! Zamìøení studia je pøíro-
dovìdné.
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Intenzivní výuka francouzského jazyka pøedev�ím v prvních dvou letech
studia (10 hodin týdnì) pøiná�í ovoce.

Od 3. roèníku jsou �áci schopni vstøebávat vìdomosti z dal�ích pìti pøedmì-
tù (M, F, CH, Z, D) ve francouzském jazyce.

Pilíøe výuky francouzského jazyka od poèátkù ÈFS:

Zuzana Chaloupková Ludmila Pìnièková

Alexandra Kozlová

Iva Gailly Stéphane Gailly
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Na výuce se v neuvìøitelné symbióze podílejí jak èe�tí, tak francouz�tí profe-
soøi a lektoøi.

Sabine Porcher Martina Muchová

I taková je náplò práce
profesorky FJ

Blanky Gruntové

Legenda èesko-francouzské
sekce Olivier Desbourdes
(professeur d�histoire et de
géographie)
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Spoleènou cestu �ivotem zahájili na na�em gymnáziu profesoøi fyziky
ve francouzském jazyce Silvie Friesová + Didier Bouynat

Jana Látalová � zemìpis Miroslav Vývoda � chemie

Výuka pøírodovìdných pøedmìtù (matematika, fyzika, chemie, zemì-
pis) ve francouzském jazyce
Proè právì matematika, fyzika a chemie?
Studium na ÈFS je zamìøení pøírodovìdného, obsah uèiva je dán fran-
couzsko-èeskými osnovami, zakonèení studia pak maturitou typu fran-
couzského Baccalauréat a ústními maturitními zkou�kami èeského typu.
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RÙZNÉ AKTIVIT Y

STUDENTÙ

Ateliér
výtvarné výchovy

Mezi sportovními aktivitami nechybí samozøejmì pétanque.
Soutì� �ákù øídí francouz�tí kolegové: Olivier Desbourdes a Karim Chayeb

Renata Jirková
se studenty ÈFS
(komorní sbor)
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Francouzská strana se peèlivì stará o vybavenost bilingvní sekce knihami a
uèebnicemi. Jejich výstavka ka�doroènì obohacuje dny otevøených dveøí.

MATURITY NA BILINGVNÍM GYMNÁZIU

Maturitní témata jsou koncipována profesory ze 7 bilingvních sekcí:
Slovenské republiky � Bratislava

� Banská Bystrica
� Ko�ice

Èeské republiky � Praha
� Brno
� Olomouc
� Tábor

Závìreèný výbìr a zpracování témat probíhá komisionálnì a pod dohledem
M�MT ÈR a M�MT SR.

Mrs. Anthony Rédou (Bratislava)
a Mme Jarmila Cásková (Olomouc)
pøi výbìru a zpracování témat
písemné maturitní zkou�ky
z matematiky.

Den otevøených dveøí
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Maturitní zkou�ky jsou rozdìleny
do dvou roèníkù studia.
V 5. roèníku �áci konají maturitní
zkou�ky z èeského a francouzského
jazyka (èást písemná a èást ústní).
V 6. roèníku maturují �áci písemnì
i ústnì.
a ) povinná písemná zkou�ka

z matematiky (4x 60 minut)
a dvou volitelných pøedmìtù
z výbìru D, Z, F, CH (3x 60
minut) � v�e ve francouzském
jazyce

b) maturita je doplnìna ústními ma-
turitními zkou�kami èeského
typu ze dvou zvolených pøedmì-
tù; �áci si mohou vybrat jazyk,
v nìm� chtìjí na vybranou otáz-
ku odpovídat

Dodatek na pøihlá�kách na V�
absolventù ÈFS

�ák(ynì) studoval(a) bilingvní
èesko-francouzskou sekci Slo-
vanského gymnázia Olomouc.

Po celou dobu studia byly pro-
filové pøedmìty (M, F, Ch, D a Z)
vyuèovány francouzsky podle
originálních francouzských
uèebnic a s aplikací západoev-
ropských vzdìlávacích metod.

Maturitní zkou�ka pøedstavu-
je celkem 7 pøedmìtových díl-
èích zkou�ek, z toho tøi zkou�ky
se musí konat výhradnì písem-
nou formou ve francouz�tinì.

Úspì�nou maturitní zkou�-
kou získává absolvent(ka) záro-
veò osvìdèení o státní jazykové
zkou�ce 2. stupnì z francouzské-
ho jazyka.
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Slavnostní ukonèení studia �
�remise solennelle du diplôme�
probíhá ka�doroènì ve slavnostní
aule filozofické fakulty UP za pøítom-
nosti zástupcù velvyslanectví Fran-
couzské republiky.
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DAL�Í AKCE A AKTIVIT Y STUDENTÙ ÈFS
Z mnoha akcí a aktivit studentù ÈFS SGO, které doplòují a prohlubují pedagogický
proces a významnì pøispívají k dosa�ení kvalitních studijních výsledkù
(cca 95% úspì�nost pøijetí na V� nejrùznìj�ích typù) vybíráme �Francouzské víken-
dy�, francouzské divadlo, výmìnné studijní pobyty a studentské èasopisy.

�Francouzské víkendy�
jsou urèeny pro na�e zaèínající, tedy studenty 1. roèníku. Organizují je na�i
francouz�tí kolegové ve spolupráci s tøídními profesory 1. roèníkù ÈFS. Jsou
to dny, kdy je zakázáno mluvit èesky!
�Francouzské víkendy� nejen rozvíjejí znalosti francouzské kultury (chan-
sony), francouzské kuchynì aj., ale pøedev�ím napomáhají odstranit �blo-
ká�� v mluveném projevu ménì odvá�ných studentù.

Cuisine des élèves (�ákovská kuchynì) Guilène Courtail (lektorka)

Ruth
Hynková
(lektorka)

Olivier Desbourdes (professeur d�histoire
et géographie), Vincent Guillet

(professeur de physique)
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Hry, soutì�e, poznávání pøírody, vlastní kuchynì� to v�e významnì roz�i-
øuje nejen francouzský slovník.

Philippe Nocquet
Stéphane et Iva Gailly

Cuisine des élèves

Karim Chayeb,
Stéphane Gailly

et Nicolas Carminati

Julien Legros et Dana Hubková
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Télémagouilles
Parodie sur les jeux télévisés où deux concurrents stupides

s�affrontent.

Les Cigarettes
Une veuve folle passe de table en table dans un bistrot, elle y

raconte sa vie.

Les Pétasses
Discussion entre deux �Cocottes� qui se préparent ̀a sortir en

boite.

FRANCIE = DIVADLO
a èesko-francouzská sekce bez divadla?

Nemyslitelné!

Francouzské divadlo
prolíná celým studiem a vrcholí ka�doroèní meziná-
rodní pøehlídkou amatérských frankofonních
divadel �FESTIVADLO�. Za skvìlými výsledky je
skryta práce na�ich francouzských lektorù, pøede-
v�ím Virginie Lugez (1997�2000).

LE COLLIER � Náhrdelník � hra
francouzského autora CLAUDA PONTÉ
Pøíbìh se odehrává ve Francii, bìhem noèní jízdy vla-
kem. Anglické dámì je ukraden náhrdelník a v�ichni
obvinili z kráde�e skupinu mladých delikventù, dopro-
vázených jejich vychovatelem.
Ale spáchali tento èin opravdu ti, kteøí jsou podezøíváni?

Le Concours
Plusieurs personnes viennent passer une audition pour pouvoir

jouer dans la pièce de Pierre Corneille �Le Cid�.

Les Téléphones
Cinq personnes téléphonent pour différentes raisons.

Les Imaginations
Une narratrice qui aime un garçon, essaye de trouver ce qu�il

imagine.
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AU THÉÂTRE COMME AU THÉÂTRE
� V divadle jako na divadle
autor: FRANÇOIS SERVAIS

Scéna se odehrává v malé kavárnì
�U Leona� poèátkem století.

Do kavárny pøichází králùv �a�ek a zaèíná
procházet mezi náv�tìvníky. Ti, nejdøíve

pøekvapení, se postupnì nechají vtáhnout
do svìta divadla. A tak vidíme zrození krále,

královny, komoøího a dal�ích postav.
Ale je divadlo opravdu jen tam, kde ho

oèekáváme?

Divadelní hra VIVIANNE
text hry si napsali sami studenti

Mladá dívka Vivianne slaví své
18. narozeniny, je sama a zasa�ena
nemocí AIDS. Vzpomíná na ��astné
momenty svého dìtství a dospívání,
na �ivot, jeho� klid byl náhle pøeru�en
událostí jednoho veèera, jedné oslavy�

HISTORIE
1997 pøíchod Melle Virginie

Lugez
1998 úspìch pøedstavení Snìhurka

a sedm a pùl trpaslíka
cena: divadelní pøedstavení Scapi-
nova �ibalství v podání Comedie
Française na scénì ND

1999 úspìch pøedstavení Divadlo jako
divadlo
1. cena: úèast na divadelním festiva-
lu v belgickém Gentu
pøíprava nové hry Patchouli

2000 bøezen: úèast na festivalu divadel
v Pécsi (Maïarsko)
duben: znovuzrození hry Divadlo
jako divadlo a její pøedvedení v Belgii



425

ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA



426

� VZDÌLÁVÁN BUDI� �



427

ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

Collège Guillaume Cale
12, rue de Lizy
604 40 NANTEUIL le Haudoin
FRANCE

Collège Jules Michelet
Rue de Verdun
764 20 BIHOREL
FRANCE

Lycée Jacques Amyot
3, rue de l�Etang St Vigile
800 15 AUXERRE
FRANCE

Collège Vita et Pax
Sint � Amelbergalei 35
2 900 SCHOTEN
BELGIQUE

Výmìnné studijní pobyty
uskuteèòované ve spolupráci s partnerskými støedními �kolami ve Francii
v 1., 3. a 5. roèníku studia.
Partnerské �koly èesko-francouzské sekce SGO:

Lycée Car-
not
16 Bd Thiers
2100 DIJON
FRANCE

Studenti na partnerských lyceích v Dijonu a Nîmes
Od roku 1992: Martin Klos, Ondøej �vec, Michal Spurný, Ivo Tokar,

Tereza Králová
Od roku 1993: Jan Li�ka, Robert Dohnal, Jiøí Kmec
Od roku 1994: Jan Nejedlý, Martin Botík
Od roku 1995: Jakub Dostál, Petr Mazáè, Tomá� Mu�ík
Od roku 1996: Jan Pavelka, Vladimír Matu�ka, Vít Kovalovský,

Milo� Doupal, Barbora Lu�ná, Radka Pá�alová
Od roku 1997: Roman �imèík, Hana Konvièková
Od roku 1999: Václav Lebeda, Jiøí Houda, Stanislav Kubáèek,

Hana Tománková, Zuzana Hrubá
Od roku 2000: Vratislav Kawik

Lycée provincial d�enseignement technique du Hainaut
Avenue de l�enseignement 45
7330 SAINT � GHISLAIN
BELGIQUE
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Lycée Polyvalent Régional Félix Esclangon Bd
Martin Bret � B. P. n 336
01403 MANOSQUE
FRANCE

Jeden z nejzajímavìj�ích projektù èesko-francouzské spolupráce je
fyzikální olympiáda na téma: �Le pendule de Foucault�.

Prof. Vincent Guillet a studenti
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Lyonská spolupráce
� nejdéle, bez pøeru�ení trvající studentské výmìny.

Zaèalo to nevinnì
� seznámením

s historickým
a souèasným Lyonem

� pou�tìním balónkù
pøátelství z pøírodního
planetária v St. Etienne

Lycée d�enseignement
général technologique
La Martinière Duchère
300, avenue A Sakharov
693 38 LYON
FRANCE

Na snímcích
nejdùle�itìj�í

dámy z poèátku
spolupráce:

3 matematièky,
1 chemièka
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Rozrostlo se to v mezinárodní pro-
jekt �Hedvábí�, jeho� podstatou
bylo poznání historické a souèas-
né výroby hedvábí, kterou je mìs-
to Lyon proslulé (garantovaly
prof. Friesová a Ketmanová) � sní-
mek vlevo.

její� souèastí byla i vlastno-
ruèní díla studentù.

A výsledkem byla expozice �ly-
onské inspirace� v klubovnì
èesko-francouzské sekce,

Porovnejte
sami!
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Dal�í zajímavou akcí z podzimu 2001 byl spoleèný koncert komorního sbo-
ru tøídy 6. AF (tøídní prof. Cásková, diriguje prof. Vidlièková) s folklórním
sborem s Marcy l�Étoile (pøedmìstí Lyonu) doplnìný divadelním pøedstave-
ním studentù této tøídy. Souèástí byla rovnì� vernisá� obrazù a plastik na-
�ich studentek. Úspìch byl znaèný!
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Studentské èasopisy
jsou vydávané dvojjazyènì.
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RODINNÉ ZÁZEMÍ

tolik potøebné ke zdárnému studiu � s láskou a pochopením nahrazují na�im
mimoolomouckým studentùm (jsme jediní na støední a severní Moravì).

paní Kybová

Domov mláde�e SOU farmaceutické

paní Kusáková paní Novákovápan Pøecechtìl

paní Tractulcová paní Hiksová

paní Dvoøáková

paní Sommerová

budova internátu

studentský pokoj

pan Jírovský

paní Savická
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paní Marie Nepo�itková

Domov mláde�e SZe� Olomouc (Hradisko)

paní Nadì�da Szárazová

Ing. Josef Hrazdil paní Dobromila Tezzelová PhDr. Martin Podivínský
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DRAMATICKÉ OKAM�IKY NA ÈFS

tìlocvièna

knihovna, studovna

èervenec 1997 souèasnost

høi�tì
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SETKÁNÍ 8.�9. 9. 2000
gymnázií Èeské a Slovenské republiky u pøíle�itosti 10. výroèí zalo�ení
èesko-francouzských a slovensko-francouzských sekcí poøádalo Slovanské
gymnázium Olomouc, èesko-francouzská sekce.
Zúèastnili se studenti a profesoøi tìchto �kol: Slovanské gymnázium Olomouc,
Gymnázium Jana Nerudy Praha, Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor,
Gymnázium Matyá�e Lercha Brno, Gymnázium Metodova Bratislava, Gymná-
zium J. G. Tajovského Banská Bystrica a Gymnázium M. R. �tefánika Ko�ice
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Program setkání: Oficiální pøivítání úèastníkù s následným kulturním pøed-
stavením se jednotlivých sekcí
Následovaly soutì�e:
� sportovní: odbíjená, mini-kopaná,

softball, �achy, pétanque
� vìdomostní: historicko-zemìpisná

soutì�
� výtvarná: výtvarná práce v plenéru li-

bovolnou technikou
� utkání profesorù � odbíjená, �achy,

pétanque

Zapálení Ohnì pøátelství, vyhlá�ení výsled-
kù soutì�í, udílení cen, opékání buøtù.
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Veèer pøátelství

Do sportovního klání
se zapojili kolegové
i nejvy��í pøedstavitelé
partnerských sekcí.

My ale byli lep�í!
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SLAVNOSTNÍ AKT K 10. VÝROÈÍ ÈFS-SGO (LISTOPAD 2000)
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SLAVNOSTNÍ VEÈER

V sále nemohl chybìt
vedle prof. Pavlíèko-
vé, ZØ ÈFS, také
�strá�ný andìl� èesko-
francouzských sekcí
v ÈR, paní Olga
Salingerová, která
musí v podstatì øe�it
v�echny problémy.
Jinak pracovnice
Francouzského
institutu v Praze.

Pozvání pøijal
M. Paillarse

z Francouzského
institutu. Pøekládá
prof. francouz�tiny

Zuzana Chaloupková.

Reduta � koncert
kvarteta èlenù MFO
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Tenhle �nek mi nepatøí. Ukradl jsem ho studentùm ÈF
sekce. Lezl po trièku k 10. narozeninám �koly� a moc
se mi líbil. Tedy hlavnì ten nápis, to je nápad! A to trièko
si nezapomeòte koupit, a� pøijedete do Olomouce!

ÈESKO-FRANCOUZSKÝ DUEL � KDO VYHRAJE?

Dr�me palce reprezentantce èeské strany prof. Evì �afránkové (M, Z).
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NAD�ENÍ, BEZ KTERÉHO BY SE TO NEOBE�LO
(urèeno souèasným, ale i budoucím kolegùm)

Bylo to ji� rok po absolvování stá�e pro bilingvní výuku matematiky (a celko-
vì po dvaceti letech praxe na støední �kole), kdy� mi do Brna zavolal tehdej�í
øeditel Slovanského gymnázia v Olomouci dr. Bukáèek, pod jeho� vedením èes-
ko-francouzská sekce zaèínala a který se o mnì dozvìdìl z Francouzského insti-
tutu v Praze. Pøedchozí vyuèující matematiky na èesko-francouzské sekci dal po

roce výpovìï a øeditelství se
nepodaøilo najít nìkoho z olo-
mouckého okolí.

Cítila jsem se zavázána
francouzské stranì za deseti-
mìsíèní stá�, na ní� jsem se
v podstatì znovu nauèila po
tøiceti letech francouzsky,
a v polovinì záøí, kdy za mne
má èeská �kola v Brnì sehna-
la náhradu, jsem nastoupila
na SG.

Za jakých podmínek? Prv-
ní rok mi poskytla azyl má
kamarádka a bývalá spolu�aè-
ka v pokojích cca 2 x 3 met-
ry, kde jsme �ili ve slo�ení: já,
mé dvì neplnoleté dìti (dcera
12 a syn 14 let; nejstar�í syn
maturoval toho roku na gym-
náziu v Brnì a zùstal doma)
a ètyøi malá �tìòátka na�í fen-
ky kníraèe, která pøi porodu
v srpnu zemøela. My jsme jim
matku s láskou nahrazovali.

Byli to studenti, kteøí mi
svým zájmem o studium a dal�í aktivity (volejbal, lidový tanec aj.) pomáhali ve�-
keré komplikace pøekonávat; a �e jich nebylo málo.

�la jsem do Olomouce na 1 rok, pak zùstala 3 roky, abych své studenty doved-
la k maturitì, a nyní to je ji� 10. rok. Sama � v�echny u� mám dávno zase doma
v Brnì � a vìøte, není to lehké. Zajímavost uèení a vdìènost studentù ale dìlají
divy! To je to, co �kantora� (zejména kdy� to je v rodinì ji� generaèní zále�itost)
dr�í u této práce. A musím dodat, �e vyuèovat na èesko-francouzské sekci mate-
matiku dle francouzského stylu a doplòovat ji èeskými typy pøíkladù je práce
neuvìøitelnì zajímavá, zvlá�� kdy� vám v té francouz�tinì pomáhají studenti.

Na závìr: Odcházím� zùstávám� odcházím� zùstávám� odcházím�
Va�e kolegynì Jarmila Cásková

Profesorka Cásková pøi krmení �hladových krkù�
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Personne n�est parfait, s^urtout pas nous,
laissez nous gagner sauver le coup.

Ces quelques minutes ont beaucoup ̀a dire,
à nos destins qui font mésures.

Pendant cinq ans on a travaillé,
ne nous laissez pas nous fourvoyer.

On défile l̀a et on a peur,
chosissez les vainqueurs.

Karel Lemr

STOJÍME V POZORU

Z va�ich teï dvou rozhodných krokù,
vyète nám osud desítky rokù.

�ádáme milost s ohledem na to,
�e k �tìstí vede pouze to zlato.

Pátý u� rok �plháme �tolu
a na vás je, spadnem-li dolù.

Prosíme vás, nechte nás kvést
a ty tøi dny pomo�te snést.

Stojíme v pozoru a máme strach,
rozdìlte zlato, støíbro, ne prach.

Karel Lemr

ON DÉFILE L À

Stojíme v pozoru a máme strach,
rozdìlte zlato, støíbro a prach.

Ze dvou teï na výbìr vy máte cest,
jedna je milost, ta druhá trest.

Neberte prosím nám na�i víru,
�e v hlavì máme víc ne� jen díru.

S �ivotem dál chceme se prát,
vy máte karty, co budem� hrát?

Nad chybami snad pøivøete zrak,
a� z na�ich lodí nezbude vrak.

On défile l̀a et on a peur,
et vous commencez cette petite guerre.

Deux chemins sont l̀a, mis au choix,
l�un est perdu, l�autre roi.

Laissez nous croire ̀a ce qu�on a cru,
les r^eves des savants qu�on a tous bus.

Pour bien y vivre on veut tout faire,
vous ^etes la cloche qui finit la guerre.

Proslov k maturitám 2002 (5. Af)
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PASTEURIZACE

Motto:

Ach Bo�e, kdybych studoval
a zamlada, v té dobì ru�né,
na dobré se jen mravy dal,
mìl bych dnes dùm a lo�e slu�né.
Byl jsem v�ak dítì neposlu�né,
Za �kolu prchal, jak se dalo.
Teï u� to nenapravím, u� ne.
Jak by mi srdce usedalo.

François Villon

Lákala mì my�lenka studovat na dvojjazyèném gymnáziu u� proto, �e i kdy�
se probírá nezá�ivná látka, pou�ívá se k tomu cizího jazyka, co� je samo o sobì
zábavou. Èlovìk èasto vùbec netu�il, o èem se vlastnì mluvilo, a to dodávalo
jeho pøítomnosti v hodinì velmi komický ráz. Nebyl jsem nijak nad�en my�-
lenkou studovat na klasickém gymnáziu, kde se mluví tak trochu o v�em, ale
nijak do hloubky. Navíc jsem dost natvrdlý v pøírodovìdných oborech a naiv-
nì jsem se domníval, �e se s nimi díky jazykovému zamìøení prakticky ne-
setkám.

U� od zaèátku studia bylo jasné, �e loï, na kterou jsme nastoupili, se ubírá
trochu jiným smìrem, ne� jsme chtìli. První rok jsme mìli výhradnì fran-
couz�tinu. Byl to zlatý vìk. Pravda, ty sna�ivìj�í se vìnovaly francouz�tinì
i doma (ano, vìnovaly, nebo� �lo o samé dívky). Já osobnì jsem se první rok
neuèil vùbec. To, co mi nalezlo do hlavy ve �kole, bohatì staèilo, a odpoledne
jsem se tak mohl vìnovat radovánkám. Pìt hodin dennì jsme mìli Ruth Hyn-
kovou, která nás ob��astòovala svým nezapomenutelným �armem. Domní-
vám se, �e socha její malé postavy by se mìla tyèit pøed vchodem do lycea,
Francii by to reprezentovalo lépe ne� nìjaká trapná neoriginální vlajka. Smích
mì pøe�el druhý rok, kdy Ruth ode�la, francouz�tina se stala jen prostøedkem
výuky a rozvrh zaplavily fyziky, chemie a dal�í pro mì zcela nepochopitelné
vìdy. Ovládat jazyk je ov�em samozøejmost a je logické, �e èlovìk musí umìt
nìco k tomu. Je otázka, jestli dne�ní doba �ádá zrovna mladé pøírodovìdce
a fyziky. Jaký �ok, kdy� jsme se se spolu�áky asi v polovinì studia zaèali doslý-
chat o povinné maturitì z matematiky! Pozdìji se tento �patný vtip stal kru-

Poznámka redakce:
Abychom ná� pøevá�nì vá�ný a seriózní almanach v závìru ponìkud �odlehèili�, uveøejòujeme
i jeden typicky studentský pohled na �kolní dìní, vidìný tentokráte oèima útrapám vystaveného
studenta � dnes ji� absolventa � francouzské sekce na�eho gymnázia.



445

ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

tou realitou. Nikdy bych na takovou �kolu nevlezl. Vysvìdèení hem�ící se ètyø-
kami napovídalo, �e pùjde o událost pøímo apokalyptickou. Tedy alespoò pro
tu hor�í èást tøídy, do které jsem patøil i já. Nechci se dotknout nìkterých svých
spolu�aèek, které si i za tìch nejtemnìj�ích dob uchránily èistý �tít. Já osobnì
pova�uji mládí strávené nad knihami za pøíli� vysokou cenu za takovou mali-
chernost, jako je hezké vysvìdèení. V mládí má èlovìk �ít naplno, a ne studo-
vat. Tím jsme se alespoò my ho�i (bylo nás 5) velice dùslednì øídili a taky jsme
dosahovali pøí�erných výsledkù. Spolu�aèky na nás také shlí�ely s nále�itým
despektem. Èasto jsem si pøipadal jako totální idiot, trubec, který je v úle tr-
pìn jen pro svou biologickou funkci. Jakési tupé tìlo ovládalo pouze pudy,
neschopné slo�itìj�ích úvah. Myslím, �e kdybych jen trochu chtìl, mohly být
mé výsledky o mnoho lep�í. Mnì to ale bylo víceménì lhostejné. Dobøe jsem
vìdìl, �e v�echny ty katalyzátory, oxidace, kinetické síly, pano�ky a prokary-
otické buòky mi budou v �ivotì celkem k nièemu, na známky se nikdo ohlí�et
nebude, a tak jsem se nijak zvlá�� nesna�il a staral se radìji o potravu pro du�i.
Zpìtnì si s lítostí uvìdomuji, �e jsem tìm hloupostem v�dycky vìnoval je�tì
pøíli� mnoho èasu.

Bylo takté� pozoruhodné, jak se bìhem studia mìnilo mé vnímání klasifi-
kace. 13,5 bodu z dvaceti pro mì v prvním roèníku znamenalo zdrcující po-
rá�ku, hrùzostra�ný výkon. A hle, ubìhla ètyøi léta a byl jsem novým èlovì-
kem: 5,5 bodu z matematického testu mì naplnilo bezmeznou extází, nebo�
znamenaly nádhernou ètyøku, a tudí� udr�ení se nad pomyslnou hladinou té
�pinavé �umpy, kterou pro mì tehdy studium matematiky znamenalo. Ze v�ech
pøedmìtù, které nám ztrpèovaly �ivot, patøila maths k tìm nejhrùznìj�ím.
Trudomyslnost v tìchto hodinách pøipomínala atmosféru v rozpálené saunì,
kde se zasekla dvíøka. Taky jsme se pìknì �kvaøili. Nejvìt�í hrùzu kolem sebe
�íøila obávaná numerolo�ka. Znovu øíkám: mo�ná, �e v�ichni netrpìli jako já,
mo�ná se to nìkterým nedej bo�e líbilo! Ne, vybavuji si okam�iky, kdy celý
ná� stmelený kolektiv bez rozdílu posedla pøímo hmatatelná hrùza, tak�e v�ech-
ny, kdo zrovna neutekli k doktorovi èi se nevytratili pod nìjakou jinou zámin-
kou (co� byly nìkdy dobré dvì tøetiny tøídy), polil studený pot. Nejèastìji se
tak stávalo pøi vyvolávání k tabuli, kde èernoknì�nice divoce èrtala tajemné,
nesrozumitelné symboly. Svým uhranèivým pohledem se rozhlédla po tøídì
pátrajíc po dal�í obìti. V takových chvílích se v�ichni pojednou sklonili nad
svými chaotickými zápisky. Èlovìk obèas danou úlohu skuteènì vyøe�it nemo-
hl, kdy� ani nerozumìl francouzskému zadání. Pojednou byli v�ichni zachvá-
ceni prací, ka�dý si horeènatì poznamenával veledùle�ité informace, nìkteøí
se zamy�lenì �krábali ve vlasech, jiní pøemý�livì pøivøeli oèi a usilovnì vra�tili
oboèí, popøípadì si jakoby pro sebe pokyvovali hlavou a mumlali vzoreèky.
Kdyby jen tak profesorka tu�ila, co �e si to v�ichni zapisují! To nebyly sinusoi-
dy a odmocniny! Byla to koleèka, èárky, ornamenty, sprosté nadávky obrace-
jící se k Bohu, k vedení �koly nebo prostì ke v�em ostatním. Èasto nebylo dost
papíru; pak bylo jediným øe�ením obtahovat ve vzduchu ji� jednou napsané
èíslice, prostì cokoliv, co se podobalo øe�ení úlohy. Mít zvednutou hlavu moh-
lo být nebezpeèné, proto�e rozhlí�ení se dalo pova�ovat za lelkování a pohléd-
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nout vládkyni do oblièeje se rovnalo sebevra�dì a okam�itému vyvolání. Já
osobnì jsem pøi zaslechnutí svého jména èasto málem omdlel. Je�tì teï se mi
stává, �e sebou trhnu, kdy� ho zaslechnu. Zkrátka, je�tì pár let na té �kole
a v�ichni jsme byli �ediví. Francouzský teror i tak vykonal své zhoubné dílo: je
vysoce pravdìpodobné, �e u øady absolventù budou teprve v pozdìj�ím vìku
diagnostikovány �aludeèní vøedy èi rozlièné neurózy.

Zcela v jiném duchu probíhaly hodiny její kolegynì. Klidným hlasem po�á-
dala studenty, aby se bavili potichu, pokud je to nezajímá, a neru�enì se dala
do výkladu. S hrùzou jsme si uvìdomovali, �e jí je skuteènì jedno, jestli uspì-
jeme, nebo ne. Pronikal k nám pocit odporné zodpovìdnosti, ba romantické-
ho osamocení a s hrùzou jsme dávali pozor snad je�tì víc ne� u její zmínìné
pøedchùdkynì. Po drastických hodinách zùstala vìt�ina z nás strnule sedìt
s pohledem vytøe�tìným do prázdna, nìkdy se dokonce ozval pláè nebo kvíli-
vé skøeky spolu�aèek. Nìkteøí zdecimovanì klesli na lavici, jiní vrávorali na
chodbu a hledali útìchu ve svaèince nebo ve vykouøení cigarety, její� vykouøe-
ní bylo ov�em spojeno s velkým rizikem, a tak se kuøáci museli èasto uchylo-
vat ke zpùsobùm zcela nehodným studentù tak elitní �koly. Kouøit se chodilo
na nehostinné prostranství pøed nedaleký supermarket, ve spoleènosti olys-
lých panelákù a dùchodcù. S nostalgií jsme vzpomínali na kuøárnu v Dijonu,
prosklenou místnost, ze které se po otevøení dveøí vyvalil hustý kouø a kde se
mlhavì rýsovaly siluety studentù zanícenì diskutující se svými profesory. Pøi
kouøení u onoho obchodního centra jsem èasto pøemítal: jak architektonicky
krásná budova a jaký stra�ný osud � nejdøív jatka a pak supermarket. Soused-
ní lyceum na tom bylo o mnoho lépe: døíve hostilo mladé okupanty, nyní bi-
lingvní studenty, elitu národa!

Vìèné rozbroje vznikaly èasto kvùli nejmen�ím malichernostem, napøíklad
kvùli pøezouvání do papuèí. Øíkám schválnì do papuèí, aby plnì vynikla ab-
surdita celé té zále�itosti. Causa papuèe, dalo by se to nazvat. Pøedstavte si, jak
se dlouhou dobu po øinèení zvonku (jeliko� jste zaspali v dùsledku øe�ení ná-
roèných po�adavkù studia) øítíte vìzeòskou chodbou do nenávidìné komna-
ty, kde ji� úpí va�i spoluvìzni, kdy� se pojednou zpoza sloupu vyhoupne jako
samuraj postava v modrém plá�tíku a na va�e rameno dopadá ruka s ocelovým
stiskem. �Kde má� pøezùvky, studente? Do pono�ek!� Nutno podotknout, �e
�kolník Makowski mìl tento útisk naøízen od vedení �koly, jinak mu byly na�e
nohy celkem ukradené. Ne tak nohy studentek!

Nevím, jak vystihnout atmosféru tìch �stra�ných let�, kdy mi je�tì v�ichni
øíkali: �Studia, to je v �ivotì ta nejlep�í doba, toho si va�!� Já jsem a� tak nad-
�en nebyl. Typické znechucení fin de siècle.

Martin Uvíra
(mat. roè. SG 1997, B)
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ZMÌNY A DOPLÒKY K ÈESKÉ REÁLCE
1910

� Derrich Josef, Ing., Olomouc
1911

� Grunt Jaroslav, Ing., Brno, �
1916

� Èech Franti�ek, Hejèín, � 17. 12. 1951
1921

� Ko�utová-Klapálková Olga, Praha, � 10. 2. 1989
1923

� Bernatský Ladislav, Moravská Lodìnice 125, okr. Olomouc, � 8. 1. 1982 31. 5. 1904
� Zatloukal Jaroslav, PhDr., Brno, � 24. 9. 1958

1924
� Kolisko Rudolf, Olomouc, Masarykova 34, � 1. 2. 1985 29. 7. 1094

1926
� Slovenèíková-Horatiusová-Lenhartová Bohumila, Olomouc,

Pod lipami 10, � 28. 12. 1998 14. 11. 1907
1928 A

� Zlámal Jan, Olomouc, Jílová 4, � 25. 7. 1998 15. 1. 1909
1929 A

� Èernohorský Bedøich, JUDr., Plzeò, Vyhlasova 37
Hradil Karel, Ing., Olomouc, Gorazdovo nám. 10 19. 11. 1911

� Liebl Xenofon, Litomìøice v Èechách
� Schächer Otto, Olomouc, Dìlnická 1, � 2. 3. 2000 2. 4. 1911

1930 A
�ebestík Vojtìch, Ing., Olomouc, Heyrovského 19 10. 10. 1912

1931 A
� Aubrechtová-Celá, Miroslava, Olomouc, Politických vìzòù 4, � 31. 1. 1998 18. 7. 1913
� �indlerová-Kvapilová Milada, Olomouc, Panská 2, � 22. 2. 2000 18. 4. 1912

1932
Seitel Antonín, Ing., Olomouc, �vabinského 3 10. 6. 1914

1933
� Vilímec Miroslav, Ing., Olomouc, Neøedínská 3, � 16. 6. 1998 17. 11. 1913
� Vodièka Pøemysl, Ing., Olomouc, Na Vozovce 44, � 9. 8. 1999 20. 5. 1915

1934 B
� Bøehovský Engelbert, Velké Meziøíèí, � 7. 5. 1945 (zastøelen SS) 24. 4. 1916
� Papou�ek Jaroslav, Brno, Hoblíkova 4, � 30. 4. 1988 4. 7. 1915
� Pùlkrábek Karel, Olomouc, Stupkova 1, � 27. 2. 1999 26. 11. 1916

POZNÁMKA REDAKCE:
V almanachu Primum necessarium je vzdìlání a mravnost, vydaném k výroèí 130 let

Slovanského gymnázia a 95 let Èeské reálky, jsme vyèerpávajícím zpùsobem pøinesli
ve�keré údaje týkající se profesorù, absolventù a studentù SG a ÈR od zalo�ení obou
ústavù a� po rok 1997. V následující kapitole proto pøiná�íme jen zmìny a doplòky
k údajùm ji� uvedeným a dále ty informace, je� se týkají posledních pìti let Slovanské-
ho gymnázia.
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1935
� Drlík Antonín, Hukvaldy 156, � 24. 8. 1996
� Hanzlík Richard, Canada, Toronto ON, Glendale Ave, M6R 2T2, � 13. 5. 2000 19. 5. 1917
� Kozák Meèislav, Olomouc, Ne�porova 7, � 3. 12. 2001 19. 9. 1916
� Kubáèek Vratislav, Mgr., Slavièín, okr.Zlín, U zahrádek 481, � 31. 5. 1999
� Müller Ev�en, Prof., �ternberk, �i�kova 15, � 15. 4. 1999
� Stejskalová-Støelcová Eli�ka, Horka nad Moravou, Olomoucká 15, � 6. 5. 1999

1936
� Hlávka Karel, Ing., Praha 9-Hloubìtín, Klánovická 604-V-4, � 24. 4. 2000

1937
� Kreuzer Prucek, Alois, Olomouc, Zikova 14, � 22. 1. 2000 25. 6. 1919

Souèek Josef, Brazilie, Sao Paulo, Rue Decio Reis, CEP 05445 27. 9. 1917
1938 A

� Bilý Miroslav, Ing., Olomouc, Jana Èecha 13, � 5. 10. 2000 28. 3. 1919
� Èech Bedøich, Pøerov, Fügnerova 5, � 15. 3. 1999
� Gasta Ev�en, Olomouc, Na Zákopì 14, � 16. 7. 2000 18. 5. 1919
� Heider Vítìzslav, Zlín, Svìtlé 488, � 30. 6. 1988
� Kakáè Jan, Ing., Brno-Lesná, � 12. 12. 1983
� Lipavský Jaromír, Doloplazy u Nezamyslic (Olomouc), � 6. 1. 1990

Pavlík Jan, ThDr., Velehrad, Nádvoøí 1 23. 10. 1920
� Øíha Zbynìk, Pøíbram, � 4. 11. 1992,
� Stejskal, Oldøich, �umperk, Èajkovského 17, � 3. 6. 1987

1938 B
� Berger Stanislav, Hluboèky, � 1939,
� Maèák Miloslav, Olomouc, Na vozovce 22, � 2. 10. 1993 2. 2. 1920
� Nenièková Ema, �ternberk, okr. Olomouc, Unièovská 87, � 3. 11. 2001
� Paòák Rudolf, Ing., �umperk, gen.Krátkého 19, � 26. 5. 1999
� Skalièka Franti�ek, Stra�ice 599/III, � 9. 12. 2001

Vychodil Ladislav, SR, Bratislava, Prokopa Velkého 15 28. 2. 1920
1939 A

Hrdlièka Karel, Olomouc, Krejèího 4 27. 10. 1921
Hrdlièka Ale�, Ing., Olomouc, Gorazdovo nám. 7 3. 12. 1920

1939 B
� �ebestík Jiøí, Praha 4, Plamínkové 9/1562, � 1999

1940 A
Dokoupilová-Tannenbergová Marie, �tìpánov, okr.Olomouc, Nadjezdová 1 22. 4. 1921
Dvoøák Vladimír, Ing., Olomouc, Smrèkova 8 25. 2. 1922

� Fibinger Eduard, Olomouc, Politických vìzòù 2, � 17. 5. 1998 20. 1. 1922
� Hanzl Oldøich, Brno, � 9. 5. 1992 1921
� Charamza Jaromír, MUDr., Krnov, � 5. 9. 1989 10. 11. 1921
� Janáèková-Dohnalová Drahomíra, Praha Spoøilov, � 1. 11. 1993 1921
� Klíè Josef, JUDr., Praha 3, V domovì 4, � 1999

Koschin Maxmilian, Ing. arch., Praha 2, Budeèská 37 11. 1922
� Koutek Antonín, Vy�kov, 1995, � 6. 1. 1995 5. 2. 1922

Kvapil Václav, Olomouc, Politických vìzòù 4 18. 8. 1921
� Libiger Zdenìk, Ing., Praha 10, U�ocká 2/1209, � 4. 6. 2001 1921

Lota Kvìtoslav, Ing., SR, 017 01 Pová�ská Bystrica, Dukelská 972/6 23. 5. 1922
Mádr Miroslav, Pøerov, 17. listopadu 38 20. 12. 1921

� Marek Vladimír, Ing., Praha 6, tø.ès.armády 5, � 9. 7. 2000 1922
� Mika Ladislav, Ing., Praha-Kbely, � 20. 7. 1984 1921
� Nepo�itek Zdenìk, Ing., Pardubice, � 31. 3. 1954 1922

Novotný Milan, Ing., Praha 2, Belgická 36 24. 10. 1922
1940 B

Hovadíková-Kaliberková Jiøina, Praha 1, Ve Smeèkách 12 6. 3. 1922
� Mayerová Ruth, Olomouc, � 1984 15. 12. 1922
� Mlèoch Zdenìk, Olomouc, Olbrachtova 3, � 1. 3. 1999 21. 9. 1922
� Novotný Zdenìk, Bøuchotín, � 1971 26. 2. 1922
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� Ostrý Ignác, � 1997 14. 3. 1920
� Pliml Jindøich, Praha (Olomouc), � 1945 8. 1. 1922

Pokorný Arno�t, BRD, 68519 Viernheim, Heinrich Lanz-Ring 70 24. 10. 1921
� Procházka Jaroslav, Velká Bystøice, � 1966 21. 7. 1920

Procházka Miroslav, Heømanùv Mìstec, Neèesice 40 17. 9. 1922
� Richter Oldøich, Moravská Huzová (Olomouc), � 1992 22. 7. 1922

Richter Franti�ek, Ing., Velký Týnec, Krèmaòská 467 2. 5. 1922
� Roháè Zdenìk, Brno (Pøerov), � 1991 5. 10. 1921
� Rybka Jaroslav, Olomouc, � 1975 14. 10. 1922
� Ry�ánek Ladislav, Trnávka u Lipníka nad Beèvou (Olomouc), � 1989 6. 4. 1922

Slepièka Josef, Ing., SR, 010 00 �ilina, Hollého 25 21. 7. 1922
� Soukop Vladimír, Bezdìkov, Nìmecko (Olomouc), � 1995 7. 4. 1921
� Starosta Jan, Olomouc, Karafiátová 1, � 21. 2. 1999 8. 3. 1922

Svrèinová Webrová, Ludmila, Ing., Praha 8, Na malém klínu 16 17. 3. 1922
� Taxa Josef, Lo�ov, � 1977 12. 10. 1920
� Tichý Lubomír, Svinov, Nìmecko (Horka nad Moravou), � 1978 13. 11. 1922
� Valouch Otakar, Dolany (Olomouc), � 1981 24. 1. 1922
� Vláèil Miroslav, Doloplazy u Olomouce (Olomouc), � 1989 10. 6. 1922
� Vybíral Bohumil, Senice na Hané (Olomouc), � 1986 14. 8. 1922

1941 A
� Gardavský Zdenìk, arch., Dr., Olomouc, Komenského 14, � 28. 3. 2002 14. 11. 1923
� Jabèík Oldøich, MUDr., Olomouc, Frajtovo nám. 9, � 9. 10. 1988 22. 9. 1922
� Kunzfeld Jan, RNDr., CSc., Olomouc, �tursova 2, � 15. 1. 1998 6. 1. 1922

1941 B
� Èinèera Radùz, Dr., Praha 8 -Ïáblice, Kyselova 1185, � 21. 1. 1999
� Rak Zdislav, � 18. 6. 1977 9. 5. 1922
� Rozhold Zdenìk, Ing., Olomouc, Hálkova 9, � 3. 8. 2000 27. 7. 1923

1942 A
� Dokoupil Milan, Ing., USA, � 1969 28. 11. 1923
� Kouøil Karel, Olomouc, Za vodojemem 8, � 5. 9. 1999 22. 12. 1923
� Lo��ák Jaroslav, Olomouc, Stiborova 13, � 13. 3. 1923 17. 3. 1923

Zima Lubomír, Ing., Praha 6, �tejnická 5 24. 1. 1925
1942 B

Men�ík Èenìk, Mgr., Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 16 26. 9. 1924
1944 A

� Ditmar Vlastimil, Olomouc, Fügnerova 32, � 18. 5. 1998 23. 10. 1925
Juránková-Vítová Jarmila, Brodek u Pøerova, Jiráskova 277 19. 4. 1924

� Koudelka Miroslav, Olomouc, I. P. Pavlova 62, � 5. 2. 2000 28. 12. 1924
� Pavlita Jaroslav, La��any, okr.Olomouc, � 4. 5. 1945, popraven 1925
� Potì�il Zdenìk, Ing., Olomouc, Politických vìzòù 2, � 6. 7. 1995 16. 2. 1925
� Procházka Vladimír, Ing., � 1996 1924

1944 B
Dole�el Jaroslav, Ing., Praha 4, Klánova33/321 28. 8. 1923
Frýbort Milan, Ing., Plumlov, Lesnická 446

� �nédrle Milan, Ing., Praha 2, Anglická 13, � 1998
1945

� Adamíra Milan, Ing., Olomouc, Krapkova 24, � 22. 7. 2001 14. 7. 1926
1946 A

� Beranová-Vykydalová Zdena, Opava, Kasárenská 1, � 2002
� Dostál Franti�ek, Ing., Praha, � 1991 29. 7. 1927
� Hlavaèka Svatopluk, Ing., SR, 841 05 Bratislava, Pod Rovnicami 17, � 2001
� Koláø Ivo, Ing., Praha 4, Podolská 90, � 2000

Skála Franti�ek, Olomouc, Na �ibeníku 44 12. 1. 1925
� �eha Zdenìk, Ing., Schweiz, � 1986 2. 1. 1926

1946 B
� Koryèánek Jaroslav, Ing., CSc., Praha 7, Èechova 19, � 2. 2001

Láhner Otakar, Ing., Olomouc, Praskova 12 7. 12. 1925
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Nìmeèková Jaroslava, PaedDr., CSc, Olomouc, Pøichystalova 66 30. 11. 1926
1947 A

� Aulehla Vladimír, PhDr., Olomouc, U lávky 10, � 18. 4. 1998 7. 2. 1928
Grasse Zdenìk, PhDr., Olomouc, Hnìvotínská 36 21. 9. 1928
Hartmann Vítìzslav, Olomouc, Prokopa Holého 4 4. 7. 1928

� Rù�ièka Vladimír, Pøíbram-Bøezové Hory, Ro�mitálská 276, � 15. 10. 1927 7. 3. 1928
� Vala Lubomír, Ing., Velká Bystøice, okr. Olomouc, Kollárova 530, � 1998 26. 6. 1928

1947 B
Novotný Karel, prof., Ing., CSc., Brno-Lesná, Jurkovièova 13

� Zapletal Zdenìk, MUDr., CSc., Olomouc, Èernochova 10, � 11. 8. 2001 2. 9. 1928
1948

Macháèek Jaroslav, prof., PhDr., CSc., Olomouc, Foerstrova 13 15. 11. 1929
� Titz Zdenìk, Olomouc, Køi�íkova 1, � 17. 10. 1997 26. 8. 1929

1949 A
Henek Franti�ek, Ing., Olomouc, Thomayerova 6 19. 9. 1931

� Men�íková-Juránková Eva, Olomouc, Denisova 42, � 11. 7. 1975 3. 1. 1930
1949 B

� Knoflíèek Milo�, Olomouc, U místní dráhy 9, � 18. 3. 2001 10. 11. 1928
1949 C

� Juránek Josef, Ing., Olomouc, Velkomoravská 53, � 17. 12. 1999 19. 12. 1929
Kubisová-Petrù Michaela, Praha 6-Bubemeè, �danova 29 19. 3. 1930

� Kuèera Zdenìk, Ing., Olomouc, Kosmonautù 3, � 10. 12. 1998 15. 12. 1929
Rajnocha-Pleva Lubomír, Pøerov, Jilemnického 1 31. 7. 1929

1949 D
Kubová Alena, Olomouc, Pøáslavská 17 17. 6. 1930

1950 A
� Brzokoupil Oldøich, Olomouc, Mánesova 15, � 24. 12. 1929

Friedlová-Zapletalová Kvìtoslava, Olomouc, Stiborova 3 27. 3. 1931
Fukalová-Jesenská Zdenka, SR, 833 01 Bratislava, Vilová 27 D 6. 3. 1931

� Kuklínek Vlastimil, �ternberk, Nádra�ní 34, � 9. 9. 1931
Matlocha Zdenìk, Ing., Olomouc, Na struze 11 20. 2. 1931

� Morava Jan, Brno, Èápkova 8, � 28. 2. 2002 24. 12. 1930
Psotová-Michálková Marie, �umperk, Nezvalova 47 22. 8. 1931

� Smékal Oldøich, Ing., Olomouc, Masarykova 22, � 26. 11. 1930
Sou�ek Jaromír, Brno 2, Pellicova 17 16. 4. 1931
Tùma Jindøich, Pardubice, Na drá�ce 1568,
Utì�ený Dimitrij, SR, 967 01 Kremnica, Dolná 41/5 4. 7. 1930

� Vrabec Jiøí, Praha 3, Malostranské nám., � 3. 4. 1931
Vymìtal Miloslav, Brno-Královo pole 12. 9. 1930

1950 B
� Bene� Vladimír, Ing., Kladno 4, Vítìzná 13/2, � 6. 12. 1931

Hladký Radomír, Pøíbram, Horní 379 28. 4. 1931
� Hudeèek Jaroslav, � 9. 6. 1931

Høivna Josef, Nový Bor, Na svahu 843, okr. Èeská Lípa 18. 3. 1931
� Malík Vladimír, Brno, � 9. 4. 1932

Skácelová-Navrátilová Alexandra, RNDr., Olomouc, Valdenská 19 25. 10. 1931
� Stránská-Geistová Libu�e, Èeská Kamenice, Lipová 90, � 15. 3. 2001 3. 1. 1932
� Svìráková-Zapletalová Sylva, �umperk, B.Nìmcové 7, � 13. 10. 2000 29. 6. 1931

1950 C
Padìlková-Bezdìková Alice, Olomouc, Dobrovského 17 7. 2. 1931
Resner Vladimír, Olomouc, Na støelnici 6 7. 12. 1928

1950 D
Kubìnová-Svobodová Marie, Olomouc, Nábøe�í 2 16. 4. 1931
Mrákavová-�érová Zdenka, MUDr., Olomouc, Poupìtova 5 26. 7. 1932
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1951 A
� Kosatík Alois, prof., MUDr., CSc., Olomouc, Kollárovo nám. 8, � 30. 12. 1999 2. 9. 1932

Los Petr, RNDr., CSc., Olomouc, �ilinská 17 18. 6. 1933
1951 B

� Jabèík Jan, Ing., Olomouc, Frajtovo nám. 9, � 5. 11. 1999 1. 5. 1931
Polame Zdenìk, Olomouc, Stiborova 9 3. 5. 1931
Skoupil Franti�ek, Ing., Olomouc, �i�kovo nám. 3 15. 7. 1932

DÍVÈÍ REFORMNÍ REÁLNÉ GYMNÁZIUM
� zmìny a doplòky k seznamùm uvedeným v publikaci Buï zdrávo nám gymnasium dívèí z roku 1999

1934
� Luka�íková-Tomá�ková Ludmila, Olomouc, Grégrova 7, � 12. 5. 2000 27. 8. 1915
� Pospí�ilová Helena, Mariánské Údolí, okr. Olomouc 20. 2. 1915

1935
� Bou�ová-Lejsková Vlasta, Olomouc, Zikova 7, � 26. 4. 2002 13. 5. 1916
� Drábková Zdeòka Karmela, Chorynì 1, okr. Vsetín, � 3. 11. 2000 14. 10. 1914

1936
� Kubelková-Sychravová Jana, MUDr., Olomouc, Ro�ického 16, � 2000 28. 1. 1918

1938
Chromcová-Sigmundová Zdeòka, Praha 2, Americká 22 3. 11. 1918

1940
Gregorová-Sudáková Ludmila, Praha 7-Hole�ovice, Horáková 54 16. 9. 1921

1941 A
� Dobysíková-Rozsypalová Eli�ka, Olomouc, U Kovárny 36 15. 11. 1922
� Krestýnová-Macháèková Vìra, Praha, Heømanova 1 13. 6. 1922

Tomanová-Lang Marie, Österreich, Wien 1130, Erzbischofgasse 6C 25. 7. 1922
1941 B

� Mike�ová Vìra, Olomouc, Stará Víska 17. 5. 1922
� Pechoèová-�indlerová Vìra, MUDr., Olomouc, Stiborova 20, � 7. 2. 2002 23. 8. 1922
� �èuková-Sou�ková Hedvika, Olomouc, Palackého 8 14. 7. 1922

1942
� Amrozová-Hlu�í Miloslava, Dub nad Moravou, Sokol 9, okr. Olomouc, � 2001 16. 6. 1923
� Malivová-Loveèková Libu�e, Hrubá Voda 11, okr. Olomouc, � 15. 4. 2000 11. 5. 1923
� Nekulová-Zdráhalová Jana, � 15. 9. 1992 3. 1. 1923

Vyhnálková-Vlèková Vlasta, Ing., Buchlovice, Domov dùchodcù 2. 5. 1923
1943 A

Gregorová-Bártková Ljuba, Havíøov IV, okr. Karviná 27. 10. 1923
Hofschneiderová-Jedlièková Milada, Brno, Heinrichova 9 3. 4. 1924

� Korcová-�kùrková Dagmar, PhMr., Olomouc, Pøáslavská 10, � 13. 12. 1999 9. 11. 1923
� Lechnerová-Trèalová-�atanová-Smetanová Radka, Tøinec, Terasa 629 5. 7. 1924

Milièková-Lota Alena, Ing., Sverige, Göteborg, Slattervägen 12 18. 1. 1924
Utì�ilová-Va�íèková Alenka, Brno, Vala�ská 1 15. 4. 1924

1943 B
� Fla�arová Danu�e, Olomouc, Zeyerova 13, � 10. 10. 1999 1. 6. 1924

Janeèková-Kociánová Libu�e, Praha, Italská 19 19. 10. 1922
� Poláchová-Køeminská Jiøina, Rokytnice 301, okr. Pøerov, � 30. 3. 2002 14. 1. 1924
� �tìpánková-Poláková Ludmila, Tøebíè, Nerudova 20, � 14. 4. 2002 19. 5. 1924
� Tou�ková-Koèvarová Zlatu�e 21. 2. 1924

1948
� Prombergrová-Malinská-Spáèilová Jana, MUDr., Opava 5-Kateøinky,

Sovova 7, � 15. 5. 2000 21. 9. 1929
Sýkorová-Pøibíková Libu�e, Praha 11, �ticova 22 28. 3. 1929

� �töffelová Danu�e 21. 6. 1929
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SEZNAM PROFESORÙ SG
od �kolního roku 1996/97 a� dosud

jméno a pøíjmení aprobace období pùsobení

RNDr. Vladimír Bukáèek M�DG 1961/62 � 1971/72
1986/87 � 1999/2000

zást. øeditele 1969/70 � 1971/72
øeditel 1986/87 � 1991/92

Vìra Kvapilová RJ�D��p 1964/65 � dosud
PhDr. Eva Hádková ÈJ�RJ�NJ 1964/65 � 2000/01
PaedDr. Emil Hecl RJ�TV 1965/66 � dosud
Jana Skopalíková M�Ch 1965/66 � 1998/99
RNDr. Josef Látal M�F 1966/67 � dosud

zástupce øeditele 1991/92 � dosud
Helena Rybáková ÈJ�HV 1969/70 � 2001/02
Jiøí Jemelka ÈJ�TV 1969/70 � 2001/02
Mgr. Jitka Netopilová RJ�NJ 1972/73 � dosud
Mgr. Jitka Lónová M�F 1972/73 � dosud
Silva �enková AJ�NJ�L 1973/74 � 1981/82

1992/93 � dosud
RNDr. Jan Jelínek Bi�Ch 1975/76 � dosud
Mgr. Marie Steigerová RJ�NJ�ZA 1975/76 � dosud
Blanka Vrbková ÈJ�RJ�TV 1976/77 � dosud
Mgr. Dana Slezáková Bi�Ch 1976/77 � 2000/01
Helena Machalová M�DG 1978/79 � 2000/01
Mgr. Dana Kubalová Bi�TV 1979/80 � dosud
PaedDr. Jana Látalová Z�TV 1982/83 � dosud
PhDr. Jaroslava Greplová ÈJ�RJ 1984/85 � 1991/92
Jan Mikulka F�Ch 1985/86 � dosud
Mgr. Ludmila Dokulilová AJ�FrJ 1986/87 � dosud
Mgr. Ervína Pospí�ilová ÈJ�NJ 1986/87 � dosud
Jiøina Zouharová IVT 1986/87 � 1999/2000
RNDr. Libu�e Kraváèková M�Ch 1987/88 � 1998/99
Marta Ivanèíková Bi�Z 1987/88 � 1997/98

zást. øeditele 1987/88 � 1989/90
Alexandra Severová IVT 1987/88 � 1997/98
Mgr. Eva Vánská NJ�D 1987/88 � dosud
Romana Lachnitová M�F 1988/89 � dosud
RNDr. Vladimír Zicháèek Bi�Ch 1989/90 � dosud

zástupce øeditele 1989/90 � 1990/91
øeditel 1992/93 � dosud

PhDr. Ivana Mrozková ÈJ�AJ��pJ 1989/90 � 1997/98
Zdenka �áèková RJ�D 1989/90 � dosud

zástupkynì øeditele 1991/92 � dosud
Mgr. Alois Bauer ÈJ�VV�ZA 1990/91 � dosud
Renata Jirková-Vrbenská ÈJ�HV 1990/91 � dosud
Ludmila Pìnièková ÈJ�FrJ 1990/91 � 1999/2000

zástupkynì øeditele 1991/92
Mgr. Zuzana Chaloupková FrJ�NJ 19990/91 � dosud
PhDr. Alexandra Kozlová ÈJ � FrJ 1990/91 � dosud
Mgr. Ludìk Barto� ÈJ�RJ 1991/92 � dosud
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PhDr. Nadì�da Hronová ÈJ�NJ 1991/92 � dosud
Mgr. Jaroslava Vozná ÈJ�AJ 1991/92 � dosud
RNDr. Dana Hubková M 1991/92 � dosud
Mgr. Eva Pavlíèková ÈJ�FrJ�ON�D 1991/92 � dosud

zástupkynì øeditele 1992/93 � dosud
Dana Bene�ová ÈJ�FrJ 1991/92 � dosud
Daniela �moldasová FrJ��pJ�La 1991/92 � dosud
RNDr. Jiøí Svoboda F 1991/92 � 1998/99
PhDr. Hana Èesalová AJ�RJ 1992/93 � dosud
RNDr. Radim Slouka M�DG 1992/93 � dosud
PhDr. Jarmila Fialová ÈJ�VV 1992/93 � 1999/2000
PhDr. Jitka Greplová AJ�TV 1992/93 � dosud
PaedDr. Marie Hrachovcová ÈJ�D 1992/93 � 1998/99
Mgr. David Hrbek ÈJ�AJ 1992/93 � 1999/2000
Vìra Jemelková ÈJ�RJ 1992/93 � 2001/02
Bìla Øezáèová ÈJ�NJ 1992/93 � 1996/97
Mgr. Jarmila Cásková M�TV 1992/93 � dosud
Ing. Ludmila Cerhová M�F 1992/93 � 1998/99
RNDr. Marcela Ga�arová M�Z 1993/94 � dosud
Mgr. Stanislav Hanák ZSV�L 1993/94 � dosud
Mgr. Dagmar Horáková-Navrátilová ÈJ�NJ 1993/94 � dosud
Tatjána Jerou�ková Z�TV 1993/94 � 1997/98
Mgr. Jarmila Ketmanová ÈJ�VV 1993/94 � dosud
Mgr. Olga Kozlová M�F 1993/94 � 2001/02

(� 26. 8. 2002)
Stanislav Lachnit Bi�TV 1993/94 � dosud
Mgr. Martina Malínková M�F�IVT 1993/94 � dosud
Olivier Desbourdes D�Z 1993/94 � 2000/01
Mgr. Lenka Agnew ÈJ�AJ 1994/95 � dosud
Milan Bøeò Bi�Ch 1994/95 � dosud
Mgr. Ondøej Luká�, M. A. AJ 1994/95 � 1995/96

2000/01 � 2001/02
Mgr. Radmila Pavelková AJ�RJ 1994/95 � dosud
PhDr. Danu�e Tihelková AJ�RJ 1994/95 � dosud
PaedDr. Vìra Èíhalová HV 1995/96 � dosud
Mgr. Milena Ka�tovská Bi�ZSV 1995/96 � dosud
Mgr. Helena Kohoutková ÈJ�D 1995/96 � dosud
Mgr. Robert Weinlich M�F 1995/96 � dosud
Jaroslav Tylich VV 1995/96 � 1999/2000

(� 14. 10. 2001)
Mgr. Silvie Friesová M�F 1995/96 � 2000/01
Mgr. Lenka Oveèková-Èastulíková AJ 1995/96 � dosud
Guiléne Courtial lektor FrJ 1996/97
PaedDr. Jaroslava Kalcù Bi�Ch 1996/97
Sabine Porcher FrJ 1996/97 � 1998/99
Richard Maslanka lektor AJ 1996/97 � dosud
Mgr. Martina Muchová ÈJ�FrJ 1996/97 � 1999/2000
Mgr. Jitka Stu�ková-Stránìlová VV 1997/98 � dosud
Bouynat Didier F�Ch 1997/98 � 1999/2000
Mgr. Jana Jemelková TV 1997/98 � dosud
PhDr. Jitka Kubi�ová ÈJ 1997/98 � 2000/01
Virginie Lugez lektor FrJ 1997/98 � 1999/2000
Mgr. Martina Muchová ÈJ�FrJ 1997/98 � 1998/99
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Michael Hofmann lektor NJ 1998/99
Martin David Peters lektor AJ 1998/99
Mgr. Jarmila Rozehnalová Z�TV 1998/99 � dosud
Mgr. Roman Sedláèek M�VT 1998/99
Mgr. Eva �afránková M�Z 1998/99 � dosud
Ulrike Escher lektor NJ 1999/2000 � dosud
Mgr. Jana Fojtíková-Veselá M�Ch 1999/2000 � dosud
Iva Gailly FrJ 1999/2000 � dosud
Mgr. Stéphane Gailly FrJ 1999/2000 � dosud
Mgr. Blanka Gruntová ÈJ�FrJ 1999/2000 � dosud
Mgr. Bo�ena Hlochová AJ 1999/2000 � dosud
RNDr. Jana Jakubcová M�Ch 1999/2000 � dosud
Mgr. Milan Køí� AJ�nizozem. 1999/2000 � 2000/01
RNDr. Veronika Kvapilová M�F�VT 1999/2000 � dosud
Mgr. Dita Mary�ková M�F�VT 1999/2000 � dosud
RNDr. Zdeòka Plachá M�VT 1999/2000
Mgr. Pavla Procházková AJ�NJ 1999/2000
RNDr. Jarmila �im�íková Bi�Ch 1999/2000 � dosud
Mariska Monigue Venema lektorka FrJ 1999
Karim Chayeb lektor FrJ 2000/01
Mgr. Irena Kozelská D�FrJ 2000/01
Mgr. Milan Láska F�Ch 2000/01 � dosud
Michaela Morala-Gabry�ová ÈJ�ON 2000/01
Timothy Portheus lektor AJ 2000/01
Maria Rubio Cavilán lektor �pJ 2000/01 � dosud
Mgr. Petra Cardová AJ�TV 2000/01 � 2001/02
Nicolas Carminati D�Z 2000/01
Mgr. Lenka Èerná ÈJ�HV 2000/01 � dosud
Mgr. Jarmila Davidová M�F 2000/01 � dosud
Lionel Di Martino F 2000/01
Mgr. Eva Doubková Bi�Z 2000/01
RNDr. Jolana Svobodová M�Bi�VT 2000/01 � dosud
Soòa Vidlièková HV 2000/01 � dosud
Mgr. Martina Vosková ÈJ�D 2000/01 � dosud
Mgr. Ivana �ádníková ÈJ�D 2000/01 � dosud
Mgr. Lucie Bednáøová AJ�HV 2001/02 � dosud
Mgr. Gabriela Hlaèíková F�VT 2001/02 � dosud
Mgr. Lucie Janáková Bi�TV 2001/02 � dosud
Mgr. Jiøí Køí� M�F 2001/02 � dosud
Julien Legros D�Z 2001/02 � dosud
Phillipe Nocquet lektor FrJ 2001/02
Mgr. Jaroslav Vala ZSV 2001/02
Mgr. Lenka �ampová VV 2001/02 � dosud
Mgr. Pavel Andrýsek Bi�Z�Geo 2002/03
Martina Bièová ÈJ�AJ 2002/03
Antony Joubier lektor FrJ 2002/03
Mgr. Andrea Krejèí D�ZSV 2002/03
Mgr. Martin Pelcl M�TV 2002/03
Mgr. Silvie Sedláèková ÈJ�ZSV 2002/03
RNDr. Jana Slezáková M�Dg 2002/03
Mgr. Ivana Táborská ÈJ�RJ�Hv 2002/03
Mgr. Marie Voborná AJ�NJ 2002/03
Mgr. Jaromír Vachutka Bi�Z 2002/03
Mgr. Andrea Krejèí D�ZSV 2002/03
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PROFESORSKÝ SBOR SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

RNDr. Vladimír
Zicháèek

øeditel

RNDr. Josef
Látal

statutární zást. øeditele

Mgr. Eva
Pavlíèková

zást. øeditele

Zdenka
�áèková

zást. øeditele
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Mgr. Lenka
Èerná

PaedDr. Vìra
Èíhalová

Mgr. Jarmila
Davidová

Mgr. Ludmila
Dokulilová

Mgr. Jana
Fojtíková
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Gailly
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Gailly

RNDr. Marcela
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Gruntová

Mgr. Stanislav
Hanák

PhDr. Hana
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PaedDr. Emil
Hecl

Mgr. Gabriela
Hlaèíková

Mgr. Bo�ena
Hlochová

PhDr. Nadì�da
Hronová

RNDr. Dana
Hubková

Mgr. Zuzana
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RNDr. Jana
Jakubcová

Mgr. Lucie
Janáková
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RNDr. Jan
Jelínek

Jiøí
Jemelka

Mgr. Jana
Jemelková

Vìra
Jemelková

Mgr. Milena
Ka�tovská

Mgr. Jarmila
Ketmanová

Mgr. Helena
Kohoutková

PhDr. Alexandra
Kozlová

� Mgr. Olga
Kozlová

Mgr. Jiøí
Køí�

Mgr. Dana
Kubalová

Vìra
Kvapilová

RNDr. Veronika
Kvapilová

Stanislav
Lachnit

Romana
Lachnitová

Mgr. Milan
Láska

PaedDr. Jana
Látalová

Julien
Legros

Mgr. Jitka
Lónová

Mgr. Ondøej
Luká�, M. A.
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Mgr. Martina
Malínková

Richard
Maslanka

Jan
Mikulka

Mgr. Dagmar
Navrátilová

Mgr. Jitka
Netopilová

Philippe
Nocquet

Mgr. Radmila
Pavelková

Mgr. Ervína
Pospí�ilová

Mgr. Marek
Pelcl

Mgr. Jarmila
Rozehnalová

Helena
Rybáková

Mgr. Silvie
Sedláèková

RNDr. Jana
Slezáková

RNDr. Radim
Slouka

Mgr. Marie
Steigerová

RNDr. Jolana
Svobodová

Mgr. Eva
�afránková

Silva
�enková

RNDr. Jarmila
�im�íková

Daniela
�moldasová
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Mgr. Ivana
Táborská

PhDr. Dana
Tihelková

Mgr. Jaromír
Vachutka

Mgr. Jaroslav
Vala

Mgr. Eva
Vánská

Soòa
Vidlièková

Mgr. Marie
Voborná

Mgr. Martina
Vosková

Mgr. Jaroslava
Vozná

Blanka
Vrbková

Mgr. Miroslav
Vývoda

Mgr. Robert
Weinlich

Mgr. Ivana
�ádníková

Mgr. Lenka
�ampová

Mgr. Dana
Zívalíková

Fotografie profesorského sboru: Miroslav Kraváèek
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Technicko-hospodáø�tí pracovníci Slovanského gymnázia. Zleva: Jan Vlèek,
Ludmila Fryblíková, Alena Suchá, Karel Krump, Ing. Martin Slezák, Eva Citovecká

Správní zamìstnanci budovy na tø. Jiøího z Podìbrad. Zleva: Ivo Martinec, Edita Langrová,
Jana Pavlíková, Dagmar Machová, Antonie Ptáèková
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Pracovnice kuchynì Pasteurova ul. Zleva: Zdena Vinklerová, Alena �tvánová,
Ivana Zavadilová, Miloslava Fillová

Pracovnice kuchynì na tø. Jiøího z Podìbrad. Zleva: Jarmila �anderová, Jana Kredbová,
Kateøina Tondlová, Miroslava Lakato�ová, Marie Èervinková, Ludmila Rendová
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Správní zamìstnanci budovy na Pasteurovì ul. Zleva: Zdenka Maèáková,
Jarmila �teiglová, Rù�ena �vandová, Kvìtoslava Daníèková, Stanislav Makowski,
Pavlína Utíkalová, Jiøí �moldas, Jiøina Janèíková

Fotografie zamìstnancù SG: dr. Radim Slouka
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ZMÌNY A DOPLÒKY V SEZNAMU ABSOLVENTÙ SG
od r. 1920 do r. 1997

1920
� Kosková-Rybová Anna, Praha 6, �tefkova 1209/20 25. 6. 1901

1922
� Ne�verová-Hajèmanová Pavla, Olomouc, K. Svìtlé 16, � 19. 12. 1997 27. 1. 1903
� Vymìtal Vladimír, Praha 3, Øíèní 10, � 3. 1. 2000 14. 6. 1903

1927
� Pejpková Anna, PhMr., Olomouc, �vabinského 3, � 9. 6. 1998 7. 7. 1909
� Spurná-Tre�erová-Vrbová Andìla, PhMr., �tìpánov 324, RA 3 26. 6. 1906

1930
� Paleèek Vladimír, Brno, Záhumenice 36, � 1997 29. 5. 1911
� �áèek Franti�ek, JUDr., Brno-�abovøesky, E. Machové 32, � 29. 11. 1993 16. 12. 1911

1931
� Pi�tìcká-Králová Olga, Praha 4-Chodov, �alounova 1937 13. 10. 1912

1934
� Dole�el Antonín, Praha, Husova, � 15. 7. 1993 25. 9. 1915

Lota Milo�, MUDr., Sverige 8. 2. 1914
Martínek Franti�ek, Ing., Great Britain 1. 6. 1914

� �krdlant-Bernard Karel, JUDr., Praha 5, Holeèkova 73, � 30. 6. 2000 26. 9. 1916
1935

� Cicha Herbert, MUDr., BRD, Bühl, Robert Koch Str. 24 6. 10. 1917
� Zatloukal Antonín, PhDr., prof., Olomouc, Boleslavova 8, � 19. 11. 1998 7. 10. 1916

1937
� Hecl Josef, JUDr., Olomouc, Fischerova 2, � 17. 1. 2002 18. 12. 1917
� Kvapil Jaromír, JUDr., Olomouc, Stiborova 18, � 2. 8. 1999 10. 4. 1919
� Páleník Jiøí, Prostìjov, Slovenská 8, � 2001 4. 8. 1918

1938 A
� Dokládal Miroslav, Olomouc, Wellnerova 23, � 9. 12. 1995 3. 5. 1919
� Dvoøák Vladimír, MUDr., doc., CSc., Olomouc, �védská 12, � 6. 9. 2000 1. 11. 1919
� Hudlický Milo�, Dr., Ing., doc., USA, 1005 High Land Circ., Blacksburg VA, � 12. 5. 1919
� Hrubý Adolf, Ing., Praha 3-�i�kov, Pospí�ilova 4, � 22. 1. 1998 14. 11. 1919

1938 B
� Øièánek Miloslav, Ing., Praha 6-Dejvice, Na Beèváøce 5/745, � 10. 1. 2000 7. 7. 1919
� Prá�il Karel, MUDr., Brno, Vsetínská 10, � 27. 1. 1918

Øeditelství Slovanského gymnázia prosí v�echny absolventy, aby prùbì�nì aktu-
alizovali ve�keré údaje o svém osobním �ivotì, pøíp. o �ivotì své tøídy (zejména
zmìny adres, zmìny pøíjmení u vdaných, získání akademického titulu atp.)
Pøi setkání tøídy u pøíle�itosti výroèí maturity Vás rádi uvítáme ve �kole. Rovnì�
uvítáme Va�e pøíspìvky nebo fotografie vhodné pro pøíp. zaøazení do pøí�tího
almanachu.

Adresa:
Slovanské gymnázium
klub absolventù
tø. Jiøího z Podìbrad 13
771 11 Olomouc
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1939 A
� Bittman Otakar, MUDr., BRD, Renchen, Haupt-Str. 13,

Baden-Baden, � 3. 3. 1987 20. 11. 1920
� Drábová Marie, Olomouc, Krakovská 13, � 21. 9. 1997 25. 12. 1919
� Farga� Eduard, MUDr., doc., CSc., Olomouc, Wellnerova 17, � 28. 1. 2001 26. 1. 1920
� Fischer Franti�ek, Olomouc, Tøebízského 42, � 11. 11. 1997 4. 6. 1920

Rychlá-Arno�tová Drahomíra, Mgr., Ing., Nový Jièín, Havlíèkova 8 26. 8. 1920
1939 B

� Skopalík Jindøich, PhDr., Mikulov, 1. kvìtna 116, � 15. 2. 2000 13. 1. 1920
Sudák Andrej, Mgr., Praha 7-Hole�ovice, Horákova 54 26. 5. 1921

1940 A
� Èech Franti�ek, USA, Joppa, � 1987 31. 8. 1921
� Dole�el Vladimír, Rovensko pod Troskami, Matou�kova 264, � 8. 7. 1993 8. 9. 1920

Ka�par Rudolf, MUDr., Olomouc, Pe�kova 37 23. 8. 1921
1940 B

� Matìjù Svatopluk, Unièov, �umperská 952, okr. Olomouc, � 4. 10. 1997 15. 1. 1920
1940 C

� Køeháèková-Lnìnièková Zdeòka, MUDr., CSc.,
Praha 8, Bínova 532, � 29. 4. 2000 5. 12. 1921

� �ula Bohumil, Olomouc, Schweitzerova 11, � 2. 11. 2001 3. 1. 1920
1941 A

� Bartonìk Karel, Ing., Olomouc, �títného 23, � 29. 6. 2001 26. 7. 1922
� Bro� Jiøí, Ing., Olomouc, Vojanova 6, � 3. 7. 2002 24. 5. 1922
� Floder Èestmír, MUDr., CSc., BRD, Nürnberg, Obere Talgasse 5, � 19. 4. 1999 8. 7. 1921
� Hrbáèek Vlastimil, Bohuslavce, okr. Prostìjov, � 22. 5. 1999 16. 10. 1916
� Janáèek Franti�ek, Ing., Ostrava-Poruba, Opavská 1433, � 20. 2. 1999 23. 4. 1922

1941 B
� Kozák Emanuel, Ing., Brno, Kotláøská 21, � 7. 6. 2002 10. 9. 1922
� Lachman Lubo�, Olomouc, Mozartova 17, � 22. 10. 2002 25. 4. 1922
� Malínek Miloslav, Ing., Olomouc,Vaníèkova 11, � 21. 3. 2000 21. 11. 1922
� Pelikán Ivo, Jiøí, Italia, Roma, Via Della Rotonda 36, � 26. 6. 1999 7. 2. 1923
� Schnirchová-Morávková Alena, Praha�Podolí, Jeremenkova 15, � 3. 7. 1998 2. 7. 1922

1941 C
� Regentík Zdenìk, Olomouc, Matìje z Janova 3, � 9. 9. 2001 10. 4. 1921
� Stupárková�Petschová Jiøina, Olomouc, Bratøí Wolfù 20, � 13. 3. 2002 11. 7. 1922

�ïárská-Horáèková-Koptová Libu�e, Brno, �umavská 12 13. 8. 1920
1942 A

� Èerno�ek Franti�ek, PhMr., Olomouc, Janíèkova 13, � 11. 4. 1998 6. 2. 1923
� Èíhalík Èestmír, MUDr., Velká Bystøice, Høbitovní 603, okr. Olomouc 25. 4. 1923
� Divi�ová-Dìdicová Anna, Bohdíkov 36, okr. �umperk, � 15. 2. 2002 20. 1. 1923

Haderka Jiøí, JUDr., prof., CSc., Havíøov-Mìsto, Werichova 2a 19. 4. 1924
� Kleèka Milo�, Opava, Strossmayerova 12, � 31. 10. 2001 25. 6. 1923
� Koláèný Franti�ek, Ing., Sverige, Sundwal 13, Neptunvagen 24, � 11. 9. 2001 7. 6. 1923

1942 B
� Hanák Vladimír, JUDr., Olomouc, Komenského 21, � 4. 8. 2000 11. 9. 1923
� Havelková-Honková Vlasta, Opava, Mezi trhy 3, � 22. 4. 1997 6. 9. 1923
� Látal Jiøí, PhDr., doc., CSc., Olomouc, Wellnerova 10, � 25. 1. 1999 17. 4. 1923
� Lubojacká Jarmila, Ing., Krnov, Pod Cvilínem F22/3, � 1998 8. 10. 1923
� Nakládal Franti�ek, JUDr., Suchonice 39, okr. Olomouc, � 23. 8. 2001 6. 2. 1923
� Rychlík Vladimír, Ing., SR, Bratislava, Jelaèicova 12, � 6. 9. 2001 11. 12. 1922

1942 C
� Hoplíèková-Andrlová Alena, Olomouc, Petelinova 3, � 31. 5. 2001 1. 6. 1923
� Vidimský Bohu�, Olomouc, Dalimilova 1, � 28. 11. 2000 25. 4. 1923

1943 A
� Coufal Bohumil, Ostrava-Poruba, Èkalovova 916, � 2001 5. 7. 1923
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Dokoupil Jan, Ing., Olomouc, Masarykova 32 29. 2. 1924
� Günter Èestmír, Ing., Ostrava-Hrabùvka, Hajdova 14, � 11. 2. 2001 14. 5. 1924

Kadlecová-Seidlová Libu�e, Námì�� na H.-Louèany 678, okr. Olomouc 24. 2. 1924
� Karko� Libor, MUDr., Olomouc, Dobrovského 24, � 3. 1. 2000 7. 4. 1924
� Kohoutek Ladislav, Námì�� na Hané 136, okr. Olomouc, � 24. 4. 1998 20. 6. 1923
� Kobli�ek Ludvík, JUDr., Olomouc, Wellnerova 8, � 24. 10. 1999 11. 3. 1923

1943 C
� König Alois, Jedlí 121, okr. �umperk, � 22. 4. 2001 29. 6. 1923

Smejkal Bohuslav, Samoti�ky, Zahradní 4, okr. Olomouc 11. 5. 1924
Stumpfeová-Vencelidesová Ta�ána, MUDr., Znojmo, Jaro�ova 26 20. 3. 1924

� �anda Miroslav, RNDr., PhMr., CSc., Zlín, Ba�ova 1276/712, � 22. 11. 1997 16. 10. 1923
�iler Miroslav, Ing., Brno 16, Poznaòská 1 15. 9. 1924
Tøasoò Svatopluk, PhDr., Zlín, Ba�ova 876, Vì�ové domy 20. 1. 1924

� Tyl�ar Vladimír, Olomouc, � 21. 7. 1945 1. 6. 1924
� Vari� Josef, Hole�ov, Palackého 1278, okr. Kromìøí�, � 23. 2. 1997 16. 8. 1924
� Va�íèek Jan, Ing., Olomouc, Kosmonautù 9, � 20. 3. 2000 24. 2. 1924
� Veèerka Kazimír, JUDr., PhDr., Praha-Zahradní mìsto 2414, � 1. 9. 1999 8. 5. 1924
� Wolf Bedøich, Prostìjov, sídl. Svobody 13/46, � 9. 10. 2001 13. 8. 1921
� �i�ka Miloslav, MUDr., Olomouc, Ji�ní 83, 10. 4. 1998 23. 6. 1924
� �ondra Vlastimil, JUDr., PhDr., Olomouc, M. Pospí�ilové 12, � 12. 10. 1997 13. 6. 1924

1944 A
� Bátìk Franti�ek, MUDr., doc., CSc., Olomouc, Mo�nerova 4, � 29. 10. 2001 30. 5. 1925

Dvoøáèková-Douchová-Bene�ová Vìra, Olomouc, �vabinského 3 29. 12. 1925
� Háblová-Pospí�ilová Helena, PhMr., Olomouc, Hálkova 25, � 7. 3. 1999 29. 7. 1925
� Janáková-Nováková Eva, Bøidlièná, Høbitovní 6, � 4. 4. 2002 25. 12. 1925

Kuèera Ladislav, Ing., Hluboèky, Na orátì 483, okr. Olomouc 10. 4. 1925
1944 B

� Kulí�ková-Pavlová Dobromila, MUDr., Praha 4, Podolská 26, � 13. 6. 1925
� Ma�ková-Pe�ková Marie, PhMr., Brno, ��ouraèova 1, � 15. 5. 2001 26. 4. 1925
� Pokorný Vítìzslav, �umperk, Václavkova 11 16. 5. 1925
� Preè Jaroslav, Rozstání, okr. Prostìjov, � 9. 9. 1925
� Pøíleská Nadì�da, MUDr., Olomouc, Politických vìzòù 6, � 8. 3. 1999 19. 11. 1925
� Schejbal Miroslav, Pøerov, Petøivalského 10 21. 3. 1924

Svoboda Miroslav, RSDr., JUDr., Olomouc, Nábøe�í 2 25. 9. 1925
� �najdr Du�an, MUDr., Pøerov, Dvoøákova 29, � 2001 25. 5. 1925
� Utíkal Lubomír, Ing., Olomouc, Veverkova 2,� 23. 8. 2001 16. 11. 1925
� Vláèil Milan, Ing., Praha 4, Olbrachtova 1048, � 25. 12. 1993 12. 9. 1925
� Vychodil Miroslav, JUDr., CSc., Praha 4, Kaplická 848, � 8. 11. 2001 7. 8. 1925

Vykoupil Karel Ferdinand, Dr. med., cand. rer. nat., M. D.,
Ireland, Ardmore, Cs. Waterford 12. 9. 1925

� Zapletal Vladimír, Ústí n/Labem, Stavbaøù 2783, � 6. 3. 1924
1945 A

Kovaøík Jaromír, doc., MUDr., CSc., Vápno, Újezd 76, okr. Pardubice 24. 9. 1926
Kovaøíková-Ma�láòová Dobroslava, MUDr., Majetín, Náves 47, okr. Olomouc 8. 4. 1926

1945 B
� Drtilová-Pivnièková Eva, Znojmo, Janáèková 14, � 17. 6. 2000 12. 12. 1926
� Macháè Franti�ek, JUDr., �erùvky 18, okr. Olomouc, � 16. 11. 2000 23. 5. 1925
� Moudrý Radomír, Ing., Schweiz, Domat/ems, Via Cuschas 4,

7013 Graubünden, � 19. 10. 2001 1. 1. 1926
� Nechvátalová-Chramostová Magdalena, Mgr., Brno, Bendlova 7, � 2001 27. 10. 1926
� Novák Otokar, MVDr., Ostrava-Muglinov, Bohumínská 174, � 22. 11. 2001 15. 10. 1924

Srovnal Josef, Olomouc, Havíøov, Místní 7, okr. Karviná, � 22. 3. 1925 22. 3. 1925
1945 C

Skokan Roman, JUDr., Praha 5-Bubeneè, Na Hutích 10 7. 3. 1926
Tlaèbaba Jan, Mgr., Olomouc, Na støelnici 44 27. 2. 1926
Turek Karel, MUDr., Olomouc, Na vozovce 46 8. 3. 1927
Vavrouchová-Pichnerová Zdenka, Mgr., Olomouc, Dìlnická 27 9. 10. 1925
Voláková-Slezáková Zdeòka, Mladá Boleslav, U stadionu 961 17. 12. 1926
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1945 D
� Fiala Karel, Olomouc, Karafiátova 1, � 15. 10. 2001 11. 2. 1922

1945 E
Augustinová-Mayerová Vìra, Rumburk, Máchova 10, okr. Dìèín 5. 7. 1926

� Dragounová-Kulí�ková Ludmila, Olomouc, Schweitzerova 6, � 26. 2. 2000 5. 9. 1926
Koøínková-Dokoupilová Helena, JUDr., Olomouc, Masarykova 32 14. 5. 1926

� �tìpaøová-Weberová Milu�ka, MUDr., � 1999 26. 1. 1926
1946 A

� Blatný Zdenìk, MUDr., Olomouc, Krapkova 42, � 21. 6. 1998 23. 5. 1927
� Hikl Milan, JUDr., Olomouc, Mozartova 24, � 4. 2. 2000 11. 2. 1927
� Unzeitig Vítìzslav, Olomouc, Lu�ická 14, � 28. 1. 2000 4. 6. 1923

1946 B
Homolka Vlastimil, JUDr., Praha 4, Ja�lovická 1328 6. 8. 1927
Klíè Vladimír, JUDr., Znojmo, Sídl. 6/E, Pra�ská 21. 4. 1926

� Korhoò Miloslav, MUDr., doc., CSc., Olomouc, Kmochova 29, � 13. 6. 1998 2. 3. 1927
Králík Jiøí, MUDr., prof., DrSc., Týn nad Beèvou, Pod lesem 295, okr. Pøerov 30. 12. 1927

� Mlèák Vìroslav, Olomouc, Polská 70, � 29. 4. 1997 2. 1. 1927
� Neoral Lubomír, JUDr., MUDr., prof., DrSc., Olomouc,

Rokycanova 9, � 25. 3. 2000 31. 10. 1927
� Tomeèková-Nováková Dagmar, Olomouc, Polská 12, � 9. 5. 1996 13. 8. 1925

1946 C
� �ulc Jiøí, PhMr., Praha 2, Karlovo nám. 31, � 13. 10. 1970 18. 9. 1927
� Vozný Kvìtoslav, JUDr., Ostrava-Mariánské Hory, 28. øíjna 201 20. 4. 1927
� Tylich Jaroslav, Olomouc, Pavlovická 17, � 14. 10. 2001 24. 2. 1927

1947 A
� Fousek Mojmír, MUDr., Praha 7-Hole�ovice, Dobrovského 29, � 23. 5. 1928

Grygar Mojmír, PhDr., Praha 4 Hurbanova 21 3. 2. 1928
� Jadrnièková-Navrátilová Anna, Námì�� na Hané, Komenského, okr. Olomouc, � 1. 2. 1928
� Jelenecký Vladimír, Ing., Teplice, Skupova 1255, okr. Teplice, � 17. 5. 1928

1947 B
� Facová-Gogelová-Juráková Eva, MUDr., Krnov, Vodní 16 16. 3. 1927
� Gayerová-Èesíková Marie, PhMr., Praha 5-Smíchov, Ostrovského 3, � 19. 12. 19843. 9. 1928

Heinrichová Marie, Køelov, okr. Olomouc, Lipové nám. 19 20. 3. 1928
Ka�parová-Baïurová Vìra, Olomouc, Politických vìzòù 4 12. 7. 1928

� Mazal Antoním, SR, Banská Bystrica, Hradca Králové 4, � 2001 12. 10. 1927
� Nepokupnojová-Horáková-Vyvleèková Ta�ána, � 3. 4. 1993 29. 10. 1927
� Petr Karel, Ing., Brno, Pavlovská 17, � 21. 8. 1996 7. 11. 1927

Soldán Pøemysl, MUDr., Opava 6, 17. listopadu 5 31. 7. 1928
Ve�krna Ladislav, Ing., Kladno 2-Kroèehlavy, Sítná 3106 26. 1. 1928

� Vy�ín Vratislav, RNDr., prof., CSc., Olomouc, �vermova 3, � 17. 4. 1999 4. 2. 1926
Wiedermann-Vít Otto, V�estudy 45, okr. Mìlník 13. 2. 1928

1948 B
Hladká-Perglerová Pìva, Olomouc, Polská 70 6. 6. 1929
Pechoè Vladimír, Ing., SR, CSc., Nálepkova 58, okr. Poprad 5. 6. 1929

� Plainer Milan, JUDr., Bruntál, tø. Hrdinù 27 26. 1. 1929
Serbousková-Bu�ková Dagmar, JUDr., Praha 3, Písecká 16 12. 7. 1929

� Scheinar Jiøí, MUDr., prof., CSc., Olomouc, Na trati 81, � 27. 10. 1998 29. 10. 1929
� Vrána Stanislav, Olomouc, Erenburgova 24 26. 7. 1929

1948 C
� �mahelová-Trostová Helena, PhDr., Rakovník, � 5. 11. 1997 14. 7. 1910
� �olc Antonín, Ing., Toveø 3, okr. Olomouc 5. 5. 1929

Tilleová-Anderegg Marie, Olomouc, Horní nám. 4 7. 2. 1929
� Zapadlová-Hulová Zdeòka, Le�any 168, okr. Prostìjov 7. 9. 1929

Zatloukalová-Kalenda Doubravka, MUDr.,
Nederland, Hanzelaan 110, 7607 NX, Almeld 7. 3. 1929

� Zboøil Antonín, PaedDr., Olomouc, Dr. Horákové 13, � 10. 6. 1981 15. 4. 1908
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1949
� Prachaøová Ev�enie, Olomouc, K. Svìtlé 18, � 30. 6. 1998 29. 7. 1929

1950 A
� Chytil Jan, PhDr., DrSc., Olomouc, Hanu�ova 16, � 11. 11. 1999 18. 7. 1929

Klime� Vladimír, Doloplazy 95, okr. Olomouc 20. 2. 1931
Svìráková-Èerná Eva, MUDr., Olomouc, U botanické zahrady 16 22. 8. 1931

1950 B
� Dohnalová-Bilíková Alenka, MUDr., Olomouc, Petelinova 9, � 15. 9. 1998 4. 3. 1931
� Stavìlová-Velèovská Zdeòka, PaedDr., Olomouc, Dr. Nedvìda 1, � 13. 9. 1998 19. 5. 1931

1951A
Bìlák Vladimír-Victor, Grand Forks, B.C., Canada, Box 2248,

1HO RRI C Site 2020 13. 5. 1931
Dole�al Oldøich, Bìlkovice-La��any 168, okr. Olomouc 5. 4. 1931
Drábek Josef, Slu�ovice, �kolní 281, okr. Zlín 5. 2. 1930

� Homola Jan, mimo ÈR 1. 8. 1931
Honka Josef, Fry�ták, Jalubí, okr. Uherské Hradi�tì 8. 3. 1929

� Horný Jiøí, MUDr., Prostìjov, Nerudova 71 8. 7. 1933
� Kubíèek Vojmír, MUDr., CSc., Humpolec, Jihlavská 944, okr. Pelhøimov 28. 4. 1932
� �tìdrý Miroslav, JUDr., Praha-Modøany, Nad pískovnou 10 21. 11. 1932

1951 B
� Nastoupilová-Sedláèková Ludmila, Olomouc, Hnìvotínská 28, � 31. 12. 1999 28. 7. 1932

1951 C
Ba�ná-Zádoro�ná Marta, MUDr., Praha 6, Èískova 16 4. 9. 1932
Doèkal Milan, Ing., Prostìjov, Nálepkova 1 11. 1. 1932
Dohnal Vít, PhDr., Olomouc, Na trati 45 25. 3. 1932
Mazal Pavel, PhMr., Brno, Køídlovická 2a 22. 1. 1931
Pospí�il Vlastislav, Olomouc, Balbínova 8 28. 4. 1932
Sedláèková-Dudová Anna, Ing., Starojická Lhota 24, okr. Nový Jièín 22. 3. 1932
Sokolíèek Jiøí, Ing., Blansko, Salmovy 13 15. 3. 1933
Studýnka Vlastimil, Ing., Pøerov, gen. Janou�ka 18 16. 9. 1932
Telí�ek Franti�ek, PaedDr., Olomouc, Radíkovská 5 5. 12. 1931
Vymìtalová-Zapletalová-Mayerová-Bubenková Jana, doc., PhDr., CSc.,

Olomouc, Foerstrova 15 20. 4. 1932
1952 A

� Hanák Stanislav, MUDr., Olomouc, Jílová 27, � 8. 12. 1998 21. 6. 1934
Novák Antonín, RNDr., Olomouc, Dìlnická 46 10. 5. 1934

1952 C
Gargelová-Podivínská Ivana, MUDr., Olomouc, Mozartova 44 17. 9. 1933

� Nesvadba Miroslav, Ing., Olomouc, Heyrovského 12, � 18. 1. 2000 20. 10. 1932
� Pøibylová-Bobková Dagmar, Brno-Øeèkovice, Pittnerové 5, � 11. 1. 2002 5. 10. 1934
� Vaïura Miroslav, Ing., Pardubice, Palackého 1930, � 8. 7. 2000 8. 8. 1933
� Vlková-�lebková Eva, PhDr., Olomouc, Kramériova 16, � 4. 6. 1999 9. 7. 1933

1952 D
� Donát Oskar, MUDr., Olomouc, Kmochova 29, � 26. 7. 2000 25. 7. 1932

Lízal Dobroslav, Mgr., Olomouc, Foerstrova 61 27. 10. 1934
�uffner Roman, JUDr., Praha 6-Støe�ovice, Východní 32/244 9. 3. 1932
Valenta Jaroslav, Ing., Jablonec nad Jizerou, Nádra�ní 313, okr. Semily 15. 8. 1934
Zátka Jiøí, Ing,, Vsetín, Sousedíkova 1166/50 5. 4. 1934

1952 E
Junk Ivan, RNDr., Olomouc, Krakovská 2 14. 7. 1933

� Rapant Vladislav, Olomouc, �vermova 3, � 31. 1. 2002 25. 2. 1932
�vanda Ludevít, Ing., Olomouc, Èeskobratrská 7 8. 3. 1932

1952 F
� Kuèera Zdenìk, Ing., Libina 295, okr. �umperk 7. 4. 1934
� Sklenáø Miroslav, Ing., Olomouc, Pøichystalova 64, � 4. 9. 1999 11. 11. 1933

Rajhel Franti�ek, Ing., CSc., Praha, Blanická 6 12. 1. 1933
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1953 IV. A
� Brázda Jiøí, Havíøov, Dìlnická 16, okr. Karviná, � 14. 10. 1933

Èechák Ludìk, MUDr., Karviná 6, Nové Mìsto, Urxova 1545 22. 7. 1934
�ana Jaroslav, PhMr., RNDr., �ternberk, Pekaøská, okr. Olomouc 15. 12. 1934

� Skopalík Stanislav, Chotusice 96, okr. Kutná Hora, � 2001 4. 8. 1934
Vogl Miloslav, Olomouc, Kosmonautù 13 15. 4. 1934

1953 IV. B
Kolísková-Kostková Eva, Mgr., Olomouc, Pavlovická 1 21. 7. 1934
Schwarzová-Oèená�ková-Miklíková Jitka, Brno, Èapkova 7 20. 1. 1934
Vydomusová-Provazníková Dobroslava, MUDr.,

�ternberk, Nádra�ní 22, okr. Olomouc 13. 8. 1933
1953 IV. C

Zelinková-Hametová Marie, MUDr., Hradec Králové, Smiøická 330 6. 11. 1934
1953 III. A

� Dolínková-Klimentová Jarmila, MUDr., Zlín-Malenovice, Zahradní ètvr� 844 6. 5. 1935
Hubáèková-Zelinková Ludmila, Mgr., Pøerov, Trávník 12 18. 12. 1934
Ob�najdr Zdenìk, JUDr., Praha 6, Návazná 1 12. 6. 1935
Ondrou�ková-�ráèková Marie, MUDr., Tøinec, Dukelská 36 8. 6. 1934
Raubic Jiøí, Ing., Olomouc, Hlu�ovická 26 30. 5. 1935
Tichá-Zuzká Andìla, Mgr., Ostrava-Poruba, nám. Dru�by 1212 31. 5. 1935
Urbánková-�ondrová Vìra, Mgr., Olomouc, Pospí�ilové 12 24. 3. 1935
Vaòhara Zdenìk, MUDr., doc., CSc., Olomouc, Ztracená 1 18. 3. 1935

� Zolotarevová-Burianová Tamara, Olomouc, Komenského 10, � 7. 6. 2002 2. 11. 1935
1953 III. B

Borek Èestmír, Ing., Uherské Hradi�tì-Maøatice, Okru�ní 694 7. 1. 1935
Hansman Franti�ek, Ing., Olomouc, Køi�íkova 7 17. 12. 1935
Jahodová-Marková Libu�e, RNDr., doc., CSc., Olomouc, Horní Hejèínská 36 2. 8. 1935

� Konvalinka Jaroslav, Ing., Olomouc, Boleslavova 22, � 7. 10. 1999 23. 12. 1934
Kuèera Jaroslav, Ing., Olomouc, Na Letné 34 12. 2. 1935
Kuèera Zdenìk, univ. prof., akad. sochaø, Olomouc, Havlíèkova 13 1. 5. 1935

� La�tùvková-Zatloukalová Eva, Olomouc, Rumunská 7, � 11. 4. 1997 13. 5. 1935
Lepka Ivan, RNDr., CSc., Olomouc, Foerstrova 47 17. 11. 1934

� Luká� Blahoslav, Ing., Olomouc, Pavlovova 62, � 9. 9. 1999 21. 3. 1935
Máderová-Tichá Olga, prom. filolog, Brno, Chaloupeckého nám. 2 21. 12. 1934

� �ipka Jan, Ing., Olomouc, Purkyòova 41, � 21. 12. 2001 8. 8. 1935
Synková-Matyá�ová Milu�e, Olomouc, �títného 14 19. 10. 1934

� Unger Rajmund, MUDr., doc., CSc., Olomouc, Veleslavínova 17, � 2. 10. 1997 5. 6. 1935
� Vepøek Jiøí, Ing., Olomouc, Masarykova tø. 40, � 6. 6. 2002 8. 1. 1935

1954
Bauman Rostislav, MUDr., BRD, Erlenbach am Main, Am Main,

Am Standtwald 64, D63906 22. 3. 1936
Horáèková-Kotková Vlasta, Èáslav, Klimenta Èermáka 117 26. 8. 1936
Klablena Petr, Ing., prof., DrSc., Rohozná 419, okr. Svitavy 29. 2. 1936
Lehárová-Vyslou�ilová Vìra, Námì�� na Hané Nádra�ní 332, okr . Olomouc 14. 7. 1936
Pejpková-Strnadová Zdenka, Praha 6, Eliá�ova 19 2. 4. 1936
Skokánek Zdenìk, Ing., CSc., Praha 4-Lhotka, Sulická 460/8  14. 1. 1936
Zeiner Josef, Ing., Brno, Gorkého 4  25. 2. 1936

1956 B
Hu�va Jiøí, PhDr., Olomouc, Tererovo nám. 2 6. 2. 1938
Pazderová-Nováková Dobroslava, MUDr. Olomouc, Po�árníkù 5  29. 10. 1938

1956 C
Just Milan, PhDr. Olomouc, Pavlovova 89  28. 6. 1939
Ohnútová-Peøtová-Medková Anna, Olomouc, Svornosti 51 19. 1. 1939

1957 A
Barto�ová-Buchníèková Zdenka, Olomouc, Na trati 82 10. 5. 1940
Dopita Zdenìk, Nové Vilémovice 70, okr. Jeseník 14. 1. 1940
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Garkisch Otto, Ing., Horní Bludovice 351, okr. Frýdek Místek 5. 2. 1940
Koláòová-Losenická Milada, Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Knì�nou,

�tefánikova 920 6. 4. 1939
Hradilová-Skopalíková Jana, Olomouc, Èerná cesta 10 26. 2. 1940
Hroch Petr, Vrá�, okr. Písek, REHA Sanatorium 18. 3. 1940
Charbulová-Garkischová Jana, Horní Bludovice 351, okr. Frýdek Místek 8. 4. 1939
Kocman Karel, Ing., SR, Dubnica n. V., Centrum CI-37/86 9. 10. 1940
Kovaøík Josef, Unièov, bøí Èapkù 786 29. 5. 1938
Losenický Vítek, Kostelec nad Orlicí, okr. Rychnov nad Knì�nou,

�tefánikova 920 5. 5. 1940
Smrèková-Vodáková-Slouková Eva, Olomouc, Wolkerova 26b 28. 8. 1938

1957 B
� Kuèera Alois Olomouc, Masarykova tø. 21, � 27. 7. 1999 13. 12. 1938

Polánková-�iroká Anna, MUDr., Olomouc, Ji�ní 110 25. 5. 1940
1958 A

� Hroch Pavel, Ing., SR, Pová�ská Bystrica, Lánská 1099, � 20. 6. 1997 28. 8. 1941
� Salfická-Matznerová Bo�ena, Praha 3, Na Balkánì 2645, � 16. 12. 2002 5. 6. 1941

Vymlátilová-Polesná Jarmila, Olomouc, Opletalova 1 19. 1. 1941
1958 B

Jelínek Václav, Ing., Olomouc, Polívkova 7a 27. 5. 1941
� Kanyza Jaroslav, RNDr., Praha 9-Klánovice, Smr�ovská 1, � 7. 12. 1998 24. 11. 1941

Køí�ová-Kanyzová Hana, Praha 9-Èerný Most, Mansfeldova 791/5 29. 1. 1941
Linková-Schächerová Anna, Olomouc, Pavlovova 89 17. 4. 1941
Popelka Maria Renotiére, Boøivojova 17 2. 6. 1941
Sedláèek Pavel, Ing., CSc., Tábor, Pod nemocnicí 1861/1 5. 4. 1941
�imánek Jan, Ing., CSc., Praha 4-Ji�ní Mìsto-Háje, Hvizdoslavova 506 30. 3. 1941
�tekl Zdenìk, MUDr., Doma�lice, Nezvalova 616 31. 5. 1941

� �ubová-Damková Anna, Lipová Láznì 471, okr. Jeseník 20. 4. 1941
Zlámal Jan, RNDr., Ostrava 1, Nádra�ní 60 27. 3. 1941

� Zrostlík Josef, Ing., Praha 9-Èakovice, gen. Svobody 703 10. 3. 1941
1958 veè.

� Janèík Karel, Olomouc, Hrnèíøská 38, � 22. 12. 97 19. 1. 1922
1959 A

Krausová-Szeghlösová Jana, Ing., SR, Nové Zámky, �trková 10 12. 5. 1942
Neoral Jan, Miro�ov, Trokavec 64, okr. Rokycany  9. 9. 1942

1959 B
Mazák Libor, Olomouc, Pavlovova 95 23. 1. 1942
Pachman Franti�ek, Ing., Olomouc, Ztracená 15 14. 4. 1942
Pazdera Jindøich, MUDr., prof., Olomouc, Hanu�ova 8 5. 1. 1942
Polá�ková-Malíková Dagmar, MUDr. 23. 7. 1942
Vaníèková Emilie, BRD, München 5. 3. 1942

1959 C
� Kuèka Jiøí, Ing., Olomouc, Palackého 13, � 7. 1. 2000 21. 11. 1941

Skácel Jaroslav, Ing., Olomouc, Horní nám. 17 25. 9. 1942
Urbancová-Coufalová Jarmila, Mgr., Olomouc, Pavlovova 44  8. 10. 1942
Vybíralová-Pìknicová Alena, MUDr., Olomouc, Fügnerova 38 13. 2. 1942

1959 dálk.
Tabarková, roz. Èíhalová Helena, Olomouc, Bo�etìchova 4  23. 10. 1927

1960 A
Bednáøová-Koti�ová Marie, �ternberk, Masarykova 36 26. 2. 1943

� Bure� Bedøich, Olomouc, Pavlovova 85, � 8. 1. 2000  21. 11. 1943
Ditmar Rudolf, MUDr., doc., Csc., Olomouc, Sukova 5 23. 10. 1943
Hálek Jan, Ing., Olomouc, Wolkerova 20  24. 4. 1943
Kozáková-Kindlová Milada, Olomouc, Dukelská 13 12. 3. 1943
Leszkowová-Anderlová-Èerná Václava, Olomouc, Kosmonautù 13 6. 9. 1943
Sazovský Vladimír, Ing., Olomouc, Glazarové 9J 14. 10. 1943
Zlámal Jan, Olomouc, Jílová 14 7. 7. 1942
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1960 B
� Loveèek Milan, Ing., Olomouc Bený�kova 6, � 11. 1. 2001 19. 1. 1943

Malá-Spáèilová-Balodyová Jana, Pøerov, Budovatelù 3 14. 11. 1943
1960 C

Hron Jaroslav, Ostrava-Lhotka, Kalinova 6 8. 4. 1943
Jabùrková-Broke�ová Ivanka, Olomouc, Jílová 9 21. 8. 1942
Koláø Vladislav, Praha 5-Stodùlky, Mohylová 6 1. 1. 1943

� Stavìlová-Hájková Zdenka, Olomouc, Werichova 16, � 14. 2. 1995  29. 9. 1943
Uhlíø Lubomír, Opoèno, Skuherského 589 29. 8. 1943
Varhaník Jiøí, Ing., Kromìøí�, �vestkova 1 28. 8. 1943
Veselý Petr, Brno-Jundrov, Bøezová 62 5. 12. 1943
Vrána Ctirad, Most, Jiráskova 382 5. 6. 1943

1960 dálk.
� Lach Jan, Olomouc, Holubova 3, � 30. 12. 97  2. 2. 1939

1961 A
Lép Jiøí, Ing., Olomouc, Tovární 15  29. 1. 1944
Markovicková-Hu�vová Blanka, Mgr., Olomouc, Zelená 3 2. 2. 1944
Pospí�ilová-Dvorská-Rybáková Helena, Olomouc, Handkeho 1  24. 11. 1943
Slouka Jan, RNDr., Olomouc, Starodru�iníkù 1 6. 12. 1943

� Zeman Zdenìk, Ing., Olomouc, Var�avské nám. 6, � 19. 10. 1999  20. 10. 1944
1961 B

Dohnalová-Spáèilová Libu�e, Olomouc, Jánského 14 17. 3. 1944
Horálková-Nerudová Oldøi�ka, Olomouc, Fibichova 21 22. 8. 1944
�krabalová-Dole�elová Alena, Olomouc, Dru�ební 12  8. 11. 1943

1961 C
Pøikrylová Zdenka, Olomouc, U kovárny 38 29. 5. 1944

1961 dálk.
Randa Miroslav, Pøerov, �krobákova 4  13. 3. 1924

1962 A
Weiser Ivan, Ing., CSc., Olomouc, Vejdovského 1 16. 11. 1944
Zeisbergerová-Tihláøová Jana, Olomouc, Ne�porova 3 11. 11. 1945

1962 B
Homolová-Slouková Jana, Olomouc, Starodru�níkù 1 1. 12. 1944
Horáková-Mrkvicová-Pe�ková Milada, Olomouc, U kovárny 30  30. 7. 1945
Zelinková-Nìmcová Milu�e, Praha 9-Bìchovice, Pøípøe�ní 110 30. 3. 1945
Zemanová Alena, Olomouc, Ko�elu�ská 25 26. 1. 1945

1962 dálk. voj.
� Kozelský Josef, Olomouc, Masarykova 26, � 20. 7. 1996 5. 3. 1921

1962 dálk.
Foltýnková-Truxová, roz. Kolísková Hana, Olomouc, Kali�nická 9 2. 7. 1937

� Hnízdo Milan, Tì�etice, okr. Olomouc, 8. kvìtna 173, � 8. 1. 1994 13. 10. 1928
Stodolová Milu�e, Mgr., Olomouc, Jeremiá�ova 12 12. 2. 1943
Truxa Oldøich, Ing., Olomouc, Kali�nická 9 16. 6. 1935

1963
Batìk Pavel, Olomouc, Hrachoviska43 5. 9. 1945
Palásková-Kotková Bohumíra Olomouc, Ko�elu�ská 3 17. 9. 1944
Ra�ner Jan, �ternberk, okr. Olomouc, Unièovská 95 21. 4. 1944
Smékalová-Mazánková-Weichocká Jiøina, Olomouc, tø. Svornosti 6 15. 1. 1945

1963 dálk.
� Budík Miloslav, RNDr., Olomouc, Dvorského 12, � 23. 4. 1999 21. 5. 1935

Dvoøák Vladimír, Olomouc, Foerstrova 42 16. 2. 1924
Folprecht Miroslav, �tìpánov Horní 125 22. 8. 1922

1963 dálk voj. A
� Køena Bohumír, Olomouc, Nálepkova 13, � 2. 7. 1996 26. 11. 1930

Petr�el Jaroslav, PhDr., Olomouc, Píkova 7 21. 4. 1929
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1963 dálk voj. B
� Rajnoch Eduard, Olomouc, Ka�tanová 27, � 27. 10. 1997  21. 7. 1929

1964 A
Dra�ná-Debnárová Zdenka, Olomouc, Starodru�iníkù 5 31. 12. 1945
Fárová-Fischerová Ivana, Praha 4, Na Pankráci 34  6. 2. 1946
Kirschová Reichová, Eva Olomouc, Velkomoravská 61  15. 7. 1946
Kleislová-Èernohorská Jitka, MUDr., Opava-Kateøinky, Bene�ova 9 25. 3. 1946
Knopová-�ídková Jaroslava, Ostrava, Srbská 19 26. 3. 1946
Malíková-Fjurá Stanislava, Ostrava-Poruba, Podrou�kova 1960  3. 1. 1946
Obereignerová-Smékalová Mária, Olomouc, Dr. Horákové 5 23. 9. 1946
Procházková-Tauberová-Holarová Zdena, Olomouc, Hrachoviska 57 16. 5. 1946
�imánková Eva, Ing., Olomouc, Na struze 11 9. 12. 1945
Knopová-�ídková Jaroslava, Ostrava, Srbská 19  26. 3. 1946
Vaculíková Danu�e, Olomouc, Pavelèákova 9  23. 2. 1946
Zezulová-Vojáèková Miroslava, Olomouc, Hrachoviska 22 11. 2. 1946

1964 C
Podìbradová-Knìzová Miroslava, Praha-Vinohrady, Boleslavského 20 5. 5. 1946

1964 dálk. A
� Bla�ková, roz. Statková Jarmila, Olomouc, Kosmonautù 16, � 20. 10. 1997 21. 3. 1929

Mücková Karla, Olomouc, Dolní nám. 6 9. 11. 1940
Slavíèek, Bøetislav, Olomouc, Sluneèná 1 27. 4. 1925

� �marda Ladislav, Olomouc, Polská 31, � 27. 5. 1996  24. 7. 1930
1964 dálk. B

� Mlèochová, roz.Trtilová-Zbo�ínková-Mlèochová Marie,
Olomouc, Tylova 4, � 29. 5. 1999 19. 9. 1940

� Nevtípil Václav, Dolany 297, okr. Olomouc, � 1994 11. 2. 1932
1964 dálk. voj. A

� Slavík Stanislav, Olomouc, Dr. Horákové 13, � 15. 2. 1995 24. 4. 1925
� Zítka Josef, Olomouc, Tolstého 32, � 20. 6. 1995 29. 1. 1918

1964 dálk. voj. B
� Krídlo Ján, Olomouc, Norská 26, � 10. 3. 1991 19. 7. 1927
� ��astník Lubomír, Tì�etice 151, okr. Olomouc, � 16. 11. 2001 13. 9. 1924
� Závodský Jaroslav, Olomouc, Dr. Horákové 19, � 1. 3. 2000 7. 1. 1924

1965 A
Aujezdská-Kührová Zlata, Olomouc, Dykova 9 25. 10. 1947
Hrabalová-��astná-Spurná Ludmila, Ing., Olomouc, Glazarové 5  16. 10. 1946
Svobodová-Kubíèková-Horáková-Svobodová-Daèická Miroslava, PaedDr.,

Olomouc, Dru�stevní 1  19. 4. 1947
Weissová-Hamerská Olga, Olomouc, U kovárny 42  9. 5. 1947
Zouharová-Holá Jaroslava, MUDr., Olomouc, Nálepkova 4  8. 12. 1946

1965 B
Kube�ová-Plodková Bo�ena, Samoti�ky, Fromkova 4, okr. Olomouc  8. 3. 1947

1965 dálk. A
Kubálková-Oèená�ková Nata�a, Olomouc, �lechtitelù 13  22. 1. 1945
Mynaøíková-Marková-Provazníková Jana, MUDr.,

Hranice n. Mor., Mlýnský pøíkop 1790 17. 11. 1945
1965 dálk. B

Bure�ová-Strommerová-Sekaninová Libu�e, Olomouc, Sienkiewiczova 20  19. 12. 1945
1965 dálk. voj. A

� Bartoník Josef, Olomouc, Ro�òavská 2, � 21. 4. 2000 26. 2. 1927
� Ko�ata Josef, Olomouc, Lomená 7, � 20. 9. 1994  12. 3. 1931

1965 dálk. voj. B
� �igut Jiøík, Olomouc, Velkomoravská 61, � 9. 9. 1998  9. 2. 1931
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1965 dálk. voj. C
Duranèík Ondøej, Olomouc, Polská 60a  12. 6. 1933

� Talá�ek Franti�ek, Olomouc, �pálova 3, � 9. 4. 2000  14. 3. 1931
1965 veè. B

� Jadrníèek Zdenìk, Olomouc, Pionýrská 22, � 5. 1. 1998  24. 12. 1943
Preè Jan, Ing., Olomouc, Svolinského 61 25. 4. 1946

1966 A
Barto�ová-Komárková Libu�e, Brodek u Pøerova, Komenského 394
Filipová-Trsková Marie, PhDr., Teplice, Na koneèné 9  29. 9. 1947
Krejèí-Ptáèková-Krejèí-Veèeøová, Libu�e, Olomouc, Foerstrova 16  22. 10. 1947

1966 dálk. A
Bøezinová, roz. Kotùlková Zdeòka, Olomouc, �vabinského 1  16. 6. 1933

� Kalabis Bøetislav, Olomouc, Kosmonautù 17, � 27. 7. 1997  27. 12. 1925
1966 dálk. B

Bene�ová-Mihulová Olga, Olomouc, U Morávky 17 1. 9. 1946
1966 dálk. voj. B

� Brada Milan, �alkovice 40, okr. Kromìøí�, � 29. 8. 1995 23. 9. 1927
1967 A

Matyá�ová roz.Rennerová-Pøidalová Ivana, Olomouc, �védská 1 30. 11. 1948
Pospí�ilová Jarmila, Olomouc, Masarykova 51  13. 1. 1949
Smékalová-Doubravská-�ípová-Krbeèková-Zemanová, Eva,

Olomouc, Purkyòova 23  29. 9. 1949
Vodáková-Hudeèková Eva, Olomouc, Kmochova 1  29. 6. 1949

1967 B
Kvizdalská-Po�tùlková-Coufalová Helena,

Mariánské Údolí, Letní 222, okr. Olomouc  1. 7. 1949
Rozholdová-�rammová-Rozholdová Zdeòka, Olomouc, Ostru�nická 21  23. 10. 1948

� �vorèíková-Michalová Eva, �ternberk, okr. Olomouc, � 1975  15. 6. 1949
1967 C

Týèová-Blahová Eli�ka, Praha 3, Biskupcova 77  20. 3. 1949
1967 D

Demi�ová-Fialová Vìra, Olomouc, Chelèického 17  12. 4. 1949
� Sýkora Jan, MUDr., Olomouc, Klicperova 4, � 21. 11. 2000  4. 11. 1948

1967 dálk. voj.
Weiss Miroslav, Litovel, Vítìzná 10, okr. Olomouc  7. 9. 1940
Zatloukal Franti�ek, Olomouc, Sienkiewitzova 9  2. 6. 1927

1967 dálk. A
� Macharáèek Petr, Olomouc, Kaèení 5, � 25. 8. 1996  22. 7. 1943

�indlerová, roz. Michlová-Dvoøáková Jaroslava, PhDr., Olomouc, U leti�tì 6  13. 12. 1930
1967 veè. A

Koøínek Jiøí, Ing., Olomouc, �ilinská 11  28. 3. 1947
1967 veè. B

� Stejskal Adolf, Olomouc, Na chmelnici 24, � 20. 12. 1995  8. 7. 1924
1968 A

� Buèanovièová-Kopeèková Jitka, Olomouc, Politických vìzòù 2, � 12. 10. 1994
Dole�elová-Nováková Elena, Olomouc, Pionýrská 24 5. 4. 1950
Frantová-Valová-Dokulilová Ludmila, Olomouc, U Hradiska 7 17. 7. 1950
Hegerová-�ubová-Kopeèná Helena, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Nádra�ní 693 5. 11. 1949
Hlu�í-�tìpánová Milada, Suchonice 18, okr. Olomouc 29. 4. 1950
Nevrlá-Panèochová Jitka, Olomouc, Synkova 13,2 4. 4. 1950
Vyslou�ilová-Dle�tíková Hana, JUDr., Olomouc, Handkeho 11 27. 8. 1950

1968 B
Kozák Miroslav, Olomouc, Jeselská 4 9. 2. 1950
Krejèiøík Josef, Ing., Olomouc, Jakoubka ze Støíbra 3 22. 2. 1950
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Ludík Antonín, PaedDr., Olomouc, Na zákopì 15 19. 7. 1950
Sedláèková-Bartoòová Dana, PaedDr., Olomouc, Litovelská 4 6. 12. 1949

1968 C
Dostálová-Kroupová Dagmar, Olomouc, Horákové 1 29. 5. 1950
Selucká-Vychodilová Irena, Olomouc, Smrèkova 21 26. 1. 1950
Wolf Zdenìk, Ing., Olomouc, Heyrovského 21 29. 11. 1949
�váèek Franti�ek, Brno-Veveøí, Botanická 66 14. 3. 1950

1968 dálk. v. B
� Krupièka Bøetislav, Olomouc, Schweitzerova 74, � 2. 3. 1998 30. 5. 1933

1968 v. c.
� Ostrý Franti�ek, Olomouc, Blanická 9, � 25. 2. 1999 9. 8. 1924

1969 A
� Knappová Jana 4. 5. 1950

Veselá-Nele�ovská Alena, doc., PhDr., CSc., Olomouc, Tomkova 36 16. 9. 1950
1969 B

Du�ková-Polívková-Dvoøáková Miroslava, JUDr., Olomouc, Táborská 3 31. 7. 1951
1969 C

Bartoòková-Mayer Vìra, Österreich, 113O Wien, Wittengasse 6/8 16. 10. 1950
Dostál Ivo, Olomouc, Vídeòská 11 5. 8. 1951
Hogel Pavel, Olomouc, Wanklova 14 17. 5. 1950
Jirátko Karel, Uherský Brod, Tì�ov 23 13. 8. 1951
Jochman Petr, Olomouc, Nìmcové 7 17. 4. 1951
Kuja Jindøich, PaedDr., Olomouc, Dlouhá 52 5. 8. 1951
Kynèlová-Rujbrová Zuzana, JUDr., Blansko, Dvorská 94 13. 1. 1951
Lacina Tomá�, Èeský Krumlov, nám. Svornosti 10 8. 11. 1950
Podhorný Horymír, MUDr., Drahotu�e 256, okr. Pøerov 19. 2. 1951
Pohanková-Dokoupilová Ivanka, PaedDr., CSc., Olomouc, Masarykova 20 27. 9. 1950
Rozsíval Jan, Ing., Olomouc, Jílová 17 7. 4. 1951

1969 dálk. voj. A
Poláèek Jan, Olomouc, �i�kovo nám. 2 15. 6. 1932

� �ebek Zdenìk, Olomouc, Kmochova 30, � 2. 10. 1999 18. 11. 1935
1969 dálk. voj. B

Michalec Jan, Èeský Krumlov, Latrán 26 19. 12. 1943
1970 A

Lulovicsová-Oralová Olga, MUDr., Olomouc, U sportovní haly 3 23. 11. 1951
Petrová-Jarnotová Libu�e, JUDr., Olomouc, Hanáckého pluku 4 1. 7. 1951
Smeèka Zdenìk, MUDr., doc., Zlín, Kolaøíkova 4971 26. 6. 1952
Zedníková-Hefková Alena, Olomouc, Werichova 2 13. 6. 1952

1970 B
Chytilová-Krand�alovová-Èerno�ková Eva, Olomouc, Malíøové 6 25. 9. 1951

� Michalèíková-Varhaníèková Anna, Olomouc, V køovinách 3, � 1. 3. 1985 14. 3. 1952
Perutková-Dvouletá Eva, Olomouc, Gorazdovo nám. 12 16. 7. 1951

1970 C
Èamek Vítìzslav, Ing., Olomouc, Pionýrská 24 1. 10. 1951
Hartmann Vítìzslav, Olomouc, Prokopa Holého 8 31. 10. 1951
Metelková-Sázelová Jaroslava, RNDr., Pøerov, Kozlovská 11 23. 9. 1951

1970 dálk.
Langrová roz.Pohlídalová Zdenka, Olomouc, Frajtovo nám. 18 1. 9. 1933
Suchá-Hrubá Alena, Olomouc, Pavlovova 56 31. 1. 1949

1970 dálk. v. A
Dragoun Václav, Olomouc, Helsinská 14 28. 9. 1936
�mehlík Jindøich, Tá�aly 74, okr. Ol. 7. 6. 1933

1971 A
� Prchalová-Zedníková Svatava, Olomouc, Karafiátova 4, � 16. 11. 1998 10. 5. 1953
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1971 B
Hanousková-Mazlová Olga, Australia 13. 5. 1953
Kaòa Jindøich, MUDr., Olomouc, Bøezinova 5 22. 11. 1952
Panèochová-Havigerová Jitka, Mgr., Olomouc, U kovárny 12 25. 1. 1953
�imíèková-Válková Eva, Olomouc, Mi�ákova 22 7. 8. 1953
�varcová-Lenèé�ová Ilona, Ing,, Olomouc, Kmochova 17 6. 7. 1953

1971 C
Zajíèek Jan, Ing, Olomouc, �títného 1 7. 7. 1953

� �varc Miroslav, MUDr., Doloplazy 322, okr. Olomouc, � 11. 2001 16. 5. 1953
1973 A

Jedlièková Marie, Olomouc, Masarykova 26  3. 10. 1953
Knapková-Kunèarová-Kvìto�ová Jana, PhDr., Praha 10, Dürerova 10  16. 3. 1954
Skopalíková-Smeèková Marie, MUDr., Zlín, Kolaøíkova 4971  25. 11. 1953
Werner Miroslav, MUDr., Plumlov 196, okr. Olomouc, Helceletova 6 11. 12. 1953

1973 B
Pischlová-Koryèanová Hana, MUDr., Samoti�ky, Toveøská 25, okr. Olomouc 6. 5. 1954
Skácelová-Mrázková, Fi�arová, Vìra, Olomouc, Na �ibeníku 6  14. 11. 1953
Sosíková-Czmerová Dagmar, Olomouc, Rosseweltova 118 7. 5. 1954
�enková-Moravcová Alice, Ing., Hrubá Voda 70, okr. Olomouc 29. 3. 1954
Vajda Karel, MUDr., Olomouc, U stavu 19  10. 6. 1954
Wagnerová-Hogelová Hana, Olomouc, Wanklova 14  16. 12. 1953

1973 C
Herzánová-Èerníková Vìra, PaedDr., Olomouc, Na trati 19  12. 3. 1954
Pospí�il Jaromír, Ing,. Olomouc, Fischerova 14 17. 8. 1954
Slováková-Baráková Jarmila, Mgr., Olomouc, Dru�stevní 10 22. 9. 1953

1974 B
Kelbichová-Bertelová Helena, Dr., BRD, Oberhausen,

Oesterfelde, Tonweg 2b, 46119  13. 4. 1955
Petrù Tomá�, Olomouc, Foerstrova 53  4. 10. 1954
Strádalová-Tesaøová Monika, Mgr., Olomouc, Západní 57  3. 8. 1955
Velechovská-Vodièková-�tìpánová-Stránìlová Jiøina, MUDr.,

Olomouc, Krameriova 17  23. 10. 1955
1974 C

Komárek Jan, Ing., Praha 9, Na Bøehu l  29. 8. 1954
Pa�alová roz. Koøístková Jarmila, Olomouc, Rooseveltova 113  25. 11. 1954

1974 dálk.
� Van�ura Josef, Litovel, okr. Olomouc, �makalova 419, � 14. 7. 1994 16. 8. 1925

Vaverková roz.�mehlíková-Kravcová Ludmila,
Pøíkazy 51, okr. Olomouc, Øezáèova 18  13. 9. 1946

1975 A
Bajerová Helena,PhDr., Praha 2, Na Slupi 14 25. 5. 1956
Dohnalová-Jedlièková Hana, Hrubá Voda 80, okr.Olomouc  1. 4. 1956
Karpfenová-Buèilová Zuzana, Olomouc, Machátova 4  4. 9. 1956
Krejèová Rù�ena, PhDr., Fischerova 21, Olomouc, Krapkova 26 26. 10. 1956
Mádrová-Cagá�ková Dagmar, PhDr., Pøerov, Petøivalského 12 3. 3. 1956
Menkalová-Zajíèková Dagmar, Mgr., Olomouc, �títného 1 5. 1. 1956
Nakládalová-Schneiderová Bìla, PaedDr., Olomouc, U leti�tì 4  6. 11. 1956
Procházková-Èernochová Milada, Znojmo, Rudoleckého 2 1. 4. 1956
Va�icová-Hladká Jarmila, Samoti�ky, Hrubínova 1, okr. Olomouc  25. 12. 1955
Vomáèka Jaroslav, MUDr., Olomouc, Norská 21  11. 2. 1956

1975 B
Èotlová-Crhová Jana, Olomouc, Stiborova 10  17. 5. 1956
Slepicová-Vavru�ová Jaroslava, Olomouc, Skupova 7  29. 7. 1956

1975 C
Spurná-Lokoèová Svìtlana, Olomouc, �evèíkova 8  23. 9. 1956
Valèáková-Látalová Eli�ka, Olomouc, Sokolská 22  24. 2. 1956
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1975 dálk.
Moclíková-Kovaøíková Kristina, Olomouc, Kosinova 5 13. 10. 1943
�vihálková, roz.Urbancová Al�bìta, Ing., Olomouc, Støední novosadská 22 16. 5. 1952
Zachari Jiøí, Olomouc, Lazecká 14  15. 4. 1947

1976 A
Hanák Vladimír, Ing., Olomouc, Èapka Choda 8  17. 10. 1956
Nakládal Zdenìk, MUDr. Ko�u�any 157, okr. Olomouc  28. 6. 1957
Obenausová-Koláèková-Procházková Lenka, Mgr., Olomouc, Klostermannova 1  17. 1. 1957
�indláøová, roz. Procházková Eva, Olomouc, Nálevkova 13 26. 1. 1957
Vozáková roz. �ebková-Poláková, Helena, Horní Studénky 87, okr. �umperk 31. 3. 1957
Zajíèková-Kupka Renata, BRD, 8037 Olching, Abt Anselm-Strasse 14  22. 4. 1957

1976 B
Fuhrmannová Vìra, Olomouc, Spojencù 25  27. 11. 1956
Koneèný Petr, RNDr., Olomouc, Tøebízského 19 22. 5. 1957
Králová-Farga�ová Hana, MUDr., Olomouc, Ka�parova 23  17. 2. 1957
Krupièková-Koøítková-Bla�ková Zdenka, Olomouc, Fischerova 17  18. 4. 1957
Pìèková-Lipovská Milada, �tìpánov 462, okr. Olomouc 13. 11. 1956
Pøidalová-Hartmannová Pavlína, RNDr., Olomouc, Prokopa Holého 8  12. 1. 1957
Schäferová-Koneèná Jana, Olomouc, Tøebízského 19  29. 4. 1957

1976 C
Oborný Jiøí, RNDr., Olomouc, Mozartova 12  4. 2. 1957
Smolík Miroslav, MUDr., Olomouc, Frágnerova 12  17. 9. 1957

1977 A
Bendová-Ruèková-Látalová Marta, PhDr., Olomouc, Barvíøská l 12. 12. 1957
Kadlèíková-Tarnócziová-�ochová Alice, Olomouc, Horní nám. 13  14. 2. 1958
Kratochvílová-Hájková Alena, Olomouc, Myslivecká 14 16. 10. 1958
Kraváèková-Kacetlová Leona, MVDr., Hranice, okr.Pøerov, Vrchlického 802 31. 12. 1957

� Krejèová-Kováøová Dagmar, Olomouc, Horova 6, � 26. 2. 1996  6. 10. 1958
Pavlíková-Koláèková Mirjana, RNDr., Olomouc, Klicperova 1 14. 6. 1958

� Zdra�ilová-�ertlerová Eva, Olomouc, Horní �lehla 59, � 28. 6. 1999 14. 2. 1958
1977 B

Coufalík Ivo, Dub nad Mor., Olomoucká 402, okr. Olomouc  19. 11. 1957
Enenklová-Piková Milada, MUDr., Ostrava-Zábøeh, V Zálomu 2  13. 12. 1957
Hradilová-Svobodová Milu�e, Praha 2, Korunní 21  3. 7. 1958
Kramný Miloslav, MUDr., Praha 4-Krè, Za dvorem 1776/4  19. 5. 1958
Lehnertová-Kubíèková Marcela, Olomouc, U stadiónu 12  9. 6. 1958
Matú�ková-Kubínková Dagmar, MUDr., Olomouc, Wanklova 3  10. 6. 1958
Preèanová-Jánová Miroslava, PhDr., Velký Týnec, Komárov 332, okr. Olomouc 10. 8. 1957
Sedláèek Jaroslav, Babice u Rosic, Zelená 225, okr. Brno-venkov  28. 5. 1958
Suchánek Lubomír, Olomouc, Václavkova 1  23. 4. 1958
�kamradová-Grú�ová Jitka, Mgr., SR, Bratislava-Dúbravka, Hanulova 3  24. 1. 1958
�tudent Vladimír, MUDr., Olomouc, Ostru�nická 3 9. 4. 1958
Vránová-Plesníková Zuzana, MUDr., Kyjov, Komenského 558  6. 7. 1958
Vymìtal Jan, Mgr., Skrbeò, U �koly 15-12, okr. Olomouc  5. 9. 1957
Vyslou�ilová-Gábrlíková Hana, MUDr., Ro�nov pod Radho�tìm, okr.Vsetín,

Kulturní 1740 1. 10. 1958
1977 C

Kopecký Josef, Olomouc, tø. Svobody 27  31. 10. 1957
Pe�ková-Caletková Alena, Olomouc, �túrova 2a  16. 2. 1958
Pochman Jiøí, Ing., Olomouc, Na chmelnici 17 17. 2. 1958
Procházka Jiøí, MUDr., Olomouc, Trnkova 39  24. 5. 1958
Procházka Petr, RNDr., Olomouc, Kapucínská 14 16. 5. 1958
�táblová-Ludíková Libu�e, PaedDr., Olomouc, Na zákopì 15  19. 11. 1957
Tchírová-Hradilová Marta, MUDr., Olomouc, Schweitzerova 54  3. 12. 1957
Va�ková-Kopecká Jitka, MUDr., Olomouc, Tø. Svobody 27  22. 9. 1958
Vylíèil Libor, MUDr., Litomy�l, Kudìjova 321 27. 2. 1958
�i�ková-Jurèová Ilona, Olomouc, Hnìvotínská 50  12. 2. 1958
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1977 dálk. VB A
Fröml Bohumil, Hnojice 47, okr. Olomouc  26. 4. 1946
�evèík Franti�ek, Olomouc, Neøedínská 59  20. 8. 1947
Václavík Petr, Olomouc, Na Letné 41  11. 3. 1941

1978 A
Lojkásková-Ohlídalová-Tománková Petra, Olomouc, Dlouhá 38  5. 8. 1959
Seidlová-Krejèí Eva, MUDr., Olomouc, Jilemnického 39  9. 5. 1959
Schäfrová-L�ièaøová Marcela, PhDr., Olomouc, V kotlinì 12  24. 2. 1959
Tesaøová-Martinková-Vaøeková-Luffová Milada, Olomouc, Vlkova 17  10. 8. 1959
Vymìtalová Ivana, Olomouc, �kroupova 10 21. 11. 1958

1978 B
Ètvrtlík Ludìk, Praha 8, Pøádova 34  13. 5. 1959
Kovaøík Josef, MUDr., doc., Olomouc, Neøedínská 9  8. 6. 1959
Kováøík Oldøich, RNDr., Olomouc, Werichova 16  18. 2.l959
Mìkotová Jarmila, RNDr., Olomouc, Dolní nám. 10  25. 7. 1959
Pilát Miroslav, PaedDr., Olomouc, Trnkova 35  24. 2. 1959
Podivínský Martin, Olomouc, Univerzitní 2  25. 5. 1959
�evèíková-Pokorná-Pi�kulová Jiøina, RNDr., Odolena Voda, okr. Praha-východ,

Atriová 108 4. 2. 1959
1978 C

Fialová-Støíteská Jana, Ing., Olomouc, Holická 11  11. 10. 1958
Hojgr Ivan, Ing., Olomouc, Dvoøákova 48  1. 8. 1959
John Václav, Ing., Olomouc, Kyselovská 111  21. 6. 1959
Mi�ák Vít, Ing., Olomouc, Jungmannova 10  31. 8. 1959
Navrátil Jaroslav, Ing., Olomouc, Dykova 16  11. 1. 1959
Pospí�il Pavel, MUDr., Olomouc, Stiborova 8  21. 7. 1959

1978 dálk.
Gregùrek Jan, Olomouc, Drahlov 154, okr. Olomouc  26. 4. 1947
Ka�par Zdenìk, Olomouc, Tovaèovského 12  21. 6. 1940
Vondrák Pavel, Velká Kru� 206, okr. Jeseník  22. 10. 1949

1979 A
Hu�ková-roz. Suchánková-Navrátilová Irena, Olomouc, Norská 19  7. 4 1960
Kováøová-Morkesová Jarmila, Mgr., Hluboèky, Ves 97, okr. Olomouc 6. 8. 1960
Kubálková-Dokonalová Eva, MUDr., Olomouc, Einsteinova 60  19. 1. 1960
Mareèková-Procházková Hana, PaedDr., Køelov, Záti�í 6, okr. Olomouc  16. 5. 1960
Mrázková-Hyravá Eva, JUDr., Ko�u�any 5, okr. Olomouc  17. 2. 1959
Nejezchlebová-Tománková-Stolzová Jaroslava, Olomouc, Øezáèova 14  25. 2. 1960
Zavøelová-Kapsaskisová-Nesvadbová Radana, Olomouc, Slavonínská 59  12. 5. 1960

1979 B
Pøibík Jaroslav, MUDr., Olomouc, Masarykova 4  13. 6. 1960
Stavìlíková-Hobzová Milada, MUDr., Olomouc, Dru�stevní 8  3. 11. 1959
Vyhnánek Leo�, JUDr., Olomouc, Rumunská 1  17. 4. 1960

1979 C
Adamírová-Hrbáèková Jolana, Ing., Olomouc, Tomkova 37 12. 8. 1960
Køepský Dalibor, Olomouc, U sportovní haly 1a  24. 3. 1960
Lón Oldøich, Ing., Olomouc, Za po�tou 2 22. 9. 1960
Marko Du�an, Olomouc, Slatinky 141, okr. Prostìjov  14. 7. 1960

� Svozil Jaroslav, Èertoryje 221, okr. Olomouc, � 1995  24. 8. 1960
Vítek Ale�, Ing., Olomouc, Na �ibeníku 50  28. 10. 1959

1979 dálk.
Ba�ný Antonín, Olomouc, Vojanova 18  25. 11. 1943
Grézl Vladimír, Olomouc, Trnkova 8  20. 11. 1946
Janota Milan, Olomouc, Hranièní 31  29. 5. 1953

� Rédr Ladislav, Olomouc, Schweitzerova 70, � 16. 8. 1998  17. 3. 1949
1980 A

Balá�ová-Èekanová Luboslava, Mgr., Olomouc, �meralova 7  24. 1. 1961
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Frýdová-Hojgrová Ilona, Olomouc, Ro�ického 21  26. 7. 1961
Navrátilová, roz.Tesárková Hana, Olomouc, Dykova 16  28. 11. 1960
Ryparová-Závorová Jana, Olomouc, Pionýrská 24  26. 12. 1960
Sedláèková-Hudková Dana, Olomouc, Krapkova 42  8. 1. 1961

1980 B
Daòhelová-Balá�ová Marcela, Olomouc, Purkrabská 9 25. 11. 1960

� Dvoøáèek Zdenìk, MUDr., Olomouc, Olbrachtova 12, � 2. 2. 1998  21. 8. 1961
Friedlová-Marková-Kettnerová Iva, Kladeruby 71, okr. Vsetín 3. 3. 1961
Grasse Pavel, Ing. arch., Olomouc, U pivovaru 3  11. 4. 1961
Kováøíèek Jiøí, Ing. arch., Olomouc, Legionáøská 3 13. 12. 1960
Køí� Du�an, Ing., Olomouc, Klicperova 21  20. 7. 1961
Najman Igor, Ing., Litovel, Dukelská 26, okr. Olomouc 14. 4. 1961

1980 C
Adamicová Yvetta, MUDr., Pøerov, Obráncù míru 4  1. 12. 1961
Kraváèková-Brázdová Magda, PaedDr., Praha 4, Valtínovská 5  19. 4. 1962
Pospí�ilová-Útratová-Kovaøíková Jarmila, MUDr., Olomouc, Neøedínská 9  20. 4. 1962
�perlich Ladislav, Ing., Brno, Poznaòská 11  4. 10. 1961
�ondra Zdenìk, Ing., Olomouc, Pospí�ilové 10  22. 9. 1962

1980 D
Malinková-Roletzká Iva, Olomouc, Øezáèova 10 8. 3. 1962
Øeøuchová �árka, Olomouc, Hanáckého pluku 6  6. 7. 1962
Steinerová-Slezáková-Zatloukalová Ivana, PhDr., Olomouc, Stiborova 8  5. 7. 1962
Vaverka Daniel, Olomouc, Jablonského 53 18. 4. 1962

1980 dálk.
Dole�el Miroslav, Olomouc, Kosmonautù 16  18. 11. 1949
Dostál Jiøí, Mírov 46, okr. �umperk 28. 4. 1945
Sommer Petr, Bezdìzí 24, okr. Èeská Lípa  3. 3. 1947
�ák Vladimír, Olomouc, Neøedínská 24 24. 1. 1951

1981 A
Kroutil Michal, MUDr., Olomouc, Na vozovce 48  2. 4. 1962
Plá�ilová-Najtová Eva, Olomouc, Rooseveltova 105  19. 3. 1962
Raèková-Janeèková Iveta, RNDr., Olomouc, Farského 29  31. 8. 1961
Smyslil Miroslav, Olomouc, Trnkova 11 25. 11. 1963
�ulcová-Mar�íková Jana, Olomouc, U háje 2  1. 6. 1962
Zboøilová-Kopecká Hana, Slatinice 238, okr. Olomouc  20. 10. 1961

1981 B
� Dostál Daniel, Olomouc, Ka�tanová 16, � 5. 9. 1983 20. 9. 1963

Hruban Ladislav, Olomouc, Klostermannova 1  29. 4. 1963
Kotrlá-Urbánková Eva, Olomouc, Urxova 13  14. 5. 1963
Kuèerová-Matochová Hana, RNDr., Olomouc, Junácká 3  24. 7. 1963
Laurenèíková Iva, Ing., Olomouc, Svornosti 52  2. 6. 1963
Leibner Karel, Ing, Olomouc, Fischerova 18 4. 8. 1963
Marti�ková-Konopáèová Eva, PhMr. Olomouc, U cukrovaru 28  15. 3. 1963
Novotná-Dufková-Novotná Jana, Pøáslavice 257, okr. Olomouc 7. 5. 1963
Pohanka Jiøí, MUDr., �amberk, Pod Suncí 45  13. 5. 1963

1981 C
Benda David, Ing., arch., Olomouc, Bøezinova 5  24. 3. 1963
Jurkasová-Bendová Barbora, RNDr., Olomouc, Bøezinova 5 4. 1. 1963
Petru�elová-Beranová Jana, Mezice 75, okr. Olomouc 22. 12. 1963
Pleva Jiøí, Ing., Olomouc, Kmochova 26  11. 4. 1963

� Sekanina Pavel, Ing., Olomouc, Pionýrská 22, � 16. 3. 1996  3. 10. 1962
Skalská-Sobotková Zdeòka, MUDr., Olomouc, Èernochova 9  14. 4. 1963
Slezáková-Faltýnková Lenka, Olomouc, Dobnerova 11 7. 4. 1963
��astná Zoja, PaedDr., Olomouc, Èerná cesta 6  13. 3. 1963
Trnková-Cwiertková-Richterová Bohumila, MUDr., �umperk, Zábøe�ská 25 3. 8. 1963

1981 dálk. VB A
Koukal Jan, Olomouc, Werichova 7  27. 12. 1947
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1982 A
Èáp Petr, Olomouc, Foerstrova 18  23. 10. 1963
Floriánová-Babinská Vladimíra, RNDr., Olomouc, Za po�tou 1  4. 2. 1963
Kadlèíková-Do�líková Monika, Olomouc, Spojencù 18  17. 3. 1963
Leke� Vladimír, Ing., Olomouc, Koperníkova 30  8. 12. 1962
Matou�ková-Pospíchalová-Opravilová Ivana, Olomouc, Partyzánská 7  3. 10. 1962
Novotná-Fialová Danu�e, Olomouc, U leti�tì 10  28. 4. 1963
Pospíchal Radek, Ing., Olomouc, Za vodojemem 4  7. 9. 1962
Thinová-Vete�niková Jitka, Ing,, Brno-Nový Lískovec, Svázná 1  8. 4. 1963
Toman Josef, Mgr., Olomouc, U cukrovaru 32  9. 1. 1963

1982 B
Hanych Eduard, Ing., Olomouc, Masarykova tø. 28  11. 7. 1964
Chalupová-Honická Vlasta, PhDr., Odolena Voda, Pod tvrzí 395,

okr. Praha-východ  8. 3. 1964
Kozlová-�rùtová Hana, JUDr., Olomouc, Stiborova 13 1. 11. 1963
Krèová-Slavèevová Iva, MUDr., Praha 4-Háje, Mendelova 25  5. 3. 1964
Polá�ková-Adamová Kateøina, Olomouc, Norská 18  6. 2. 1964

1982 C
Lukasová-Chytrá Vìra, Olomouc, Západní 17  27. 5. 1964
Piòos Pavel, Mgr., Dub nad M., Brodecká 83, okr. Olomouc  21. 6. 1964
Smyèka Petr, Nový Jièín, Dlouhá 31  15. 1. 1964
Veèeøová-Valouchová Romana, Mgr., Olomouc, Rù�ová 45  30. 3. 1964
Vinter Radim, MUDr., Olomouc, Vídeòská 24  9. 9. 1964

1982 dálk. VB
Vláèil Zdenek, Olomouc, Pavlovova 38  6. 3. 1946

1982 dálk.
Navrátilová-Bergerová Pavla, Bukovany 25, okr. Olomouc  13. 6. 1955
Vrbková-Hokùrová Marcela, Unho��, Husova 430, okr. Kladno 1. 4. 1961

1983 A
Opletalová-Knollová Zlatu�e, Olomouc, Werichova 15  28. 10. 1964
Rédová, roz. Savická-�tefanová-Kulhánková Michaela, Olomouc, Spojencù 20A  24. 11. 1963
Sma�áková-Navrátilová Romana, Mgr., Olomouc, Junácká 5 21. 6. 1965
�najdrová-Schubrtová Kamila, Olomouc, Èerná cesta 47 12. 2. 1964
Tandlerová-Valèíková Romana, Olomouc, Èerná cesta 29  5. 2. 1964

1983 B
Andr� Pavel, MUDr., Olomouc, V kotlinì 4  24. 3. 1964
Hildebrandtová-Nosková Alena, Olomouc, Valdenská 12  9. 10. 1964
Klementa Ivo, MUDr., Olomouc Velkomoravská 51 4. 5. 1964
Kle�tinec Milan, Olomouc, Helcetova 10 5. 6. 1964
Metelková-Rambousková Blanka, Ing., Praha 5, U Malvazinky  15. 8. 1964
�imèíková-Tylla Kateøina, Olomouc, Frágnerova 8 1. 1. 1964
Valouch Roman, Ing., Olomouc, Rù�ová 45 1. 12. 1963
�enèák Vladimír, Olomouc, Svobodové 9 29. 12. 1963

1983 C
Blahynková-Diamantová Dominika, MUDr., Olomouc, Krameriova 16  19. 6. 1965
Doròáková-Králíková Eva, Mgr., Moravské Knínice 186, okr. Brno venkov 26. 1. 1965
Kuèera Jiøí, RNDr., Olomouc, Kosmonautù 25  19. 3. 1965
Langer Martin, Mgr., Uhøièice 33, okr. Pøerov 6. 6. 1965
Roèek Michal, Mgr., Dolany 485, okr. Olomouc 9. 3. 1965
Skopalík Jiøí, Ing., Olomouc, Pasteurova 4 24. 10. 1965
Stránská-�imùnková Kateøina, MUDr., Køelov, okr. Olomouc, Kudeøíkové 7  26. 12. 1964

1983 dálk. VB
Ba�enov Anatol, Jedlí, penzion Záti�í 111, okr �umperk 8. 10. 1950

1984 A
Drápelová-�náblová Jiøina, Olomouc, Stiborova 31  29. 6. 1965
Hanáková-Braunerová Petra, Olomouc, Èerná cesta 11 8. 9. 1965
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�tìrbáèková-�áková �árka, Olomouc, Polská 12  14. 6. 1965
��astná Lenka, Olomouc, Mo�nerova 9  23. 3. 1965

1984 B
Bauerová-Staòková Helena, Olomouc, Werichova 29 16. 6. 1966
Bémová-Mitinková Simona, Praha 4, Na vý�inì 4  25. 9. 1965
Blaho Alfréd, Praha 5-Ko�íøe, Pod kavalírkou 38  10. 7. 1966
Brückner Martin, Olomouc, Dru�ební 5 5. 2. 1966
Dosedìlová-Vete�níková-Laèòáková Radmila, Olomouc, Øezáèova 8 19. 7. 1966
Dvoøáèková-Koubská Jitka, Olomouc, Stiborova 35 8. 7. 1966
Gallat Samuel, Praha 6, Pod Drinopolem 7 15. 11. 1965
Grmelová Jana, MUDr.,. Olomouc, Fischerova 17 5. 12. 1965
Hebká-Urbánková Ivana, Ing., Olomouc, Valdenská 10 2. 11. 1965
Hrubý Du�an, Praha 3, �títného 29 7. 5. 1966
Huòková-Chovancová Jitka, Olomouc, Svornosti 34  25. 4. 1966
Karásek David, MUDr., Praha  4. 2. 1966

1984 C
Janák Ondøej, Ing., Brno, Teyschlova 16 14. 8. 1966
Kroseska Pavel, Ing.,. Olomouc, U leti�tì 4 10. 2. 1966
Kyjovská-Kráèmarová Vladimíra, MUDr., Olomouc, Bo�etìchova 4  5. 2. 1966
Nepustilová-Fleischmannová-Nepustilová Lenka, Ing., Olomouc, Su�ilovo nám. 3 11. 2. 1966
Novák Jiøí, MUDr., �títy, okr. �umperk, nám. Míru 57 29. 9. 1966
Pelcová-Stará Monika, Mgr., Olomouc, Pasteurova 4 18. 12. 1965
Saitz Jan, MUDr., Olomouc, tø. Míru 43 14. 10. 1965
Stratil Petr, Olomouc, Dru�ební 10  18. 12. 1965
Veselý Oskar, Ing., Horní Mìsto, okr.Bruntál, Støíbrné Hory 17  27. 3. 1966

1984 D
Hála Milan, Mgr. Olomouc, Vaníèkova 15  17. 7. 1965
Schaffnerová-Kuøová Marcela, Trutnov 4, Snì�enková 502 3. 4. 1966
Skopalíková-Vávrová Ivana, Gragov 235, okr. Olomouc, U solných mlýnù 1 28. 10. 1965
Slaná-Doubková Jarmila, Ing., Olomouc, Werichova 17 30. 5. 1966
Stejskalová Libu�e, Olomouc, Werichova 9  2. 9. 1966
Tou�ová-Èerná Hana, Praha 4-Hodkovièky, Havlovického 15  4. 6. 1966
Weinert Igor, Zlaté Hory, Na sídli�ti 692  27. 2. 1966
Zdráhal Miloslav, Pøerov, Palackého 15  6. 5. 1966

1985 A
Braunerová-�tìpánková Eva, Tovaèov, Förchtgottova 6 25. 2. 1967
Grézlová-Maleòáková Hana, Olomouc, Jungmanova 13 10. 4. 1967
Hala Vojtìch, Olomouc, Stiborova 27 23. 12. 1966
Hrachovec Vratislav, Ing., Olomouc, Pekaøská 4 25. 10. 1966
Jemelka Marek, Olomouc, Wanklova 6 12. 3. 1967
Kolaøík Martin, Olomouc, Wolkrova 36 13. 11. 1966
Koneèná-�inclová Jitka, Olomouc, Dlouhá 54  4. 5. 1967
Men�íková-Meyer-Lehnert Eva 24. 4. 1967

1985 B
Bittner Radek, Stavenice 35, okr. �umperk  11. 1. 1967
Pernicová-Bla�ková Iva, Ing., Olomouc, Synkova 3 20. 7. 1967
Saitzová-Mare�ová-Gallová Zuzana, MUDr., Olomouc, Schweitzerova 76 26. 4. 1967
Sklenáková-Lanáková Hana, �ternberk, okr. Olomouc, Jiráskova 31 4. 4. 1967
Straková-Zapletalová-Pelí�ková Jolana, Olomouc, U cukrovaru 14  20. 3. 1967
Svozil Václav, Nový Jíèín, Komenského 2 25. 8. 1967
Szwarc Marek, MUDr., Litulovice 115, okr. Opava 21. 9. 1967
�kribová-Kovaøíková Ivana, MUDr., Olomouc, Pionýrská 22 18. 8. 1967
Tichý Leo�, MUDr., Pøerov, Velká Dlá�ka 1 6. 1. 1967
Vrtal Radovan, MUDr., Olomouc, Handkeho 3 8. 12. 1966
Zdra�il Jiøí, Ing., Olomouc, Stiborova 1  14. 3. 1967

1985 C
Èada Radek, Olomouc, Stiborova 10 14. 7. 1967
Dohnal David, Olomouc, Starodru�iníkù 3 26. 2. 1967
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Fojtù-Fryèáková Martina, Bohuòovice, Lhotka 431, okr. Olomouc 21. 1. 1967
Kocourek Stanislav, Bìlkovice-La��any 187, okr. Olomouc 21. 11. 1966
Langer Ivan, MUDr., Mgr., Olomouc, Foerstrova 13  1. 1. 1967
Liber Jens, Ing., Praha 6, Bìlohorská 178  15. 12. 1966
Luòáèková-�tefková �árka, Olomouc, Werichova 4 29. 9. 1966
Novotný Martin, Brno-mìsto, Bohunice 675, Rerychova 8  23. 5. 1967
Pechal Zdenìk, Praha 4-Michle, Michelská 14 21. 5. 1967

1986 A
Frýdková-Alexová Vìra, Olomouc, Neøedínská 30  13. 3. 1968
Kovaèiè Pavel, Ostrava-Zábøeh, Volgogradská 97 6. 4. 1968
Mrtka Petr, Olomouc, Sienkiewiczova 2 2. 6. 1968
�mídová-Navarová Blanka, Olomouc, Gagarinova 12 6. 12. 1967
Tkadlèíková-Mazalová Blanka, Olomouc, Svornosti 28  25. 12. 1967
Veèeøová-Strnadová Renata, Olomouc, Kosmonautù 24  23. 4. 1968

1986 B
Koneèná-Chýlková-Kura�ová Jitka, MUDr., Olomouc, Fischerova 24 19. 11. 1967
Nìmcová-Hradilová Miroslava, Olomouc, Laffayetova 1 13. 4. 1968

1986 C
Jankù-�tefanová Pavla, Olomouc, Trnkova 35 10. 9. 1968
Koldová-Aksenovová Zdenka, Praha 5, Ba�teckého 1  5. 5. 1968
Lejsek Jiøí, Olomouc, Fischerova 22 5. 9. 1968
Novotná-Dosoudilová Lenka, Olomouc, Blanická 17 30. 10. 1967
Opletalová-Zajíèková Renata, Prostìjov, Bene�ova 20/37  8. 10. 1966
Pluháèek Marek, MUDr., Olomouc, Lu�ní 14  12. 9. 1968
Uvízl Radovan, MUDr., Èelechovice n.H., okr. Prostìjov, Studenec 38 1. 5. 1968
Vrtal Petr, Hranice, Nová 1812 28. 7. 1968

1986 D
Florián Radomír, Ing., Olomouc, Ji�ní 80 13. 11. 1967
Grohmann Pavel, Olomouc, Fischerova 15 31. 3. 1968
Jára Zbynìk, Ing., Praha 10, Jetelová 1 11. 5. 1968
Martoch Tomá�, Ing., Praha 9-Letòany, Tvrdého 289 22. 7. 1968
Michalík Jaroslav, Dolany 301, okr. Olomouc 16. 2. 1968
Poledna Jan, Ing., Olomouc, Horákové 33 16. 8. 1968
Skoupil David, Olomouc, �ilinská 14 11. 3. 1968
Skula Milan, Ing., Grygov 242, okr. Olomouc  28. 8. 1967
Tárkanyiová-Prachaøová Zuzana, MUDr., Olomouc, Skupova 1 25. l. 1968
Vrba Jindøich, Louèany 621, okr. Olomouc 27. 4. 1968

1987 A
Bìla�ková Petra, Samoti�ky, okr. Olomouc, Kopecká 7 15. 3. 1969
Blahunková-Gregorovièová Zuzana, Olomouc, Na vozovce 20 13. 5. 1968
Chytilová Veronika, Bruntál, Jiráskova 33  29. 4. 1969
Chytrá-Zahná�ová Martina, Ing., Olomouc, Trnkova 26  9. 10. 1968
Kachyòa Miroslav, Olomouc, Polská 58 24. 3. 1969
Koníèková-Hrbková Kamila, Olomouc, Schweitzerova 68  4. 2. 1969
Kvoch Jan, Olomouc, Rejskova 45  25. 5. 1969
Odehnalová-�vecová Ivana, Olomouc, Øezáèova 14  9. 4. 1969
Padevìt Jiøí, Olomouc, Krapkova 26  9. 1. 1969
Pìknic Dalibor, Hluboèky, okr. Olomouc, Na orátì 420  13. 12. 1968
Rusková-Juráòová Jarmila, Mgr., Ko�u�any 41, okr. Olomouc 8. 8. 1969
Zahná� Michal, Mgr., Olomouc, Trnkova 26 28. 2. 1969

1987 B
Dospiva Jaromír, Olomouc, Èerná cesta 47  24. 4. 1969
Hamalová-Kreèmerová Jana, Olomouc, Jeremiá�ova 10  31. 3. 1969
Hrabovská-Zimová Sabina, Olomouc, Werichova 6  7. 5. 1969
Jankù-Steigerová Iveta, Olomouc, Brnìnská 44 27. 3. 1969
Jelínková-Dubová-Jelínková-Radivojová Gabriela, Olomouc, Ko�elu�ská 9  3. 2. 1969
Novák Tomá�, Olomouc, Po�árníkù 11 19. 7. 1969
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Nováková Zuzana, Mgr., Olomouc, Topolová 7 4. 4. 1969
�tencl Robert, Olomouc, Denisova 17  14. 1. 1969
Tesaøová Markéta, Olomouc, Polská 42  28. 2. 1969
Trávníèková-Ventrubová-Trávníèková Ivana, Pøerov, Nìmcové 6 8. 5. 1968
�aláková Ludmila, Ing., Olomouc, U leti�tì 6 26. 6. 1969

1987 C
Bednaøík Josef, MUDr., Lutín, okr. Olomouc, Za rybníèkem 245  23. 11. 1968
Coufalová Martina, Praha 8-Karlín, Køi�íkova 48 28. 6. 1969
D�olasová-Skøivánková-�lotíøová Eleni, Olomouc, Øezáèova 12 11. 8. 1968
Hádek Martin, Ing., Brno-venkov, Lelekovice 267  31. 10. 1968
Halíøová-Gramatová Jarmila, Havíøov, Astronautù 3  19. 6. 1969
Ho�ek Radovan, Bílovec, Slezské nám. 10 12. 4. 1969
Martinek Jaroslav, Olomouc, Hrachoviska 13 12. 7. 1969

� Pochylý Roman, Fren�tát p. R., Barto�kova 570, � 24. 9. 1999 29. 5. 1969
Rozsíval Petr, Olomouc, Fischerova 32 21. 5. 1969

� Rychlá Soòa, Olomouc, Nábøe�í 2, � 14. 8. 1999  9. 10. 1968
Smetana Martin, Olomouc, Jungmannova 16  27. 3. 1969
�íma Jan, Ing., Tr�ice 261, okr. Olomouc  5. 7. 1969
Tichá-Slonková Jana, MUDr., Havíøov-Podlesí 1155, Studentská 14  22. 2. 1969

1988 A
Jadrníèek Petr, Olomouc, Komenského 10  30. 10. 1969
Jansa Pavel, Olomouc, �ternberská 22 8. 11. 1969
Leskovjanská Renáta, Olomouc, U cukrovaru 40 28. 4. 1970
Loukotová Michaela, Mgr., Olomouc, Svornosti 55 20. 2. 1970
Ries Artur, Olomouc, Pavlovova 42  24. 7. 1970
Skotnicová-Skládalová Markéta, Mgr., Olomouc, Politických vìzòù 6  24. 1. 1970
Teèová-Kadlecová Helena, Olomouc, Rosického 6  11. 8. 1970
Vaòková-Mráèková Blanka, Mgr., Olomouc, Werichova 29  30. 3. 1970

1988 B
Adámková-Jureèková Veronika, Týn nad Beèvou, Záhorská 337, okr. Pøerov 2. 3. 1970
Budík Libor, Olomouc, Støední hejèínská 4 16. 6. 1970
Dosedìlová-Budíková Miroslava, MUDr., Olomouc, Støední hejèínská 4  31. 12. 1969
Hertlová-Kemlerová Renáta, Olomouc, Werichova 10  18. 3. 1970
Jelínková-Dostálová-Kvapilová Jitka, Olomouc, Stupkova 7  18. 11. 1969
Jureèka Ale�, Ing., Týn nad Beèvou, Záhorská 337, okr. Pøerov  16. 10. 1969
Marková-Hoblíková Hana, Úvaly 277, 28. øíjna, Praha-východ  5. 7. 1970
Musilová-Døímalová-Musilová Petra, Olomouc, Polívkova 26  24. 11. 1969
�ubrtová Martina, Praha 4-Nusle, 5. kvìtna 8 26. 11. 1969
Tesaøová-Èecháková Klára, Mgr., Olomouc, Strmá 5 10. 5. 1970
Vích Martin, Olomouc, Stiborova 7 23. 9. 1969
Vojáèek Martin, Bohuslavice 116, okr. Prostìjov  21. 4. 1970

1988 C
Adam Jan, Olomouc, Èajkovského 12 10. 7. 1970
Bøezovská-Slámová Alena, Mgr., Olomouc, Øezníèkova 6 21. 11. 1969
Dvorský Daniel, �ternberk, okr. Olomouc, Svìtlov 98 18. 3. 1970
Hejna Milo�, Lysá nad Labem, okr. Nymburk, Na písku 2 19. 9. 1969
Hejtmánek Pavel, Olomouc, Glazarové 9J 17. 2. 1970
Hojný Jaroslav, Jindøichùv Hradec, Radouòka 177 17. 7. 1970
Koppová-Plitznerová Jana, Olomouc-Dro�dín, Horní Úlehla 26  7. 1. 1970
Maciuch Daniel, Olomouc, Mariánská 8  3. 10. 1969
Matzenauerová-Neubertová Marta, Ing., Olomouc, Polívkova 21 13. 12. 1969
Nyklová-Chrapková Petra, MUDr., Olomouc, Sladkovského 51  30. 8. 1970
Raimr Jakub, Olomouc, Tovární 35 28. 5. 1970
Zboøilová-Windsorová Marta, Klatovy, Kollárova 229 18. 5. 1970

1988 D
Èermák Kamil, Olomouc, �vermova 7 12. 9. 1970
Deáková-Prejdová Jana, Olomouc, U kovárny 32 8. 8. 1970
Hru�ková Lenka, Olomouc, Komochova 13  8. 12. 1969
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Charbut Viktor, Kunovice, okr. Uherské Hradi�tì, Na záhonech 1049  3. 4. 1970
Janèíková-Palivodová Martina, Olomouc, Lamblova 24 24. 12. 1969
Ko��ál Marek, Ing., Olomouc, Mo�nerova 6 28. 11. 1969
Krsek Vladimír, Horní Bene�ov 407, Nerudova 26. 1. 1970
Musil Jiøí, Olomouc, �erotínovo nám. 14 15. 5. 1969
Nevímová-Palivodová Renáta, Olomouc, Dalimilova 2  11. 9. 1969
Pospí�ilová-Procházková Jana, MUDr., Olomouc, Voskovcova 2  4. 3. 1970
Somsiová-�èuková Olga, Olomouc, Libu�ina 8 12. 8. 1970
Suchý Milan, Ing., Olomouc, Fischerova 17 12. 3. 1970
Tauber Zdenìk, MUDr., CSc., Olomouc, Fischerova 17 15. 9. 1969
Teplá-Vièarová Helena, Velká Bystøice, Nádra�ní 515, okr. Olomouc 19. 9. 1970

1989 A
Blahová Petra, Mgr., Olomouc, Werichova 31 12. 7. 1971
Hádková Veronika, Brno-venkov, Lelekovice 267  30. 1. 1971
Hrabalová, Zatloukalová Milu�e, Mgr., Olomouc, Svornosti 46 26. 5. 1971
Obzinová-Zboøilová Vìra, Ing., Olomouc, Masarykova 57  21. 9. 1970
Pakostová, Kováèová Gita, Olomouc, U leti�tì 10 26. 8. 1971
Smutná-Hauptová, Skoupá, Ivana, Olomouc, Polská 52 14. 10. 1970
Strnadel Radim, Brno-Veveøí, Má�ova 24 21. 5. 1971

1989 B
Bartoò Jan, Olomouc, Polívkova 5 25. 3. 1971
Bla�ková-Machatá Lenka, Ing., Olomouc, Heyrovského 29 6. 8. 1971
Èamachová-Bauerová-Èamachová Zdeòka, Olomouc, Junácká 5 24. 7. 1971
Hanousková-Bejdáková Renata, Ing., Dolany 210, okr. Olomouc  17. 10. 1970
Lorenc David, Praha 6, Bìlohorská 210 10. 5. 1971
Obkráèilová-Hind�ová Petra, Olomouc, Dvorského 46 16. 4. 1971
Vrtalová Martina, Olomouc, Vídeòská 23 17. 4. 1971

1989 C
Koutný Zdenìk, MUDr., Praha 5, Pod Barvíøkou 5  28. 5. 1971
Kozáková-Horáková Marcela, Olomouc, Havlíèkova 3 10. 1. 1971
Mádrová-�vecová Hana, Olomouc, Fibichova 29 8. 12. 1970
Mare� David, Brno-Veveøí, U vleèky 1 6. 5. 1971
Melichárková, Tkadlèíková Lenka, Mgr., Olomouc, Foerstrova 53  23. 7. 1971
Najdekr Miroslav, Olomouc, Kollárovo nám. 2  27. 5. 1971
Pelzerová-Meierová Lucie, Praha 2, Bìlohradská 120 23. 12. 1970
Procházková Sabina, Mgr., Olomouc, Pionýrská 26 4. 5. 1971
Ra�ková-Menou�ková Bohdana, Olomouc, V køovinách 2 27. 11. 1970
Salingerová-Gvo�diecova Simona, Ostrava-Poruba, gen. Sochora 5 18. 11. 1970
�evèíková-Skøivánková Ilona, Olomouc, Valdenská 16 9. 6. 1971
Závodský Robert, Ing., Olomouc, Hranièní 11 1. 9. 1971

1989 D
Jahnová-Bayerová Simona, Olomouc, Var�avské nám. 7  12. 2. 1971
Jochmannová-�mídová Vladimíra, Dolany 244, okr. Olomouc, Dlouhá 42  18. 1. 1971
Lochman Pavel, Mgr., Olomouc, Mi�ákova 14 12. 4. 1971
Pospí�il Pavel, Olomouc, Schweitzerova 74 25. 1. 1971
Sochor Leo�, Pøerov I, Smetanova 3  21. 3. 1971
Stavovèík Jiøí, USA 11. 5. 1971

1989 E
Handl Vladimír, Vermíøovice 169, okr.�umperk, Franklinova 4 27. 3. 1971
Havran Radek, Mgr., Olomouc, Hynaisova 2 10. 8. 1971
Kabilka Vladislav, Ing., Olomouc, Ka�tanová 1  5. 3. 1971
Kousalíková-Ra�ková Kateøina, Hynkov 17, okr. Olomouc  24. 7. 1971
Meli�ík Michael, Mgr., Olomouc, Nedvìdova 9  3. 5. 1971
Mlèoch Marek, Mgr., Olomouc, Praskova 6  28. 4. 1971
Obrtel Martin, Olomouc, Dru�ební 22  19. 2. 1971
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1990 A
Chromec Martin, Bystrovany, okr. Olomouc, �rámkova 8  8. 8. 1972
Jírovský David, Olomouc, Jeremiá�ova 12  7. 3. 1972
Nováková Lucie, Olomouc, Zikova 17 24. 9. 1971
Ondrák Franti�ek, Olomouc, U cukrovaru 38 15. 8. 1972
Palièka Michal, Mgr., Olomouc, Kmochova 17 6. 6. 1972
Rube�ová-Lo��áková Martina, Ing., Olomouc, Metodìjská 24 19. 12. 1971
�ebestíková-Jírovská Jana, Olomouc, Jeremiá�ova 12  31. 1. 1972
Tomanová, Barto�íková Monika, Hranice n. M., Teplická 69  7. 6. 1972
Vrtalová-Placková Romana, Olomouc, nábø. Pøemyslovcù 12 7. 1. 1972

1990 B
Èerný Max, Olomouc, Mozartova 15  23. 9. 1972
Fry�ák Zdenìk, MUDr., Olomouc, Tomkova 27 22. 3. 1972
Kamarád Tomá�, Olomouc, Frágnerova 16 1. 10. 1971
Klime�ová-Mare�ová Hana, Olomouc, Karafiátova 4 11. 4. 1972
Kuèírková-Holnová Markéta, Kladno-Kroèehlavy, Polská 2189 5. 11. 1971
Kuchaøík Vít, Drahanovice 137, okr. Olomouc 10. 8. 1972
Luke�ová-Valcháøová Irena, Olomouc, Vaníèkova 31  29. 11. 1971
Matzenauerová-Kantorová Jana, Ostrava-Mìsto, Je�kova 2  31. 8. 1972
Mazáková-Zatloukalová Jitka, Olomouc, Rokycanova 36  5. 2. 1972
Pospí�ilová-Walweelová Hana, Olomouc, Dukelská 5  5. 5. 1972
Svobodová-Loníková Petra, MUDr., Olomouc, Brnìnská 54  16. 6. 1972
Vyslou�il Ale�, Olomouc, Fischerova 21  19. 12. 1971

1990 C
Bednárek Jan, Teplice v Èechách, Trnovany 1249, �túrova 3. 6. 1972
Kuchyòa Pavel, Olomouc, Werichova 14 12. 3. 1972
Kvapil Libor, Ing., Olomouc, Fischerova 25  25. 9. 1971
Stloukalová-Holasová Alexandra, Olomouc, Krakovská 18 2. 11. 1971
�afáø David, Køelov, okr. Olomouc, Veèeøova 3  1. 5. 1972
�tefková Jana, Canada, Toronto-Ontario 141, Elskine Av. 214 18. 2. 1972
Vít Roman, Praha 2, Chodská 2 7. 12. 1971

1990 D
Kroèil Zbynìk, Olomouc, Chválkovická 100 24. 4. 1972
Lónová Vladimíra, Slavkov u Brna, Palackého nám. 84, okr. Vy�kov 26. 1. 1972
Macháèek Ale�, Olomouc, Dukelská 11  28. 4. 1972
Pospí�il Martin, Kromìøí�, Velké nám. 49  17. 12. 1971
Viktorin Jiøí, Ing., Olomouc, Polská 37                    1. 9. 1971

1991 A
Adam Jakub, Praha-Kyje, Lipnická 1450  3. 11. 1972
Blahut Jaroslav, Ing., Olomouc, Lu�ická 12  25. 5. 1973
Fajdeková-Adámková, Bohuslava, Pøerov, Budovatelù 2  13. 8. 1973
Gavendová-Pospí�ilová, Lenka, Olomouc, Chválkovická 114  5. 2. 1973
Kantorová-Rufnagelová, Renata, Olomouc, Synkova 7  25. 1. 1973
Kunzfeldová-Spurná, Andrea, MUDr., Olomouc, Libu�ina 69  10. 9. 1972
Kvapilová-Sowová, Jana, Olomouc, Masarykova tø. 8  2. 6. 1973
Losman Ivo, �ternberk, U støelnice 3  2. 5. 1973
Makovièková Hana, Praha 5, Nýøanská 4 11. 3. 1973
Skláøová-Fejtová Simona, Dub nad M., okr Olomouc, Bolelouc 557  30. 3. 1973
Stratilová Ladislava, Olomouc, U Morávky 2  19. 7. 1973
�krabi� Michal, Brno, La�tùvková 19  5. 8. 1973
Vyhnánková-Blahutová Alice, Olomouc, Dobrovského 17  12. 5. 1973

1991 B
Dole�el Martin, Olomouc, Brnìnská 58  21. 10. 1972
Hamrlová-Luczková Jana, Olomouc, Lu�ická 12  24. 8. 1973
Homolová-Kühnová Jitka, Olomouc, tø. Svobody 27  29. 3. 1972
Kuhnová Petra, Olomouc, Kosmonautù 30  8. 2. 1973
Kuchaøík Libor, Olomouc, Kmochova 1  26. 9. 1973
Men�íková Michaela, Olomouc, U kovárny 1  30. 1. 1973
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Odstrèilová-Cecháèková �árka, Olomouc, Fischerova 34  18. 3. 1973
Polá�ková Ilona, Olomouc, Politických vìzòù 2  23. 1. 1973
Pøichystalová-Petru�ová Kateøina, Olomouc, Tolstého 1  23. 11. 1972
Puschnerová Iva, Praha 6, Èílová 21  4. 10. 1971
�afránek Petr, �ternberk, okr. Olomouc, Jiráskova 62  30. 8. 1973

1991 C
Bøízová-Horej�ová Lenka, Ing., Krucemburk, okr. Havlíèkùv Brod,

Mikulá�e Støely 221  29. 1. 1973
Dvorská Hana, Praha 1, Rybná 21  23. 12. 1972
Kabátová-Mlèochová Kateøina, Olomouc, Praskova 6  11. 1. 1973
Machalová Jitka, Olomouc, Na Letné 31  13. 4. 1973
Mankovecká-Chaloupková Michaela, Olomouc, �títného 14  6. 9. 1972
Nìmcová-�imarová Kateøina, Mgr., Kyle�ovice, okr. Opava, Davidov 13  5. 5. 1973
Ryglová Lucie, Olomouc, Masarykova 8  5. 4. 1973
Souèková Hana, Vrahovice, okr. Prostìjov, Vrahovická 132  10. 7. 1973
Strnisková-Polednová Simona, Olomouc, Horákové 33  6. 6. 1973
Svobodová-Zavadilová Jana, Lutín, �kolní 80  29. 5. 1973

1991 D
Krylová-Pospí�ilová Ivana, Olomouc, Zolova 23  25. 6. 1973

1992 A
Brüknerová-Karásková Dita, Olomouc, Wanklova 5  12. 5. 1974
Hadalová Jarmila, Zlín, Sokolská 3925  15. 12. 1973
Nele�ovská-Fasolová Martina, Olomouc, Dukelská 10  14. 11. 1973
Pøikrylová Jana, Brno, Køídlovická 57  22. 1. 1974

1992 B
Doubravská Markéta, Olomouc, Krokova 12  6. 12. 1973
Hofmannová-Otáhalová-Janèíková-Hofmanová Blanka,

Olomouc, Politických vìzòù 6  3. 9. 1974
Preèová-Veselíková Marta, Nová Hradeèná 210, okr. Olomouc  13. 11. 1973
Vaòková-Matysová Martina, Brni�tì 38, okr. Èeská Lípa  22. 1. 1974
Veselská-Janù Alena, Olomouc, Foerstrova 42  2. 6. 1973

1992 C
�lezarová Renáta, Havíøov-mìsto 1077, okr. Karviná  2. 10. 1973
Zatloukalová-Veèerková Michaela, Olomouc, Brnìnská 42  16. 4. 1974

1992 D
Le�atková-Hou�vièková Bohdana, Olomouc, Pavlovova 16  3. 6. 1974

1992 E
Beèièková Gabriela, Mgr., Olomouc, Pavlovova 52  31. 3. 1974
Brixová-Luèanová Ivona, Bc., Olomouc, Trnkova 25  10. 9. 1973
Pelí�ková-Slotová Iva, Olomouc, Politických vìzòù 2  16. 1. 1974
Pravdová-Holátová Lada, Olomouc, Tylova 3  14. 4. 1974
Wagnerová-Bla�ková Daniela, Svitavy, Dimitrivova 23 26. 2. 1974

1993 A
Bla�ková Lenka, Olomouc, Horákové 9  13. 11. 1974
Handlová Renata, Olomouc, Dukelská 9  29. 3. 1975
Jachanová-Kostelanská Irena, Olomouc, Velkomoravská 14  5. 11. 1974
Øeøichová-Helmusová Jitka, Olomouc, Nálepkova 3  14. 3. 1975
Wittnerová Ivana, Olomouc, U cukrovaru 18  1. 12. 1974

1993 B
Koucká Hana, Olomouc, Na Letné 35 18. 3. 1975
Macková Martina, Olomouc, Kmochova 1  9. 2. 1975

1993 C
Boxanová-Smilowská Kateøina, Olomouc, Trnkova 17  27. 5. 1975
Fejtová Blanka, Mohelnice, okr. �umperk, Studená Louèka 40  29. 7. 1975
Hudcová Zdenka, Olomouc, Starého 5  3. 11. 1974
Králová-Chrenková Helena, Olomouc, Bøezinova 3  30. 6. 1974
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Plevová Hana, Èeská Ves 443, Sportovní  19. 3. 1975
Sobotková-Salamonová Eva, Olomouc, Resslova 5  23. 9. 1974
�antavá Sylva, Olomouc, Fischerova 11 25. 12. 1974
Tydlaèková-Maòasová Eva, Olomouc, �títného 12 7. 6. 1975

1993 D
Königová Ivana, �ternberk, okr. Olomouc, nám.Svobody 10 10. 12. 1974
�varcová-Sedláèková Vladmíra, Mgr., Olomouc, Einsteinova 29  30. 7. 1975

1993 E
Jadrná, Bojkovská Gabriela, Olomouc, Sokolská 27  23. 12. 1974
Nevìøilová Lucie, Praha 4 8. 8. 1975
Oèená�ková-O�èádalová Jana, Olomouc, Boøivojova 2 18. 11. 1974
Rückschlossová �árka, Olomouc, Járy da Cimrmana 3  1. 8. 1975
Titzová-�pièková Regina, Olomouc, Lu�ická 8  1. 4. 1975
Vyslou�ilová-Gutterová Marcela, Olomouc, Schweitzerova 54  16. 4. 1975

1993 F
Matìjù-�olcová Pavlína, Slatinice 293, okr. Olomouc  11. 3. 1975
Paruzová Leona, Brno-Veveøí, Cihláøská 42  4. 8. 1975
�varcová-Martinková Monika, Olomouc, Èernochova 3 27. 1. 1975
Vrbková Lucie, Olomouc, V hlinkách 2  9. 3. 1975

1994 A
Ja�ková-Halámková Marta, Brno, Staré Brno, Pellicova 69  14. 5. 1976
Koblihová Petra, Olomouc, Pe�inova 14 23. 3. 1976
�imeèková Kamila, Frýdek-Místek, Husova 482 9. 8. 1976

1994 B
Mohaplová Veronika, Olomouc, Pe�inova 20  5. 7. 1976
Øehulková Lenka, Rakodavy 317, okr. Olomouc, Lazecká 83  12. 5. 1975
Skopalová-Doèkalová Kateøina, Olomouc, Starého 3  9. 4. 1976
Vacová Ivana, Olomouc, Pavlovova 38  3. 8. 1976

1994 C
Badalová-Petrová Dana, Ing., Olomouc, Polská 48 29. 7. 1976
Hrudníková Magdaléna, Olomouc, Schweitzerova 64 3. 1. 1976
Knappová Dana, Olomouc, Fischerova 11  28. 11. 1975

1994 D
Mrázková Taèána, Olomouc, Rolsberská 37 2. 4. 1976

1994 E
Fujeríková-Navrátilová Blanka, Slatinice 138, okr. Olomouc 7. 4. 1976
Pøíborská-Postelová Darina, Olomouc, Schweitzerova 68  17. 3. 1976
Zajíèková Zdeòka, Olomouc, Jílová 4  19. 9. 1975
Zaoralová-Èerná Iva, Olomouc, Sokolská 1 3. 1. 1976

1995 A
Cardová Petra, Olomouc, Riegrova 5 12. 7. 1977
Du�ková Pavla, Køem�e, okr. Èeský Krumlov, �kolní 172 13. 8. 1976
Korotvièková Zuzana, Olomouc, Ne�porova 2 29. 6. 1977
Pazderová Helena, Olomouc, Norská 25  8. 5. 1977
�ímová Zuzana, Olomouc, Polská 54  3. 1. 1977
Zaoralová Kateøina, Olomouc, Ne�porova 5  29. 6. 1977

1995 B
Dole�elová Jana, �tìpánov 534, Sídli�tì 2, okr. Olomouc  26. 3. 1976
Hasalová Radka, Olomouc, �i�kovo nám. 2  26. 7. 1977
Kubová Marika, �ternberk, Kozinova 4, okr. Olomouc  15. 6. 1977

1995 D
� Koutek Jaromír, Olomouc, Nedbalova 20, � 13. 1. 2001 16. 4. 1977

Vochtová Martina, Olomouc, Tolstého 5  1. 4. 1977
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1996 A
Dostálová Jana, Olomouc, Rooseveltova 117A 12. 8. 1978
Hadam Jakub, Olomouc, Dobrovského 2 5. 8. 1977
Kobzová Lucie, Olomouc, Na Bystøièce 12 4. 8. 1978
Mádrová Lucie, Bystøice pod Pern�tejnem 968, okr. �ïár nad Sázavou,

Ro�ického 23  26. 4. 1978
Marcinková Michaela, Olomouc, Stiborova 12  27. 4. 1978

1996 B
Gecová Kateøina, Olomouc, Kosmonautù 30  28. 7. 1978
Tandlerová Alice, Olomouc, Hnìvotínská 26 23. 2. 1978

1996 C
Dole�elová-Pykalová, Soòa, Olomouc, Na Letné 47 3. 4. 1978
Jabùrková Kristýna, Ostrava-Poruba, Zíkova 14 4. 1. 1978
Lounová-Malínková Vladimíra, Olomouc, Javoøíèská 10 21. 1. 1977

1996 D
Dvoøáková-Fry�áková Dagmar, Olomouc, Jílová 2 5. 4. 1978
Havlík Miroslav, MUDr., Olomouc, Øezáèova 6 21. 11. 1977
Horáková Jana, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Nádra�ní 594 3. 5. 1978

1996 AF
Wernerová Silvie Sabrine, Mgr., Olomouc, Javoøíèská 10 20. 8. 1976

1997 A
Grichová Kristýna, Olomouc, Pasteurova 6 12. 6. 1979
Mikulajová Michaela, Olomouc, Myslbekova 11 26. 10. 1978
Pochylová �aneta, Olomouc, Dalimilova 103 31. 5. 1979
Stránská Martina, Olomouc, Albertova 13 15. 12. 1978

1997 B
Cerinová Kateøina, Rudník 317, okr. Trutnov 2. 10. 1977
Malá Monika, Olomouc, Pasteurova 2 10. 2. 1979
Osièková Zuzana, Olomouc, Charkovská 4 2. 12. 1978
Psotová Eva, Olomouc, Lenhartova 14 30. 8. 1979

1997 C
Dole�elová Jana, Olomouc, Urxova 4 3. 7. 1979
Návratová Jana, Olomouc, Stupkova 5 30. 10. 1978

1997 A víceleté
Hlaváèková Kateøina, Olomouc Pionýrská 22 27. 10. 1978
Hrabovská Jana, Olomouc, Polská 56 15. 5. 1979
Pi�anowská Eva, Olomouc, U cihelny 11 1. 6. 1978

1997 B víceleté
Fruhwirtová Lucie, Olomouc Dru�ební 1 29. 4. 1979
Kujová Petra, Olomouc, Heyrovského 17 16. 9. 1978
Mike�ová Klára, Èeská Skalice, Køenkova 59, okr. Náchod 28. 4. 1979
Peèínková Lenka, Èechovice 76, okr. Olomouc 28. 10. 1978
Pospí�ilová-Oplu�tilová Jarmila, Olomouc, Povelská 12 15. 11. 1978

1997 C víceleté
Barto�ková Pavla, Dub n. Mor., okr. Olomouc, Brodecká 55 10. 5. 1979

1997 D víceleté
Pech Miroslav, Olomouc Fischerova 17 6. 9. 1978
Vaverka Richard, Olomouc, Herrmannova 2 30. 11. 1978
Závodný Libor, Olomouc, Jeremenkova 30 17. 10. 1978
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ABSOLVENTI SG OD ROKU 1998 DOSUD

ÈTYØLETÉ STUDIUM

1998 4. A, tøídní prof. Mgr. Marta Ivanèíková
Bajer Jiøí, Olomouc, Sienkiewiczova 13 23. 2. 1980
Berger Martin, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Gagarinova 445  7. 3. 1980
Brodacká Vìra, Toveø 118, okr. Olomouc 18. 12. 1979
Èadilová Tereza, �umperk, gen. Svobody 14 5. 4. 1980
Èehovský Petr, Olomouc, Wellnerova 14 26. 10. 1979
Èernohorská Jitka, Olomouc, Hellerova 9 24. 1. 1980
Dobrozemská Kateøina, Olomouc, Vojanova 12 18. 7. 1980
Gregarová Jana, Olomouc, Kischova 1  1. 6. 1979
Hanák Jiøí, Olomouc, Trnkova 31 27. 12. 1979
Hanáková Zdeòka, Olomouc, Pavlovova 16 24. 3. 1980
Ho�ková Markéta, Olomouc, Ostru�nická 12 10. 6. 1980
Introviè Milan, Hnojice 51, okr. Olomouc  25. 4. 1980
Kleèková Klára, Olomouc, Urxova 9 12. 6. 1979
Kleinová Ivana, Olomouc, Na Letné 49 22. 4. 1980
Kocourková Pavla, Olomouc, Mi�ákova 26  17. 1. 1980
Koukalová Petra, Olomouc, Tyr�ova 10 10. 12. 1979
Krýzová Lucie, Olomouc, U kovárny 32 29. 2. 1980
Kuèerová Alice, Olomouc, Thomayerova 15  19. 9. 1979
Müllerová Zdeòka, Ko�u�any 132, okr. Olomouc  19. 9. 1979
Nakládalová Renata, Ko�u�any 39, okr. Olomouc 10. 4. 1980
Nekováøová Michaela, Olomouc, Sienkiewiczova 1 7. 9. 1979
Pavlová Libu�e, Olomouc, Dru�ební 10 7. 11. 1979
Polednová Radmila, Velký Týnec 287, okr. Olomouc 10. 9. 1979
Pospí�ilová Petra, Vìrovany 339, okr. Olomouc 29. 3. 1937
Procházka Martin, Olomouc, Lindnerova 12 28. 4. 1980
Smékalová Barbora, Olomouc, Dr.Horákové 5 2. 1. 1980
Sochor Vladimír, Olomouc, Glazarové 9H  22. 9. 1979
�a�ková Hana, Olomouc, Pekaøská 14 23. 10. 1979
�pundová Iveta, Olomouc, Rooseveltova 84 12. 8. 1980
�tudentová Hana, Olomouc, Ostru�nická 3 7. 9. 1979
�váb Franti�ek, Olomouc, �ubova 50 29. 2. 1979
Továrková Martina, Lubìnice 49, okr. Olomouc 18. 9. 1979
�uková Kateøina, Olomouc, U stavu 25 27. 10. 1979

1998 4. B, tøídní prof. Jana Skopalíková
Barnet Tomá�, Olomouc, Kmochova 31 19. 9. 1978
Bauer Miroslav, Olomouc, Komenského 21 15. 6. 1980
Bínová Michaela, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Nìmcové 260 8. 7. 1980
Dohnalová Eva, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Jiráskova 290 20. 6. 1979
Ïuri�ková Jitka, Olomouc, Rooseveltova 51 13. 4. 1979
Gieselová Monika, Slatinky 158, okr. Prostìjov 29. 12. 1979
Hildebrand Lubomír, Olomouc, Starého 8 4. 4. 1979
Hryzbilová Denisa, Horka nad Moravou, okr. Olomouc, Berkova 40 4. 10. 1979
Janeková Romana, Olomouc, Fischerova 15 18. 4. 1980
Jermá�ová Zuzana, Olomouc, tø. Svobody 25 14. 7. 1980
Jiøíèková Lenka, Velká Bystøice, okr. Olomouc, ÈSA 727 18. 2. 1980
Kováø Vlastislav, Olomouc, Skupova 17 19. 9. 1979
Kráèmar Jiøí, Olomouc, Bo�eny Nìmcové 2 1. 2. 1979
Kuøe Miroslav, Olomouc, Na Letné 43 15. 4. 1980
Langer Viktor, �tìpánov, okr. Olomouc, Nádra�ní 21  9. 7. 1980
Maderová Silvie, Olomouc, Svolinského 71 4. 5. 1980
Mikulková Barbora, Olomouc, Hálkova 13  24. 9. 1979
Navrátilová Eva, Suchonice 39, okr. Olomouc  14. 1. 1980
Otta Jiøí, Vìrovany 332, okr. Olomouc 22. 4. 1980
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Panáèek Jan, Olomouc, Riegrova 21 11. 3. 1980
Pavlù Hana, Olomouc, Zikova 7 7. 2. 1980
Pluháèková Kristina, Olomouc, Èeskobratrská 24 7. 12. 1979
Pochmanová Petra, Olomouc, U cukrovaru 20 11. 12. 1979
Pohorelská Eva, Olomouc, Chaloupky 2 12. 6. 1980
Pokorná Zuzana, Olomouc, Jablonského 63 26. 4. 1980
Sedláèek Jakub, Olomouc, Schweitzerova 68 17. 12. 1978
Szkutová Jarmila, Olomouc, Balcárkova 12 4. 3. 1980
Trojan Martin, Olomouc, Krameriova 19 4. 4. 1979
Va�ková Lucie, Olomouc, V køovinách 6  27. 6. 1980
Venháèová Kateøina, Olomouc, Radíkovská 11 6. 9. 1979
Vidlièka Jiøí, Olomouc, Rejskova 24 18. 7. 1979
Vincencová Alena, Olomouc, Tovární 33A 1. 2. 1980
Vitásková Lucie, Slatinice 266, okr. Olomouc 20. 9. 1979

1998 4. D, tøídní prof. RNDr. Libu�e Kraváèková, Mgr. Jitka Lónová
Bartonìk Tomá�, Pøáslavice-Kocourovec 3, okr. Olomouc 3. 8. 1980
Czedron Jan, Olomouc, Píkova 3 20. 12. 1979
Èi�maøová Iveta, �tìpánov, okr. Olomouc, Sídli�tì 543/1  25. 1. 1980
Jáno�ová Beáta, Olomouc, Na �ibeníku 6 26. 2. 1980
Kováèik Ale�, Olomouc, Sokolská 9 7. 9. 1979
Lounová Ivana, Olomouc, Klimeckého 17 24. 6. 1980
Mi�ák Ondøej, Lutín, okr. Olomouc, Za rybníèkem 230 27. 9. 1979
Mlèák Petr, Hluboèky, okr. Olomouc, Olomoucká 84  17. 7. 1980
Nep�inský Roman, Olomouc, Zikova 17 17. 9. 1979
Oplu�tilová Zuzana, Bohuòovice, okr. Olomouc, 6. kvìtna 88 15. 8. 1980
Pazdera Lubomír, Pøáslavice 269, okr. Olomouc 10. 9. 1979
Petr Ondøej, Olomouc, Heyrovského 3 27. 2. 1980
Pinïurová Zuzana, Olomouc, Gorazdovo nám. 12 4. 1. 1980
Polák Radek, Tr�ice 316, okr. Olomouc 9. 12. 1979
Polednová Lucia, Olomouc, Hildebrandova 4 26. 1. 1980
Potu�áková Helena, �tìpánov, okr. Olomouc, Sídli�tì 10274 552/2 5. 7. 1980
Richter Josef, Olomouc, Vídeòská 5 30. 9. 1979
Rotter Luká�, Daskabát 33, okr. Olomouc 17. 3. 1980
Sommer Miroslav, Olomouc, Trnkova 30 1. 6. 1980
Srovnal Pavel, Olomouc, Na vozovce 38 6. 9. 1978
�evèík Radim, Lutín, okr. Olomouc, Slatinická 263 21. 8. 1980
�kobrtal Petr, Olomouc, Dr. Horákové 19 23. 8. 1979
�tefka Martin, Olomouc, Dlouhá 10 21. 6. 1980
Tomková Jana, Hluboèky, okr. Olomouc, Na orátì 498 30. 11. 1979
Vláèil Martin, Doloplazy 313, okr. Olomouc 18. 9. 1979
Zdaøilová Kateøina, Olomouc, Tøebízského 21  18. 10. 1979

1999 4. A, tøídní prof. Mgr. Dagmar Horáková-Navrátilová
Balatková Kateøina, Olomouc, Dvorská 5 9. 11. 1980
Brázdová Martina, Olomouc, Dobrovského 24 15. 1. 1981
Celá Gabriela, Olomouc, Øezníèkova 9  28. 11. 1980
Èecháková Iva, Olomouc, Ostru�nická 32 14. 9. 1980
Faltýnková Livia, Olomouc, Ruèilova 18 12. 6. 1981
Gajdo�ík Daniel, Lukov, okr. Zlín, Hradská 260 11. 12. 1980
Hacarová Radka, Olomouc, Letcù 6  20. 11. 1980
Hallamová Lucie, Olomouc, Nálepkova 4  12. 7. 1980
Himerová Vendula, Olomouc, U místní dráhy 3  28. 3. 1981
Hlavsa Jan, Olomouc, Bezruèova 8 3. 11. 1980
Hlochová Hana, Olomouc, Dukelská 3 9. 1. 1981
Hovorková Magda, Dolany 109, okr. Olomouc  30. 4. 1981
Hrdlièková Monika, Olomouc, Komenského 25 2. 12. 1980
Chalupa Tomá�, Olomouc, Hnìvotínská 30 31. 7. 1980
Chudobová Jana, Olomouc, Dlouhá 38 15. 8. 1981
Koláøová Pavlína, Olomouc, Dlouhá 36 26. 5. 1981
Krischková Ivana, Olomouc, náves Svobody 44 3. 8. 1980



491

DOPLÒKY, PØEHLEDY A SEZNAMY

Matou�ková Michaela, Olomouc, Holeèkova 11 2. 5. 1980
Navrátilová Iva, Olomouc, U kaplièky 21 31. 5. 1981
Ochmannová Lucie, Velká Bystøice 496, okr. Olomouc 5. 8. 1980
Ostrá Kateøina, Námì�� na Hané, okr. Olomouc, Nádra�ní 341 8. 5. 1981
Pospí�ilová Kateøina, Olomouc, Masarykova 55 2. 9. 1980
Pospí�ilová Miroslava, Olomouc, Trnkova 14 31. 10. 1980
Richter Tomá�, Olomouc, Bieblova 1  22. 3. 1981
Semotamová Zuzana, Olomouc, Slavonínská 6 16. 9. 1980
Schneiderová Hana, Olomouc, Jiøího z Podìbrad 15 2. 9. 1980
�oustalová Jitka, Rataje 60, okr. Olomouc 4. 12. 1980
�vej�tilová Petra, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Gagarinova 440 9. 12. 1980
Unzeitigová Tereza, Olomouc, Vídeòská 21 13. 10. 1980
Veselá Daniela, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Jabloòová 255  25. 3. 1981
Voøechová Eva, Olomouc, Trnkova 16 5. 3. 1981
Vychodilová Darja, Lubìnice 115, okr. Olomouc 21. 4. 1981
Zaèalová Pavla, Lutín, Za Rybníèkem 231, okr. Olomouc 1. 11. 1979
Zajícová Klára, Olomouc, Sienkiewiczova 10  16. 5. 1981

1999 4. B, tøídní prof. Mgr. Eva Vánská
Bairová Ekatìrina, Olomouc, Lidická 2 16. 6. 1980
Bendová Miroslava, Olomouc, Mi�ákova 24 20. 6. 1981
Èíhalová Martina, Olomouc, Za Vodojemem 6 20. 11. 1980
David Jiøí, Olomouc, Bystrovanská 9 20. 9. 1980
Dole�alová Radka, Olomouc, Havlíèkova 1 12. 12. 1980
Dopitová Iveta, Slatinice 323, okr. Olomouc 19. 6. 1981
Hamplová Mirka, Olomouc, Urxova 13 5. 2. 1981
Horák Václav, Olomouc, Zikova 16 14. 9. 1980
Chlupová Alena, Olomouc, nábø. Pøemyslovcù 12 5. 1. 1981
Johnová Petra, Olomouc, Èajkovského 12 17. 9. 1980
Kolková Markéta, Olomouc, Janáèkova 3 13. 4. 1981
Künstlerová Hana, Bystrovany, okr. Olomouc, Malátova 17 15. 5. 1980
Lamaèová Dominika, Olomouc, Erenburgova 42 14. 2. 1981
Lazorèáková Lenka, Olomouc, Holická 30  15. 3. 1981
Lorencová Anna, Olomouc, tø. Spojencù 9 5. 10. 1979
Minaøíková Jana, Olomouc, Ka�parova 3 11. 12. 1980
Pospí�ilová Kristina, Grygov, okr. Olomouc, Komenského 280 22. 10. 1980
Rampáèková Dana, Olomouc, V Køovinách 4 19. 12. 1980
Rulcová Vendula, Olomouc, Ka�tanová 15  22. 5. 1981
Øiho�ková Marie, Olomouc, Denisova 20 7. 4. 1981
Stratilová Jana, Olomouc, Na Letné 3 16. 3. 1981
Suchánková Lucie, Olomouc, Je�kova 3 4. 5. 1981
�umná Ilona, Olomouc, Frágnerova 12 9. 2. 1981
Tarnoczyová Marie, Olomouc, Horní nám. 13 21. 10. 1980
Tkadlecová Eva, Olomouc, Jiøího z Podìbrad 2 26. 1. 1981
Trpíková Lucie, Rýmaøov, okr. Bruntál, Pivovarská 14 13. 6. 1981
Truksová Milada, Olomouc, Boøivojova 24 7. 5. 1981
Valíèková Zuzana, Olomouc, Trnkova 26 28. 2. 1981
Vokøálová Jitka, Olomouc, Lu�ická 12 22. 8. 1981
Vra�tilová Andrea, Olomouc, Mahlerova 11 19. 2. 1981
Vymlátilová Zdeòka, Olomouc, Gorkého 11 17. 7. 1980
Zapletalová Jana, Olomouc, Západní 51 25. 7. 1981
�amboch Kamil, Olomouc, Jánského 18 3. 10. 1981

2001 4. A, tøídní prof. RNDr. Marcela Ga�arová
Calábek Pavel, Olomouc, Svolinského 4  8. 9. 1981
Caudr Jiøí, Olomouc, Politických vìzòù 11 25. 2. 1982
Èuková Jana, Olomouc, Kmochova 11 29. 8. 1981
Fialová Kateøina, Tr�ice 82, okr. Olomouc 18. 8. 1981
Halamíèková Zuzana, Olomouc, Stiborova 11 2. 6. 1983
Heincová Petra, Olomouc, Trnkova 23 14. 3. 1982
Hoøínková Gabriela, Olomouc, Máchova 36  25. 12. 1981
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Jeni�ta Jan, Olomouc, Kosinova 7 30. 4. 1983
Kabátová Eva, Olomouc, Smetanova 24 13. 11. 1981
Kohoutková Lucie, Olomouc, Foerstrova 3  5. 4. 1982
Koutná Martina, Olomouc, Matochova 18 13. 4. 1982
Krumpholcová Olga, Velká Bystøice, okr. Olomouc, 8. kvìtna 21 19. 2. 1982
Krutilová Jana, Velký Týnec 273, okr. Olomouc 16. 10. 1981
Laníková Dana, Olomouc, Kmochova 23 25. 10. 1982
Men�ík Jiøí, Olomouc, Urxova 5 28. 11. 1981
Nìmcová Jana, Zátor 54, okr. Bruntál 25. 4. 1982
Nosálková Marie, Olomouc, Tøebízského 11  29. 6. 1983
Novotný Jan, Grygov 102, okr. Olomouc 26. 6. 1981
Odehnalová Denisa, Olomouc, Resslova 6 26. 8. 1981
Outratová Zdeòka, Olomouc, U Cukrovaru 22 19. 11. 1981
Pírková Eva, Bohuòovice, okr. Olomouc, U sokolovny 277 11. 8. 1981
Pi�urin Michal, Olomouc, Luèní 26 11. 8. 1981
Pobudová Silvie, Olomouc, U dìtského domova 263 8. 3. 1982
Pøikrylová Lucie, Olomouc, Rokycanova 7 2. 4. 1982
Rédová Martina, Olomouc, Spojencù 20a 14. 3. 1983
Smejkalová Vladimíra, �ternberk, okr. Olomouc, Unièovská 80 10. 6. 1982
Spáèilová Dana, Bystroèice 34, okr. Olomouc  5. 10. 1981
Ticháková Libu�e, Charváty 23, okr. Olomouc 22. 3. 1983
Tóthová Tereza, Olomouc, Sokolská 40 14. 3. 1983
Vavríková Kristina, Dìtøichov nad Bystøicí 179, okr. Bruntál 17. 5. 1982
Wojnarová Valérie, Olomouc, Dr. Horákové 23 11. 10. 1982
Závodník Petr, Olomouc, Trnkova 35 19. 2. 1983

2001 4. B, tøídní prof. Dana Bene�ová
Biolek Jakub, Olomouc, Resslova 8  18. 2. 1982
Bo�áková Lenka, Lutín, okr. Olomouc, Rù�ová 163 23. 3. 1982
Calábková Eva, Zákøov 11, okr. Olomouc 8. 3. 1982
Èerná Petra, Litovel, okr. Olomouc, Lu�ní 4 6. 4. 1982
Darebníková Petra, Staré Mìsto pod Snì�níkem, okr. �umperk, Kvìtná 252 16. 9. 1981
Dohnalová Petra, Olomouc, Pionýrská 24 7. 10. 1981
Frömelová Adriana, Olomouc, Vejdovského 1 11. 12. 1981
Huták Pavel, Olomouc, U Cukrovaru 26 8. 10. 1981
Chabièovský Franti�ek, Olomouc, Wanklova 10 17. 10. 1981
Kapounek Josef, Olomouc, Mozartova 5 11. 12. 1981
Kocùrková Jitka, Unièov, okr. Olomouc, Plzeòská 879 29. 1. 1982
Kratochvílová Pavla, Olomouc, Komenského 1 20. 1. 1982
Kuèerová Rù�ena, Troubelice 20, okr. Olomouc 20. 2. 1982
Lexová Monika, Velký Týnec 57, okr. Olomouc 3. 10. 1981
Lorencová Anna, Olomouc, tø. Spojencù 696/9 15. 10. 1979
Ludvíková Kateøina, Olomouc, Krapkova 5 10. 11. 1981
Nìmcová Klára, Brodek u Pøerova, okr. Pøerov, Luková 9  6. 7. 1982
Ochmannová Ludmila, Bukovany 71, okr. Olomouc 1. 7. 1981
O�anová Lenka, Olomouc, Na Letné 49 30. 10. 1981
Pudilová Marta, Olomouc, Karafiátová 12 14. 1. 1982
Rotterová Al�bìta, Bøezce 747, okr. Olomouc  17. 12. 1981
�ikulová �árka, Olomouc, Krapkova 18 2. 11. 1981
�védová Magdaléna, Køelov-Bøuchotín, okr. Olomouc, Zahradní 4 16. 10. 1981
Vanèurová Kateøina, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Kopaniny 656  10. 8. 1981
Vyroubalová Veronika, Olomouc, Severní 8 14. 2. 1982
Zapletal Jiøí, Pøerov, dr. Horákové 11 8. 2. 1983
�váèková Petra, Olomouc, Na �ibeníku 4 24. 11. 1981

2001 4. C, tøídní prof. Mgr. Danu�e Kubalová
Absolonová Petra, Olomouc, Foerstrova 42 19. 6. 1981
Èamková Magdaléna, Vsisko 9, okr. Olomouc 12. 2. 1982
Darebník Luká�, Staré Mìsto pod Snì�níkem, okr. �umperk, Kvìtná 252 16. 9. 1981
John Jaroslav, Olomouc, Trnkova 22 24. 10. 1981
Kodydková Jana, Olomouc, Trnkova 34 23. 7. 1982
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Koláø Petr, Olomouc, Ji�ní 106 18. 12. 1981
Kvapilová Martina, Lípy 17, okr. Olomouc 20. 9. 1981
Máca Stanislav, Rýmaøov, Pivovarská 6 6. 7. 1982
Motyka Josef, Rýmaøov, okr. Bruntál, Hrdinù 58 23. 10. 1981
Pavlátová Andrea, Olomouc, Kmochova 30 11. 8. 1981
Pelclová Marcela, Zábøeh, okr. �umperk, Severovýchod 45 21. 11. 1981
Pinïura Vladimír, Olomouc, Gorazdovo nám. 12 12. 2. 1982
Ruprechtová Monika, Grygov, okr. Olomouc, 8. kvìtna 335 6. 5. 1982
Simeonova Markéta, Velký Týnec 156, okr. Olomouc  25. 11. 1981
Skoumal Martin, Olomouc, Stupkova 6 25. 5. 1982
Skoupilová Monika, Vìrovany 72, okr. Olomouc 13. 12. 1981
Studecká Miroslava, Olomouc, Ro�òavská 8 17. 6. 1982
Svozilová Pavla, Náklo 11, okr. Olomouc 23. 2. 1982
�ubrtová Pavla, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Nádra�ní 696 4. 6. 1982
�vubová Jana, Rýmaøov, okr.Bruntál, Jungmannova 5  20. 2. 1982
Tala� Petr, Grygov 53, okr. Olomouc 4. 7. 1982
Tesaøíková Jana, Dub nad Moravou, okr. Olomouc, Bolelouc 599 4. 7. 1981
Tihláø Radek, Olomouc, Rooseveltova 48 16. 9. 1981
Trefilová Darina, Olomouc, Radíkovská 31 2. 12. 1981
Uèík Radek, Olomouc, Jílová 12 26. 10. 1981
Vacl Jiøí, Olomouc, Komenského 6 30. 11. 1981
Vinklerová Lucie, Olomouc, Èerná cesta 49  3. 4. 1982
Wiesnerová Jana, Olomouc, Dukelská 9 8. 6. 1982
Zedníèek Filip, Olomouc, Komenského 25 10. 12. 1981

2001 4. D, tøídní prof. Jan Mikulka
Coufalová Pavla, Olomouc, Valdenská 46 19. 8. 1981
Eichlerová Zuzana, Olomouc, Bukovany 102 20. 5. 1982
Hainc Jaromír, Olomouc, Gagarinova 15 14. 4. 1983
Havala Zdenìk, Olomouc, Trnkova 20 12. 3. 1982
Henkl Jakub, Olomouc, Dlouhá 44 20. 9. 1981
Hnilica David, Velký Týnec, Zábraní 244 23. 2. 1982
Hubáèek Antonín, Olomouc, Stupkova 8 14. 5. 1983
Huták Pavel, Olomouc-Holice, U Cukrovaru 26 8. 10. 1981
Keprt David, �tìpánov, Bøezecká 504 19. 1. 1982
Král Petr, Olomouc, Na Letné 47 1. 1. 1982
Krätchmer Tomá�, Olomouc, Trnkova 35 7. 9. 1981
Kutálek Petr, Moravský Beroun, kpt. Jaro�e 531 31. 1. 1982
Palát Tomá�, Olomouc-Holice, U Cukrovaru 12 26. 8. 1983
Palík Martin, Daskabát 165 3. 2. 1982
Pazdera Petr, Velká Bystøice, Kopaniny 661 29. 5. 1982
Preè Miroslav, Olomouc, Dlouhá 38 10. 1. 1982
Rickardtová Romana, Olomouc-Chomoutov, Baarova 8a 20. 7. 1983
Roth Jan, Olomouc, Rooseveltova 80 8. 5. 1981
Schmiedt Luká�, Olomouc, Stiborova 29 27. 6. 1983
Skopalík Josef, Velký Týnec-Komárov 226, okr. Olomouc 27. 9. 1982
Tiefenbach Roman, Olomouc, Tomkova 41 3. 7. 1981
Vallová Michaela, Pøáslavice 276 29. 8. 1983
Vrzal Franti�ek, Olomouc, Pastou�ky 6 13. 2. 1982
Výmola Jan, Olomouc, Bene�e Tøebízského 26 5. 7. 1981
Zajíèek Martin, Olomouc, �títného 1 5. 6. 1981
Zavadil Martin, Tì�etice 188 21. 6. 1982
Zvìøina Michal, �tìpánov-Libo� 130, okr. Olomouc 16. 11. 1982

2002 4. A, tøídní prof. Daniela �moldasová
Borková Karolína, Olomouc, Vitáskova 6 25. 7. 1983
Cigánek Pavel, Olomouc, Rù�ová 22 17. 12. 1982
Èajková Tereza, Nový Malín 43 22. 7. 1982
Èundrle Martin, Olomouc-Chomoutov, Krátká 8 6. 7. 1982
Èurda Michal, Olomouc, Dr. M. Horákové 21 12. 11. 1982
Dostálová Kateøina, Olomouc, Handkeho 7 17. 1. 1983
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Dostálová Martina, Olomouc, Werichova 14 2. 12. 1982
Frydrychovská Zuzana, Olomouc, Rooseveltova 80 10. 12. 1982
Hamplová Eva, Olomouc, Pøichystalova 45 11. 5. 1983
Havrdová Vendula, Olomouc, Gorazdovo nám. 6 10. 12. 1982
Hubáèek Josef, Olomouc, kpt. Nálepky 14 30. 9. 1982
Hubáèková Magda, Olomouc, Komenského 5 30. 11. 1982
Chovancová Nela, Olomouc, Hanáckého pluku 8 19. 5. 1983
Janeèková Michaela, Bohuòovice, Výmol 618 6. 8. 1982
Janeèková Petra, Olomouc, Karafiátova 18 7. 9. 1982
Jemelková Jana, Krèmaò 31, okr. Olomouc 20. 7. 1983
Koneèná Sylva, Grygov 330, okr. Olomouc 21. 12. 1982
Ko��álková Veronika, Olomouc, Hranièní 29 22. 8. 1982
Kvapilová Veronika, Olomouc, Èeskobratrská 11 2. 1. 1983
Malasková Regina, Bohuòovice, Lodìnická 559 29. 10. 1982
Netáhlo Petr, Hluboèky, Olomoucká 73, okr. Olomouc 24. 6. 1983
Pospí�ilová Milu�e, Tupadly, Potìhy 150 14. 6. 1982
Richterová Martina, Olomouc, Werichova 14 10. 3. 1983
Rozsypalová Kateøina, Olomouc, Mr�tíkovo nám. 8 21. 3. 1983
Rù�ièková �árka, Olomouc, Zelená 9 20. 12. 1982
Skøivánková Marta, Olomouc, Karolíny Svìtlé 4 24. 6. 1983
Suchomel Ivo, �tìpánov, Sídli�tì 543/3, okr. Olomouc 23. 2. 1983
Svobodová Lucie, Velká Bystøice, Nádra�ní 695 I/695 26. 4. 1982
Vaòková Lucie, Olomouc, U Cukrovaru 4 4. 3. 1983
�i�lavský Jiøí, Hluboèky, Na Výsluní 496, okr. Olomouc 23. 8. 1983

2002 4. B, tøídní prof. Mgr. Jitka Netopilová
Bartoòková Hana, Pøáslavice 32, okr. Olomouc 13. 1. 1983
Bazgerová Lenka, Ko�u�any 150, okr. Olomouc 26. 11. 1982
Bláhová Olga, Olomouc, U Cukrovaru 36 17. 11. 1982
Borková Veronika, Velká Bystøice, Na Letné 597 24. 9. 1982
Czabeová Lenka, Olomouc, Tylova 3 5. 5. 1982
Èernohousová Dominika, Slatinice 134 30. 3. 1983
Gottwald Jan, Olomouc, Sladkovského 33 11. 5. 1982
Hlaváèková Hana, Velká Bystøice, Kopaniny 672 27. 4. 1982
Janù Lucie, Olomouc-Dro�dín, Horní Úlehla 40 9. 2. 1983
Janý�ková Stanislava, Samoti�ky, �likova 26 30. 3. 1983
Jiøíèková Hana, Velká Bystøice, ÈSA 727 11. 12. 1982
Kotuláková Katrin, Olomouc, Rooseveltova 82 30. 11. 1982
Krajcová Lucie, Olomouc, I. P. Pavlova 40 8. 1. 1983
Krajcová Jana, Olomouc, Trnkova 37 22. 4. 1983
Kri�tofová Zuzana, Olomouc, Rooseveltova 84 29. 12. 1982
Lýsková Michaela, Olomouc, Rooseveltova 78 26. 10. 1982
Morávková Romana, Lutín, Rù�ová 155 13. 8. 1982
Nohavicová Barbora, Olomouc, Marinská 8 7. 1. 1983
Novák Zdenìk, Olomouc, Zeyerova 19 28. 12. 1982
Novotná Magdalena, Olomouc, Øezáèova 12 22. 10. 1982
Oèená�ková Radmila, Olomouc, Stiborova 12 26. 11. 1982
Ondrejka Jan, �tìpánov-Bøezce 777 20. 4. 1982
Prá�ilíková Hana, Olomouc, Stiborova 37 19. 4. 1983
Pøeèková Karla, Olomouc, Heyrovského 8 20. 9. 1982
Schneiderová Vìra, Olomouc, Stiborova 20 20. 6. 1983
Stratilová Hana, Slatinice 230 29. 3. 1983
�i�áková Petra, Uherský Brod, Za Humny 1827 12. 2. 1983
�tefanèíková Lenka, Vìrovany 344 3. 6. 1983
Tøísková Petra, Olomouc, Handkeho 1 4. 3. 1983
Zatloukalová Veronika, Olomouc, Stiborova 8 3. 3. 1983
Zichová Renata, Velká Bystøice, Nádra�ní II/755 20. 3. 1983
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2002 4. C, tøídní prof. Mgr. Dana Zívalíková
Bene� Tomá�, Sv. Kopeèek, Radíkovská 20 5. 8. 1982
Bittnerová Jana, Olomouc, Luèní 22 9. 9. 1982
Coufal Adam, Bohuòovice, Lhotka 428 15. 3. 1983
Dobrotková Kristýna, �tìpánov, Sídli�tì 543/2 12. 11. 1982
Drastich Filip, Olomouc, Peøinova 26 26. 2. 1983
Dulovcová Marcela, Staré Mìsto, 1.máje 376 4. 10. 1982
Fischer Petr, Olomouc, Stiborova 16 26. 2. 1982
Henáè Jiøí, Olomouc, Kyselovská 77 20. 9. 1982
Hnilica Rostislav, Velký Týnec, Zábraní 244 7. 3. 1983
Hrdá Lenka, Majetín, U Sokolovny 326 29. 3. 1983
Kment Pavel, Olomouc, Jeremiá�ova 10 11. 3. 1983
Koleòáková Zuzana, Vìrovany 333 17. 12. 1982
Koziolová Jana, Olomouc, Voskovcova 4 8. 1. 1983
Krátký Tomá�, Olomouc, Polívkova 7 b 28. 7. 1983
Krumpolc Zdenìk, Olomouc-Bukovany 48 12. 4. 1983
Marková Monika, Olomouc, Urxova 9 5. 3. 1983
Michalíková Lucie, Olomouc, Stiborova 19 8. 1. 1983
Pánek Bohdan, Olomouc, Opletalova 1                 8. 1. 1983
Slámová Hana, Mrsklesy 1, okr. Olomouc 10. 6. 1982
Schneiderová Tereza, Olomouc, Èerná cesta 17 28. 3. 1982
�ebela Martin, Olomouc, Charkovská 6 20. 9. 1982
�irùèková Barbora, Velký Újezd 5 9. 2. 1983
Tichá Barbora, Olomouc, Trnkova 29 9. 4. 1983
Ticháèková Ane�ka, Sv. Kopeèek, Køièkova 19 30. 10. 1982
Tietzová Kateøina, Olomouc, Junácká 3 1. 8. 1983
Tomá�ková Ludmila, Olomouc, Dr. M. Horákové 13 19. 12. 1982
Vavreèka Libor, Olomouc, Trnkova 16 11. 9. 1982
Vlèková Barbora, Olomouc, Palackého 3 16. 5. 1983
Vra�til Miroslav, Olomouc, G. Mahlera 11 17. 10. 1982
Zbo�ínková Pavla, Vìrovany 12 16. 9. 1982

VÍCELETÉ STUDIUM SG
1998 VII. E, tøídní prof. Mgr. Dana Slezáková

Bilíková Iva, Olomouc, Trnkova 5  27. 7. 1980
Bílková Hana, Olomouc, Klicperova 23  22. 1. 1980
Czmerová Pavla, Olomouc, Zeyerova 14 5. 4. 1980
Èeèmanová Olga, Dub nad Moravou, okr. Olomouc, Tovaèovská 206  17. 12. 1979
Dvoøák Martin, Hnìvotín 308, okr. Olomouc 29. 5. 1980
Dvoøák Michal, �tìpánov, okr. Olomouc, Horní 417 7. 9. 1979
Friedl Michal, Velký Újezd 327, okr. Olomouc 16. 9. 1979
Gargulák Václav, Zlín, Neubur 24. 11. 1979
Ger�iová Jana, Olomouc, Stiborova 28 23. 9. 1979
Havlík Mojmír, Grygov 160, okr. Olomouc 14. 8. 1979
Hovorková Jana, Dolany 109, okr. Olomouc  24. 9. 1979
Chytilová Lenka, Olomouc, Hnìvotínská 50 29. 4. 1980
Jodas Jakub, Olomouc, Pavlovova 14 25. 11. 1979
Komolý Jakub, Olomouc, Èajkovského 2 24. 6. 1979
Koneèný Luká�, Olomouc, U podjezdu 16 6. 10. 1979
Kopeèek Vincenc, Olomouc, Hranièní 7 5. 8. 1980
Kopeèný Martin, Grygov 188, okr. Olomouc 2. 12. 1979
Kubica Michal, Olomouc, Lamblova 27 7. 2. 1980
Macháèková Zuzana, Olomouc, Rooseveltova 7 9. 7. 1980
Návrat Jan, Olomouc, Svornosti 38  26. 6. 1980
Pazdera Jindøich, Olomouc, Hanu�ova 8 12. 8. 1979
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Piterková Lucie, Hnìvotín 167, okr. Olomouc 7. 5. 1980
Rejzek Petr, Pøáslavice 260, okr. Olomouc 11. 6. 1980
Skopalová Tereza, Lutín, okr. Olomouc, Na sídli�ti 208 5. 12. 1979
Slouková Kateøina, Olomouc, Luèní 19 18. 3. 1980
�tìrba Jan, Olomouc, Kmochova 10 7. 11. 1979
Valentová �árka, Olomouc, Pospí�ilové 7 10. 5. 1979
Veselý Pavel, Samoti�ky, okr. Olomouc, Krausova 15 17. 6. 1979
Zapletalová Olga, Hluboèky, Na Orátì 480 7. 4. 1979
Zeman Matìj, Olomouc, Polská 52 27. 9. 1979

1998 VII. F, tøídní prof. Mgr. Eva Vánská
Doèkalová Pavla, Olomouc, Masarykova 22 4. 5. 1980
Grygarová Vendula, Olomouc, Werichova 14  1. 10. 1979
Havlíèková Lenka, Olomouc, Gen. Píky 2 24. 3. 1980
Havlíková Zuzana, Olomouc, Po�árníkù 7 17. 1. 1980
Hladká Bohuslava, Hrubá Voda 91, okr. Olomouc  27. 12. 1979
Hloch Petr, Olomouc, Dukelská 3  23. 5. 1979
Husáková Tereza, Olomouc, Lazecká 24 27. 7. 1980
Chlupová Karolina, Olomouc, Sokolská 3 9. 4. 1979
Chrástecká Zuzana, Olomouc, Hnìvotínská 13 4. 11. 1979
Janíèková, Zina, Olomouc, Stiborova 21 14. 5. 1980
Jochcová Tereza, Olomouc, Zeyerova 17  22. 6. 1980
Jordová Petra, Olomouc, Zelená 5 4. 4. 1980
Jungová Kristýna, Olomouc, Nábøe�í 2 21. 2. 1980
Klimparová Monika, Olomouc, Heyrovského 37 25. 1. 1979
Králová, Soòa, Ústín 74, okr. Olomouc 11. 9. 1979
Mádrová Jitka, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Køí�kovského 196  25. 11. 1979
Nováková Romana, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Letní 292 16. 2. 1980
Pavlica Marek, �akvice, okr. Bøeclav, Novomlýnská 451  26. 8. 1980
Plevová Lenka, Olomouc, U cukrovaru 40 12. 7. 1980
Protivánek Jindøich, Vojnice 99, okr. Olomouc  10. 2. 1980
Pøindi�ová Karolína, Olomouc, Dru�ební 13  3. 12. 1979
Stehura Ev�en, Grygov 114, okr. Olomouc 20. 6. 1979
�karohlíd Jiøí, Olomouc, Thomayerova 11  20. 5. 1979
Tomeèková Lenka, Olomouc, Heyrovského 12 8. 6. 1979
Trojanowski, Jakub, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Svésedlická 716  21. 10. 1978
Vítková Adriana, Olomouc, Kmochova 13 25. 3. 1980
Vlk Luká�, Zábøeh, okr. �umperk, Severovýchod 36 2. 4. 1980
Zadoro�ná Alena, Olomouc, Polská 50 19. 1. 1980
Zatloukalová Jana, Olomouc, Var�avské nám. 2  9. 8. 1979
�ou�elková Marcela, Slatinice 314, okr. Olomouc 18. 3. 1979

1999 VII. D, tøídní prof. Helena Machalová
Coufalová Lucie, Pøíkazy 235 10. 2. 1981
Friedlová Tereza, Velký Újezd 327 28. 3. 1981
Glierová Marie, Velká Bystøice, Køí�kovského 39 4. 9. 1980
Havlíèková Marta, Olomouc, J. My�áka 16 12. 7. 1981
Kauerová Eva, Horka nad Moravou, Wolkerova 15 8. 3. 1981
Kleèka Ondøej, Olomouc, Urxova 9 9. 3. 1981
Koláøová Kateøina, Velký Týnec 4 25. 1. 1981
Komárek Jan, Olomouc, Polská 47 11. 4. 1981
Kráèmar Borek, Olomouc, Radova 4 1. 9. 1980
Malich Luká�, Olomouc, Dolní nám. 51 13. 2. 1981
Maòas Petr, Olomouc, Trnkova 20 14. 9. 1980
Men�ík Roman, Hluboèky, Na Orátì 425 3. 12. 1980
Nováèková Blanka, Olomouc, U Kovárny 42 10. 9. 1981
Pazdera Vladimír, Velká Bystøice, Kopaniny 661 17. 10. 1980
Pernicová Radka, Horka nad Moravou, Albrechtova 33 4. 11. 1980
Podmolík Ale�, Lutín 237  30. 11. 1980
Rummler Jaroslav, Olomouc, Libu�ina 17 18. 4. 1981
Øezníèek Daniel, Olomouc, Kosinova 2 4. 7. 1980
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Sobotková Petra, Velký Újezd, Kozlov 1043 29. 9. 1980
Sorbiová Tereza, Olomouc, �kolní 2 14. 9. 1980
Studecký Pavel, Olomouc, Ro�òavská 8 8. 12. 1980
�tefan Josef, Olomouc, Ji�ní 82 31. 7. 1981
�véda Viktor, Drahanovice 213 22. 12. 1980
Válek Martin, Olomouc, Josefa Mi�áka 22 19. 2. 1981
Vallová Petra, Pøáslavice 276 24. 8. 1981
Vitásková Jana, Olomouc, Lazecká 26 22. 9. 1980
Vodrá�ka David, Olomouc, Trnkova 19  12. 2. 1981
Vybíral Martin, Olomouc, Kmochova 27 14. 7. 1981

1999 VII. E, tøídní prof. Mgr. Marie Steigerová
Bogdanová Kateøina, Olomouc, Nábøe�í 8 19. 2. 1981
Bøezina Tomá�, Olomouc, Josefa Mi�áka 12 18. 7. 1980
Èapková Olga, Olomouc, U cukrovaru 20 26. 6. 1981
Dokulil Zdenìk, Olomouc, Krameriova 7 5. 9. 1980
Dole�el Jan, Olomouc-Sv. Kopeèek, Je�kova 7 9. 8. 1980
Drábková Dagmar, Doloplazy 191 24. 2. 1981
D�ubáková Alena, Citov 55 9. 7. 1980
Emanovský Petr, Olomouc, Dvoøákova 48 5. 11. 1980
Foret Martin, Olomouc, Ne�verova 1 27. 6. 1980
Ge�vindrová Petra, Olomouc, Kmochova 8 25. 3. 1981
Hamplová Martina, Olomouc, Josefa Mi�áka 16 18. 11. 1980
Hru�áková Pavla, Olomouc, Bukovany 109 4. 9. 1980
Hudcová Kateøina, Olomouc, Polská 27 3. 12. 1980
Klimíèek Tomá�, Olomouc, Trnkova 14 6. 3. 1981
Koutný Václav, Olomouc, Tovární 15 23. 10. 1980
Klouzalová Martina, Olomouc, Kmochova 21 15. 10. 1980
Kurfürst Tomá�, Louèany 668 1. 2. 1981
Laníková Hana, Olomouc, Kmochova 23 7. 4. 1981
Mihalíková Lenka, Olomouc, Polská 37 9. 1. 1981
Mikolá�ek Martin, Olomouc, Máchova 33 28. 9. 1980
Nìmeèek Radim, Olomouc, Skupova 7 16. 5. 1981
Nesvadbová Ivana, Suchonice 2 7. 7. 1981
Nováèková Michaela, Olomouc, Jihoslovanská 7 20. 3. 1981
Smékal Ale�, Olomouc, Brnìnská 54 12. 5. 1981
Smítal Petr, Nemilany, Hviezdoslavova 2 31. 3. 1981
Sná�elová Radka, Slatinice-Lípy 32 7. 8. 1981
��astná Barbora, Olomouc, K�írova 2 10. 12. 1981
��astný Jakub, Olomouc, K�írova 2 10. 2. 1981
�ubrtová Jana, Olomouc, Zamykalova 10 16. 5. 1981
Vykopal Kamil, Olomouc, Ro�òavská 1  15. 3. 1981
Zdøálek Petr, Olomouc, H. Malíøové 6 1. 10. 1980
Bednáøová Zuzana, Olomouc, Ro�òavská 1 25. 3. 1981

2000 VII. A, tøídní prof. Mgr. Ervína Pospí�ilová
Èapková Jana, Olomouc, Palackého 17 30. 5. 1981
Drvotová Michaela, Olomouc, Sladkovského 35 3. 8. 1981
Dvoøáková Kateøina, Hnìvotín 308, okr. Olomouc 23. 9. 1981
Habustová Jana, Olomouc, Hrnèíøská 20  29. 6. 1981
Hájková Ivana, Brodek u Pøerova, okr. Pøerov, Dru�stevní 446 26. 12. 1981
Horáková Eva, Olomouc, Trnkova 30 3. 3. 1982
Hron Karel, Olomouc, Boøivojova 2 9. 12. 1981
Hýbl Libor, Olomouc, Pavlovova 62 25. 1. 1982
Jakubcová Gabriela, Olomouc, Na Letné 49 30. 8. 1981
Kadulová Natálie, Bøezce 705, okr. Olomouc 28. 1. 1982
Kamrád Ale�, Olomouc, Gen. Píky 17 9. 11. 1981
Klime�ová Vendula, �tìpánov, okr. Olomouc, Na trávníku 147  31. 3. 1982
Kovalovská Jana, Olomouc, Trnkova 39 3. 12. 1981
Kubáèková Gabriela, Olomouc, U cihelny 5 9. 4. 1982
Kúdela Jakub, Hostkovice 11, okr. Olomouc 2. 11. 1981
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Kúdela Pavel, Hostkovice 11, okr. Olomouc 2. 11. 1981
Kurfürstová Silvie, Olomouc, Hlu�ovická 14 30. 10. 1981
Látalová Olga, Olomouc, Neumannova 9 1. 7. 1981
Lichtensteinová Hana, �tìpánov, okr. Olomouc, Horní 6 20. 9. 1981
Lorencová Lenka, Olomouc, Kosinova 3 18. 4. 1982
Nìmeèková Petra, Olomouc, Ji�ní 93 15. 11. 1981
Novosadová Anna, Olomouc, Tylova 2 20. 12. 1981
Novotná Veronika, Olomouc, Letcù 30 21. 5. 1982
Mazalová Marie, Pohoøany 80, okr. Olomouc 12. 8. 1982
Ol�ová Markéta, Olomouc, Junkové 30  16. 3. 1982
Pechová Pavlína, Olomouc, Krameriova 15 2. 11. 1981
Pluhaøová Jana, Olomouc, Spojencù 6 3. 4. 1982
Ra�ková Zuzana, Olomouc, Neøedínská 9 6. 5. 1982
Sirotková Zuzana, Olomouc, Masarykova 33 7. 2. 1982
Skácel Josef, Pøerov, Na odpolední 11 26. 10. 1981
Soukupová Veronika, Olomouc, Pavlovova 32  30. 1. 1982
Tymlová Zuzana, Olomouc, Bøezinova 6 12. 3. 1982
Wiedermann Michal, Olomouc, Albertova 9 5. 1. 1982

2000 VII. B, tøídní prof. RNDr. Jan Jelínek
Balhárková Eva, Olomouc, Boleslavova 14 14. 12. 1981
Bilíková �árka, Olomouc, Trnkova 5 30. 4. 1982
Borek Tomá�, Olomouc, Vitáskova 6 2. 2. 1981
Borková Petra, Olomouc, U Cukrovaru 12 4. 6. 1982
Drábková Jitka, Hluboèky, okr. Olomouc, Olomoucká 68 19. 9. 1981
Hlu�í Tomá�, Suchonice 64, okr. Olomouc 27. 1. 1981
Honková Vendula, Olomouc, Horní nám. 26  19. 5. 1982
Hubáèek David, Slatinice 1, okr. Olomouc 17. 11. 1981
Chrascina Pavel, Pøáslavice 268, okr. Olomouc 27. 11. 1981
Koryèan Luká�, Olomouc, Trnkova 13 4. 1. 1981
Krátký Pavel, Vìrovany 8, okr. Olomouc 3. 10. 1981
Kvapil, Michal, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Nádra�ní I/696  11. 5. 1982
La�tovicová Petra, Olomouc, Jílová 19  27. 11. 1981
Mikulka Jan, Olomouc, Vanèurova 3 30. 8. 1981
Mo�ová Barbora, Olomouc, Voskovcova 4 4. 8. 1982
Mrázek David, Mariánské Údolí, okr. Olomouc, Gagarinova 451 28. 8. 1981
Mrázek Ivo, Olomouc, Zelená 21 15. 2. 1982
Muchová Markéta, Slatinice 262, okr. Olomouc 19. 9. 1981
Novák Leo�, Olomouc, Velkomoravská 55 7. 12. 1981
Pavlíèek Jiøí, Lutín, okr. Olomouc, Na sídli�ti 283  25. 10. 1981
Petrù Tomá�, Olomouc, Pavelkova 12 5. 12. 1981
Schrottová Jana, Velká Bystøice, okr. Olomouc, ÈSA 84 16. 3. 1982
Slunský Jan, Bohuòovice, okr. Olomouc, Trusovická 650 10. 5. 1982
Svobodová Lucie, Hnìvotín 238, okr. Olomouc  31. 7. 1982
�ín Martin, Olomouc, Západní 15 14. 11. 1981
�indlerová Kateøina, Olomouc, Pasteurova 2 13. 7. 1981
�puta Daniel, Olomouc, Trnkova 6 14. 4. 1982
�rámková Pavlína, Olomouc, Werichova 31 9. 10. 1981
Trnavská Romana, Olomouc, Ka�tanová 13 6. 3. 1982
Vymazalová Iva, Olomouc, Na zákopì 86 2. 3. 1982
Vymìtalíková Lenka, Krèmaò 121, okr. Olomouc 10. 3. 1982
Wagner Petr, Suchonice 5, okr. Olomouc  13. 4. 1981
Zadoro�ný Jiøí, Olomouc, Polská 50  25. 1. 1982

2001 VII. E, tøídní prof. Mgr. Stanislav Hanák
Doubravová Lenka, Olomouc, Pavlovova 19/A  3. 9. 1982
Dvoøáková Kateøina, Hnìvotím 308, okr. Olomouc 23. 9. 1981
Fi�er Jan, Olomouc, Komenského 10 21. 8. 1982
Foret Vladimír, Olomouc, Ne�verova 1 28. 6. 1983
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Janotová Vladimíra, Olomouc, Na Letné 41 26. 2. 1983
Kopal Jiøí, Olomouc, Horní úlehla 61 27. 12. 1982
Kudelová Milada, Olomouc, tø. Svobody 22 24. 4. 1983
Kvapilová Silvie, Olomouc, Mozartova 3 18. 2. 1982
Lapèíková Markéta, Olomouc, Polská 46 3. 6. 1983
Látalová Hana, Olomouc, Neumannova 9 29. 7. 1982
Navrátilová Jiøina, Suchonice 39, okr. Olomouc 24. 7. 1982
Novotný Ota, Olomouc, Jílová 8 17. 4. 1982
Novotný Ondøej, Olomouc, Polívkova 41 18. 2. 1982
Opletal Ivo, Olomouc, Jermá�ova 12 20. 2. 1982
Skutka Kry�tof, Olomouc, Javoøíèská 6 2. 4. 1982
Spodniak Ondrej, Pot�tát, Ky�líøov 17 30. 4. 1981
Strouhalová Jitka, Olomouc, Rube�ova 23 12. 4. 1983
Studený Radek, Olomouc, Synkova 7 9. 8. 1982
Suchánková Hana, Olomouc, Dr. Horákové 23 15. 6. 1983
�varcová Irena, Doloplazy 322, okr. Olomouc  18. 4. 1983
�varcová Lenka, Bìlkovice 218, okr. Olomouc 7. 1. 1982
Tomeèková Jana, Doloplazy 329, okr. Olomouc  21. 9. 1981
Vodièková Jana, Hluboèky, okr. Olomouc, Na Orátì 479  15. 12. 1982
Vodièková Marie, Pøáslavice 41, okr. Olomouc 27. 10. 1982
Vojíková, Helena, Olomouc, �antova 8  16. 5. 1983
Vybíralová Dagmar, Olomouc, Rooseveltova 82  11. 12. 1981
Zapletalová Radka, Olomouc, Albrechtova 26 16. 4. 1981

2001 VII. F, tøídní prof. PhDr. Nadì�da Hronová
Borek Jiøí, Olomouc, Mi�ákova 14 6. 4. 1983
Bouchal Luká�, Olomouc, Krapkova 7  29. 12. 1982
Dvoøáková Denisa, Olomouc, Vídeòská 11 20. 1. 1983
Faltýnek Jan, Olomouc, Lazecká 32 31. 3. 1983
Feix Jakub, Olomouc, Sluneèná 1 18. 3. 1983
Hettych Marek, Horka nad Moravou, okr. Olomouc, Albrechtova 34 8. 9. 1982
Hrabovský Zbynìk, U kovárny 32, Olomouc 15. 12. 1982
Hrdlièka Franti�ek, Olomouc, Polská 32 27. 4. 1983
Chlebek Luká�, Olomouc, Pod lesem 16 7. 11. 1982
Ibi�evièová Kristina, Olomouc, �vermova 2 7. 2. 1983
Imrichová Lenka, Hluboèky, okr. Olomouc, Na Orátì 478 16. 8. 1982
Jablonský Jiøí, Olomouc, Foerstrova 43 2. 10. 1982
Kalusek Michal, Olomouc, U cukrovaru 34  31. 12. 1982
Korhoòová Marcela, Olomouc, Hranièní 31 28. 9. 1982
Kuèerová Silvie, Olomouc, Thomayerova 15 6. 8. 1983
Kutal Miroslav, Olomouc, Havelkova 9 25. 2. 1983
Mikulková Hana, Olomouc, Vanèurova 3 6. 3. 1983
Mrázek Ivo, Bystroèice 99, okr. Olomouc 15. 2. 1982
Nedoluhová Aneta, Olomouc, U Cukrovaru 14/A 5. 10. 1982
Novák Leo�, Olomouc, Velkomoravská 55 7. 12. 1981
Pavlová Veronika, Olomouc, Masarykova 7 1. 4. 1983
Piterková Jana, Skrbeò, okr. Olomouc, Hlavní 34 15. 2. 1983
Plevová Kateøina, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Letná 572 2. 6. 1982
Pøidal Tomá�, Olomouc, Ro�òavská 2  19. 5. 1982
Sedláèková Alena, Olomouc, Urxova 7 22. 9. 1982
Svobodová Hana, Olomouc, Tolstého 10 5. 5. 1983
�lachtová Barbora, Olomouc, U Solných mlýnù 18 2. 6. 1983
Tomá�ek Martin, �tìpánov, okr. Olomouc, Pravoslavná 567 22. 12. 1982
Továrková Eva, Lubìnice 49, okr. Olomouc 26. 12. 1982
Valentíková Petra, Olomouc, Rooseveltova 96 22. 6. 1982
Veselovský Martin, Olomouc, 8. kvìtna 18 15. 10. 1982
Vete�ník Zdenìk, Hnìvotín 37, okr. Olomouc 6. 12. 1982
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ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SGO
1998 5. AF, tøídní prof. Mgr. Jarmila Cásková

Baizová Klára, Hranice, okr. Pøerov, 1. máje 1663 15. 11. 1978
Bartoòková Jana, Kocourovec 3, okr. Olomouc 12. 6. 1979
Basinová Valerie, Olomouc, Zikova 16  29. 7. 1978
Bednaøíková Jitka, Lipník nad Beèvou, okr. Pøerov, Bratrská 1093 5. 12. 1978
Beierová Petra, Kopøivnice, okr. Nový Jièín, �ustaly 1087 28. 2. 1978
Bure� Pavel, Olomouc, Pod lesem 30  17. 8. 1979
Gachová Lenka, Spálov 1, okr. Nový Jièín 5. 9. 1978
Habáòová Martina, Brodek U Pøerova 491, okr. Pøerov 21. 10. 1978
Kobylková Marie, Lipová Láznì 154, okr. �umperk 10. 10. 1978
Kolembusová Olga, Olomouc, Pavlovova 62 29. 6. 1979
Koòárková Lucie, Olomouc, Dlouhá 40  8. 7. 1979
Kuèerová Tereza, Pøerov, Svornosti 12 26. 4. 1979
Malcová Marcela, �umperk, gen. Krátkého 2 24. 4. 1978
Matou�ková Jitka, Prostìjov, sídl. Svobody 11/36 2. 2. 1979
Matìjková Kristina, Olomouc, Luèní 13 2. 2. 1979
Mayerová Gabriela, Prostìjov, Podìbradovo nám. 2 22. 2. 1978
Mlèochová Martina, Prostìjov, dr. Horáka 219 22. 2. 1978
Mrùzková Kateøina, Opava, Liptovská 26 17. 4. 1978
Pavláková Lenka, Bruntál, Dr. Bene�e 27 9. 6. 1979
Pavlíková Hana, Vrbno pod Pradìdem, okr. Bruntál, Husova 492 3. 5. 1979
Petr�ílková Kateøina, Prostìjov, sídl. Svornosti 4/9 22. 10. 1978
Pluskalová Erika, Prostìjov, Vrahovická 133 23. 8. 1977
Polanská Zuzana, Pøerov, Wurmova 22  20. 8. 1978
Øezáèová Gabriela, Malá Morávka 62, okr. Bruntál 25. 11. 1977
Scigelová Jana, Olomouc, Malíøové 8 1. 9. 1978
�losar David, Olomouc, Resslova 19 27. 2. 1979
Tovaèovský Jiøí, Olomouc, Heyrovského 12 8. 4. 1979

1999 5. AF, tøíd. prof. Mgr. Renata Vrbenská-Jirková
Bìhalová Silvie, Horní Mo�tìnice, okr. Pøerov, 9. kvìtna 52 4. 12. 1979
Danìk Michal, Grygov 306, okr. Olomouc 5. 10. 1980
Dohnalová Veronika, Olomouc, Husitská 10  10. 6. 1980
Hanzlíková Jitka, Olomouc, Heyrovského 37 10. 10. 1979
Heczková Leona, Hole�ov, okr. Kromìøí�, Zahradní 413 25. 12. 1979
Chytilová Vladimíra, Pøerov, Drahlovského 5  22. 11. 1979
Janalík Martin, Moravský Beroun, okr. Bruntál, gen. Svobody 573 7. 3. 1980
Jelínek Jan, Olomouc, Legionáøská 3 5. 5. 1980
Karhanová Dagmar, Pøerov, Havlíèkova 5 15. 8. 1979
Keprtová Patricie, Olomouc, Jílová 15 9. 8. 1979
Králová Olga, Olomouc, Bøezinova 3 28. 12. 1979
Kriegelová Marie, �umperk, Horova 4 4. 7. 1980
Kubínek Radim, Olomouc, Wanklova 3 23. 1. 1980
Kuèa Pavel, Krnov, okr. Bruntál, Pøíèní 1 16. 2. 1980
Majerová Martina, Velký Týnec 62, okr. Olomouc 11. 11. 1979
Major Martin, Olomouc, Skupova 17  26. 9. 1979
Mináøová Marie, Olomouc, Jeremiá�ova 10  2. 5. 1980
Nitschová Eva, Velká Bystøice, okr. Olomouc, Hliník 615 29. 5. 1980
Nováková Ivona, Prostìjov, Nìmcové 17 21. 2. 1980
Patráková Zuzana, Hranice, okr. Pøerov, Boòkov 151 26. 7. 1980
Polá�ková Hana, Kopøivnice, okr. Nový Jièín, Sadová 883  23. 6. 1980
Polá�ková Veronika, Kopøivnice, okr. Nový Jièín, �kolní 947 8. 12. 1979
Pøecechtìlová Monika, Pøerov, Sadová 8 21. 12. 1979
Svobodová Lenka, Prostìjov, sídl. Svornosti 4/9 27. 2. 1980
�kopíková Dalila, Moravský Beroun, okr. Bruntál, Partyzánská 415  23. 7. 1979
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Tichá Tereza, Ro�nov pod Radho�tìm, okr.Vsetín, Svazarmovská 1577 30. 7. 1980
Tyralová Dana, Olomouc, Kosmonautù 12 23. 10. 1979
Velièková Markéta, Olomouc, Heyrovského 11 15. 8. 1980
Vilímek Petr, Vala�ské Klobouky, okr. Zlín, Luèní 898 23. 1. 1980

2000 5. AF, tøídní prof. Mgr. Zuzana Chaloupková
Bordovská Ivana, Rýmaøov, okr. Bruntál, Pivovarská 8 11. 8. 1980
Divi�ová Kateøina, Mladoòov 2, okr. �umperk 1. 5. 1980
Drexlerová Jiøina, Olomouc, Jílová 4 21. 8. 1980
Dudová Kateøina, Bolatice, okr. Opava, 1.máje 32/553 3. 1. 1981
Dvoøák Pavel, �tìpánov, okr. Olomouc, Horní 417 8. 11. 1980
Holomek Jan, Ostrava-Poruba, Zikova 1949 13. 7. 1981
Juráòová Kateøina, Lipník nad Beèvou, okr. Pøerov, Stará 608 4. 8. 1981
Karhanová Eva, Pøerov, Havlíèkova 5 9. 3. 1981
Kaziková Martina, Èeský Tì�ín, okr. Karviná, �tefánikova 21  15. 2. 1981
Kollárovits Pavel, Olomouc, Øezáèova 14 27. 1. 1981
Kube�ová Milada, Chrudim, Rù�ová 1035 13. 9. 1980
Kufová Jarmila, Budi�ov nad Budi�ovkou, okr. Opava, Mírových letnic 686  13. 6. 1980
Meduna Ale�, Chropynì, okr. Kromìøí�, Fuèíkova 667  19. 1. 1980
Mike�ová Tereza, Olomouc, Køelovská 16 5. 12. 1979
Motlíèková Zuzana, Krnov, okr. Bruntál, Budovatelù 3 27. 12. 1980
Pugnerová Irena, Prostìjov, Zrzavého 11 23. 9. 1980
Purgertová Lucie, Hranice, okr. Pøerov, Bezruèova 814 28. 7. 1981
Schytilová Adéla, Olomouc, Frágnerova 12 10. 7. 1981
Smékalová Petra, Olomouc, Voskovcova 4 19. 11. 1980
Stojaspalová �tìpánka, Dolní Nìmèí, okr. Uherské Hradi�tì, Na výsluní 669 3. 10. 1980
Stonová Kamila, Bludov, okr. �umperk, Polní 651 17. 5. 1981
Sviderová Petra, Dolní Lutynì 925, okr. Karviná 5. 1. 1981
Svobodová Ivana, Vinary, okr. Pøerov, Za humny 5 13. 6. 1981
Szönyiová Lenka, Vala�ské Meziøíèí, okr.Vsetín, Fibichova 1204 23. 2. 1981
Toma�íková Petra, Zlaté Hory, okr. Bruntál, Na sídli�ti 432  14. 5. 1981
Truschinger Tomá�, Kyjov, okr. Hodonín, Vinohrady 2524 17. 5. 1981
Ürgeová Linda, Olomouc, Vanèurova 5 16. 6. 1981
Vojtková Michaela, Olomouc, Zelená 9 31. 10. 1980
Vomáèková Barbora, Olomouc, dr. Nedvìda 9 24. 4. 1981
Vývodová Vendula, Zábøeh, okr. �umperk, Severovýchod 39 12. 7. 1981
Záluská Jiøina, Vrbno pod Pradìdem, okr. Bruntál, Husova 495 20. 10. 1980
Zavadil Petr, Svésedlice 21, okr. Olomouc 23. 11. 1980
Zichová Jitka, Svìtnov 134, okr. �ïár nad Sázavou 30. 1. 1981

2002 6. AF, tøídní prof. Mgr. Jarmila Cásková
Bucherová Irena, Mohelnice, Spartakiádní 4 16. 8. 1982
Èáp Viktor, Olomouc, U Kovárny 24 15. 9. 1982
Daòková Veronika, Olomouc, Sladovní 97 27. 6. 1982
Dostalíková Lucie, Olomouc, J. Glazarové 9D 15. 9. 1982
Døevojánková Soòa, Ro�nov p. R., Horská 1733 26. 8. 1982
Hlaváèová Darina, Hranice, Masarykovo nám. 36 5. 9. 1983
Holubová Dita, Zlín, M. Al�e 587 23. 6. 1983
Chlup Filip, Olomouc, nábøe�í Pøemyslovcù 12 9. 8. 1983
Indruchová Klára, Hustopeèe n. B., Branka 68 23. 9. 1982
Kadulová Michaela, �tìpánov-Bøezce 705 5. 5. 1983
Klosová Jitka, Olomouc, Werichova 14 16. 11. 1982
Koláèek Martin, Olomouc, Klicperova 1 14. 4. 1983
Kri�tofová Lucie, Ostrava, J. Skupy 1641 7. 12. 1982
Kubalová Michaela, Olomouc, Mi�ákova 22 6. 6. 1983
Li�èinská Tereza, Olomouc, Nábøe�í 9 19. 7. 1983
Malèíková Jana, Mo�nov 7 10. 7. 1983
Mar�álková Kristina, Partutovice 121 25. 5. 1983
Miku�ková Veronika, Olomouc, I. P. Pavlova 31 22. 10. 1982
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Navrátilová Zuzana, Olomouc, Kosinova 7 12. 8. 1983
Polá�ková Miroslava, Hranice, ÈSA 24 29. 10. 1982
Samohylová Jana, Hranice, 1. máje 1785 10. 3. 1983
Schaffartzik Radek, Opava, Èerná 17 9. 9. 1982
Smékalová Pavlína, Olomouc, Voskovcova 4 18. 1. 1983
Skybová Iva, �títina, Zahradní 241 7. 10. 1983
�evèíková Anna, Dolní Beèva 248 19. 9. 1982
�ída Radovan, Petøvald 284 5. 9. 1982
Tulpová Ivana, Olomouc, Hranièní 19 27. 11. 1982
Vidlièková Darina, Trnávka 134 24. 1. 1983
Volfová Andrea, Zábøeh, Severovýchod 40 11. 11. 1982
Zimula Alexandr, Nový Jièín, Dlouhá 24 17. 2. 1983

2002 6. BF, tøídní prof. Mgr. Miroslav Vývoda
Bambu�ková Barbora, Ludvíkov 31 11. 9. 1981
Bìlohlávková Dagmar, Zlín, Moravská 4776 7. 5. 1982
Brázdová Soòa, Olomouc, Masarykova 56 31. 1. 1981
Du�ek Petr, Olomouc, Ruèilova 14 21. 11. 1981
Fischer Tomá�, Bøezová 80 16. 6. 1982
Horáková Johanka, Trutnov, Snì�enkova 497 6. 3. 1982
Jaro�ová Petra, Krnov, Opavská 32 5. 6. 1982
Jedlièková Olga, Pøerov, Tyr�ova 317/53 12. 3. 1982
Jirsa Roman, Hole�ov, Ovocná 414 5. 4. 1982
Koláèková Jana, Velká Bystøice 545 22. 6. 1982
Kolmanová Jana, Velká Bystøice, Nádra�ní 583 28. 8. 1981
Komínková Michaela, Vrbno p. P., Kopeèná 453 6. 3. 1982
La�tovica Michal, Krnov, Rooseveltova 28. 10. 1981
Machová Pavlína, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1805 30. 9. 1981
Machurová Vendula, Hradec nad Moravicí, Na Tylovách 576 11. 9. 1982
Pavelka Richard, Olomouc-Sv. Kopeèek, Dvorského 39 12. 11. 1981
Rýparová Alena, Hranice, 1. máje 1784 27. 9. 1981
Salava Ondøej, Bohuòovice, V Drahách 568 24. 7. 1982
Skybová Radka, �títina, Zahradní 241 5. 2. 1982
Sobotíková Martina, Olomouc, Západní 6 17. 3. 1982
Stonová Daniela, �umperk, Le�áky 5 29. 4. 1982
�lahaø Vítìzslav, Olomouc, Na Letné 57 15. 3. 1982
�tensová Zuzana, Kladno, Husova 786 15. 12. 1982
Riemlová Simona, Opava, Bílovecká 54 5. 3. 1982
Tesaøová Petra, Rýmaøov, Pøíkopy 15 14. 6. 1982
Urbanèíková Lucie, Opava, Skøivánèí 8 14. 5. 1982
Veèeøová Michaela, Olomouc, Kosmonautù 19 10. 12. 1981
Vilhanová Vanda, Zlín, Mladcova 429 23. 12. 1981
Volák Ondøej, Radkov 81 29. 10. 1981
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SOUÈASNÍ STUDENTI SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

ÈTYØLETÉ STUDIUM
1. A, tøídní prof. Mgr. Stanislav Hanák

Èecháková Erika, Brodek u Pø., Nerudova 514 29. 3. 1987
Doèkal Jan, Grygov, 8. kvìtna 372 2. 10. 1986
Dovèiaková Michaela, Olomouc, náves Svobody 46 7. 10. 1986
Fábelová Zuzana, Olomouc, Ro�òavská 4 5. 7. 1987
Hálová Kristina, Olomouc, tø. Míru 49 13. 1. 1987
Hamøíková Magdalena, Chudobín-Mladeè 125 8. 12. 1986
Hanusová Michaela, Olomouc, Zikova 20 28. 4. 1987
Hrubanová Eva, Olomouc, Klostermannova 1 14. 3. 1987
Hrubanová Markéta, Olomouc, tø. Svobody 27 23. 4. 1987
Hubi�tová Martina, Olomouc, Dlouhá 50 10. 4. 1987
Janeèková Ivana, Velký Týnec, Na Kopci 53 9. 11. 1986
Jiøíèková Terezie, Olomouc, Var�avské nám. 2 28. 5. 1987
Jurá� Marek, Olomouc, Grégrova 7 20. 8. 1986
Justová Zuzana, Olomouc, V Køovinách 2 8. 9. 1986
Ketmanová Karolina, Olomouc, Rooseveltova 78 13. 5. 1986
Kopecká Petra, Olomouc, Foerstrova 30 7. 1. 1986
Koudelková Hana, Olomouc, Pøichystalova 43 5. 12. 1986
Kovaèíková Kamila, Olomouc, Pøichystalova 71C 2. 6. 1987
Krutilová Kamila, Olomouc, Foerstrova 34 16. 3. 1987
Krylová Radoslava, Olomouc, Pøichystalova 83 17. 4. 1987
Kuhnová Veronika, Olomouc, Kollárovo nám. 2 25. 5. 1986
Lexmaulová Anna, Olomouc, Purkyòova 5 23. 4. 1987
Matou�ek Miloslav, Dub nad Moravou, Bolelouc 585 17. 2. 1987
Matou�ová Markéta, Staré Mìsto, Erbenova 218 27. 1. 1987
Nevrlá Monika, Tì�etice-Rataje 5 19. 9. 1986
Novotná Markéta, Olomouc, U Místní dráhy 13 11. 6. 1987
Potoèková Jana, Pøíkazy 55 11. 9. 1986
Sedláèková Lucie, Prostìjov, Jana Zrzavého 16 1. 5. 1987
Schneiderová Kateøina, Olomouc, Trnkova 23 22. 5. 1986
Stachová Klára, Køelov, Veèeøova 9 5. 1. 1987
Swidrová Zdeòka, Olomouc, Ro�òavská 623 5. 9. 1986
Vavrdová Helena, Olomouc, Jiøího z Podìbrad 7 9. 9. 1986

1. B, tøídní prof. Mgr. Danu�e Kubalová
Brázda Tomá�, Olomouc, Dobrovského 24 19. 11. 1986
Bröcknerová Veronika, Olomouc, Jeremenkova 12 5. 7. 1987
Ètvrtlíková Silvie, Olomouc, Na Vozovce 50 13. 9. 1985
Fanta Jakub, Olomouc, Stiborova 26 23. 1. 1987
Gillar �imon, Pøáslavice 214 9. 3. 1987
Ha�ková Kristýna, Olomouc, Polívkova 21 27. 8. 1987
Heinová Denisa, Olomouc, Kosmonautù 7 6. 9. 1986
Hlídková Eva, Olomouc, Tovaèovského 20 5. 1. 1987
Hlobilová Marta, Olomouc, Janského 2 5. 8. 1987
Holoubková Martina, Hluboèky, Na Orátì 483 14. 11. 1986
Hru�ka Ondøej, Horka nad Moravou, Skrbeòská 66 20. 3. 1987
Jaro�ová Monika, Olomouc, �kolní 2 30. 7. 1987
Jedlièková Viktorie, Hluboèky, Hrubá Voda 80 3. 10. 1986
Krejèí Ondøej, Olomouc, Jilemnického 39 15. 2. 1987
Kyseláková Klára, Olomouc, Nábøe�í 12 26. 6. 1986
Maixnerová Andrea, Samotí�ky, Kopecká 29 12. 10. 1986
Martinová Kateøina, Olomouc, Èadova 2 19. 6. 1987
Mencl David, Velká Bystøice, 8. kvìtna 388 8. 8. 1986
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Navrátilová Petra, Olomouc, tø. Spojencù 25A 22. 7. 1987
Nepo�itková Lenka, Námì�� na Hané, Louèany 775 8. 11. 1986
Polák Josef, Vacanovice-Tr�ice 17 8. 10. 1986
Randiak Luká�, Pøáslavice 250 14. 9. 1986
Reitinger Jan, Olomouc, Dukelská 15 29. 4. 1986
Reme� Roman, Olomouc, Stiborova 14 3. 2. 1987
�iroká Jana, Olomouc, Rooseveltova 118 23. 7. 1986
Truksová Pavla, Olomouc, Boøivojova 24 19. 11. 1986
Valenta Kamil, Olomouc, M. Pospí�ilové 7 27. 10. 1986
Valentová Zuzana, Olomouc, Kmochova 2 10. 12. 1985
Veselovská Marie, Olomouc, Ne�verova 1 29. 6. 1987
Vévoda Zdenìk, Námì�� n.H., Drahanovice 218 30. 9. 1986
Výskalová Petra, Olomouc, Stupkova 5 18. 12. 1986
Zlámal Josef, Olomouc, Jiráskova 15 13. 10. 1986

1. C, tøídní prof. RNDr. Marcela Ga�arová
Bláhová Michaela, Pøerov, Kozlovská 180 29. 1. 1987
Doubravský Tomá�, Olomouc, Pøerovská 29 20. 3. 1987
Dvoøáková Daniela, Samoti�ky, �likova 8 3. 4. 1987
Eliá� Kvìtoslav, Horka n. M., Zahradní 524 7. 9. 1986
Fojtková Jitka, Lutín, K Sídli�ti 181 21. 3. 1987
Hartmann Martin, Olomouc, U Cukrovaru 20 5. 7. 1987
Kubeèek Martin, Olomouc, Dukelská 9 20. 10. 1986
Kubová Petra, Bystrovany, �rámkova 3 1. 2. 1987
Kupka Vojtìch, Olomouc, nábø. Pøemyslovcù 2 8. 8. 1986
Ky�ová Tereza, Prostìjov, K. Svolinského 9 20. 11. 1986
Lièková Hana, Olomouc, Var�avské nám. 4 11. 1. 1987
Lipka Martin, Olomouc, Ostru�nická 13 25. 1. 1987
Marková Lucie, Olomouc, Stiborova 35 1. 6. 1987
Patakiová Michala, Olomouc, Zikova 17 27. 3. 1987
Perháèová Dita, Olomouc, Velkomoravská 59 19. 4. 1987
Pikal Vojtìch, Olomouc, Denisova 15  19. 2. 1987
Pohlodek Petr, Olomouc, Sienkiewiczova 13 28. 1. 1987
Roupec Jan, Olomouc, Polská 48 27. 10. 1986
Rozko�ná Veronika, Olomouc, �antova 10 7. 5. 1987
Sandner Jiøí, Olomouc, Stiborova 885/5 29. 5. 1987
Sedláèek Petr, Olomouc 9, Thomayerova 16 1. 1. 1987
Schmiedt Michal, Olomouc, Stiborova 29 13. 3. 1986
Schubertová Markéta, Olomouc, Stiborova 16 27. 4. 1987
Smudová, Kristýna, Olomouc, Vídeòská 12 12. 3. 1987
Spurná, Lenka, Velká Bystøice, Svésedlice 1 24. 8. 1987
Spurná Petra, Olomouc, Zelená 17 12. 11. 1986
�lézar Jiøí, Olomouc, Heyrovského 9 18. 7. 1986
�nyrch Marek, Olomouc, Mlèochova 3 22. 2. 1987
Trojanová Lucie, Pøerov, Bohumila Nìmce 11 3. 9. 1987
Tzoumas Janis, Olomouc, Komenského 10 14. 5. 1987
Voznicová Klára, Blatec 67 10. 12. 1986

2. A, tøídní prof. PhDr. Nadì�da Hronová
Bezuchová Monika, V Rynkách 9, Olomouc 28. 11. 1985
Bøenková Petra, Daskabát 11 4. 1. 1986
Florová Zuzana, V Køovinách 2, Olomouc 5. 5. 1986
Hegerová Klára, Kozinova 152, Velká Bystøice 17. 3. 1986
Holzerová Natálie, Olomouc, Horní nám. 2 26. 3. 1985
Houserek Jan, Urxova 5, Olomouc 1. 3. 1985
Houserek Tomá�, Urxova 5, Olomouc 1. 3. 1985
Hulíková Michaela, Pasteurova 6, Olomouc 7. 8. 1985
Jurá� Pavel, E. Junkové 44, Olomouc 25. 9. 1985
Jurníèková Eva, Trnkova 14, Olomouc 26. 6. 1986
Kellerová Petra, Velký Újezd 322 21. 1. 1986
Kõrner Tomá�, Na Sídli�ti 290, Lutín 18. 8. 1985
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Ko�nárková Lenka, K Sídli�ti 204, Lutín 28. 4. 1986
Kráèmar Jakub, Èeskobratrská 27, Olomouc 28. 11. 1985
Krko�ka Oldøich, Dlouhá 44, Olomouc 19. 3. 1985
Kvapilová Veronika, Synkova 4, Olomouc 18. 3. 1986
Langrová Lucie, Horní lán 29, Olomouc 1. 6. 1986
Matou�ková Hana, Rakodavská 241, Vìrovany 16. 5. 1986
Matou�ková Jarmila, Bolelouc 593, Dub nad Moravou 5. 5. 1986
Militká Lucie, Pøichystalova 71C, Olomouc 19. 1. 1986
Ne�porová Kristýna, Werichova 7, Olomouc 6. 5. 1986
Pitnerová Martina, Neumannova 927, Olomouc 21. 10. 1985
Pochmanová Denisa, Na Chmelnici 17, Olomouc 15. 4. 1985
Pøidalová Martina, Janského 16, Olomouc 8. 12. 1985
Skopalová Jitka, Pittsburská 3, Olomouc 10. 2. 1986
Steiger Zdenìk, Jeremiá�ova 12, Olomouc 25. 9. 1985
�nejdrla Jakub, Dlouhá 54, Olomouc 21. 1. 1986
Trundová Lenka, Pøemyslovice 275 13. 11. 1985
Vaidová Zuzana, Synkova 4, Olomouc 7. 11. 1985
Vyhnánková Eva, Radova 1, Olomouc 5. 5. 1986
Zakouøilová Eva, Ro�òavská 14, Olomouc 19. 11. 1985
Zapletalová Jana, Husitská 15, Olomouc 27. 8. 1985

2. B, tøídní prof. RNDr. Jolana Svobodová
Bajgarová Kristýna, Janou�kova 7, Olomouc-Dro�dín 27. 12. 1985
Bene�ová Eva, Radíkovská 20, Olomouc-Sv. Kopeèek 15. 6. 1985
Èech Jakub, Tì�etice 202 29. 4. 1986
Èervinková Jana, Veleslavínova 12, Olomouc 1. 7. 1985
Dokoupilová Pavla, Sokolovská 36, Rýmaøov 2. 2. 1986
Dosoudilová Radka, Libu�ina 20, Olomouc 31. 8. 1985
Dostálová Lucie, Hrachoviska 8, Olomouc-Chomoutov 8. 6. 1986
Dostálová Petra, Hrachoviska 8, Olomouc-Chomoutov 8. 6. 1986
Frýbortová Michaela, Letcù 9, Olomouc 20. 6. 1986
Gellnerová Lucie, Bolotova 21, Ostrava  22. 3. 1986
Hoøínková Tereza, Boèní 434, Velký Týnec 29. 7. 1985
Jelínek Tomá�, Dru�ební 22, Olomouc 24. 9. 1985
Ka�til Josef, Stiborova 2, Olomouc 20. 8. 1985
Kollárová Kateøina, Machátova 22, Olomouc-Slavonín 10. 7. 1986
Linková Barbora, V Kotlinì 14, Olomouc 24. 4. 1985
Lustigová Kateøina, Jungmannova 5, Rýmaøov 19. 3. 1986
Lyuschyna Yanina, Tylova 1, Olomouc 6. 7. 1984
Otrubová Jitka, Kollárova 553, Velká Bystøice 9. 4. 1985
Papou�ek Luká�, Blanická 9, Olomouc 15. 7. 1986
Polcrová Petra, Doloplazy 360 26. 7. 1986
Purgertová Zuzana, Bezruèova 16, Hranice 10. 2. 1986
Øezníèková Eva, Foerstrova 13, Olomouc 20. 8. 1985
Schneiderová Romana, Trnkova 4, Olomouc 2. 5. 1986
Sleha Radek, Hnìvotín 48 19. 7. 1986
�i�ka David, Ol�any u Prostìjova 92 29. 4. 1986
�kývarová Petra, H. Malíøové 10, Olomouc 20. 1. 1986
Tichá Michaela, Nivy II. 273, Pozlovice u Luhaèovic 16. 12. 1985
Válová Tereza, Trnkova 43, Olomouc 5. 7. 1984
Va�íèek Martin, �vermova 5, Olomouc 3. 4. 1986
Vyhlídal Milan, Zikova 24, Olomouc 30. 5. 1985
Zemánková Kateøina, U Stadionu 2, Olomouc 19. 7. 1985
�áková Vìra, Øezáèova 4, Olomouc 11. 3. 1985

2. C, tøídní prof. Mgr. Ivana �ádníková
Fukan Jiøí, Charkovská 11, Olomouc 26. 2. 1985
Geletiè Jan, Na Sídli�ti 285, Lutín 25. 8. 1986
Grahovar Nikola, Dvoøákova 48, Olomouc 31. 3. 1986
Grepl Jan, Pøichystalova 11, Olomouc 28. 4. 1986
Hamalová Jana, Stiborova 1, Olomouc 25. 9. 1985
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Hrozenová Pavlína, Lhotka 410, Bohuòovice 26. 10. 1985
Chytilová Kateøina, Olomoucká 86, Vsisko 15. 9. 1985
Jemelka Vojtìch, Stará Víska 5A, Olomouc 18. 8. 1985
Jung Filip, Masarykova 20, Olomouc 29. 4. 1986
Jungwirth Michal, Dr. M. Horákové 31, Olomouc 6. 10. 1985
Klime� Jaroslav, Tylova 6, Olomouc 20. 6. 1986
Kopecký Jan, Metodìjská 20, Olomouc 20. 3. 1985
Kotková Kamila, Na Støelnici 2, Olomouc 4. 7. 1985
Kunc, Luká�, Skøivánèí 29, Olomouc 30. 1. 1986
Martiník Lubomír, Tuèapy 426, Dub nad Moravou 14. 5. 1985
Mutòanský Jan, Synkova 6, Olomouc 27. 7. 1985
Pelí�ek Tomá�, Tolstého 14, Olomouc 14. 6. 1985
Pokorná Jana, Kmochova 4, Olomouc 1. 6. 1986
Poní�ilová Tereza, Trnkova 10, Olomouc 17. 1. 1985
Øehulka Jiøí, Trnkova 24, Olomouc 23. 8. 1985
Øehulka Pavel, Trnkova 24, Olomouc 23. 8. 1985
Skopalíková Pavla, Komárov 226, Velký Týnec 4. 1. 1986
Smékal Ale�, Jílová 33, Olomouc 4. 4. 1986
�vestková Lucie, Stiborova 22, Olomouc 28. 6. 1986
Talanda Jiøí, Pionýrská 24, Olomouc 15. 10. 1985
Titz Tomá�, Zikova 8, Olomouc 5. 9. 1985
Urbánek Michal, Hamerská 48, Olomouc 5. 6. 1986
Vaculík Marek, Wellnerova 12, Olomouc 30. 7. 1985
Vìtrová Jana, Jílová 8, Olomouc 17. 4. 1986
Vlachová Zuzana, Ko�elu�ská 17, Olomouc 8. 9. 1986
Zita Antonín, Kmochova 31, Olomouc 31. 8. 1985

3. A, tøídní prof. Mgr. Ervína Pospí�ilová
Baník Jan, Trnkova 15, Olomouc 18. 10. 1984
Barancová Petra, Rooseveltova 80, Olomouc 17. 12. 1984
Bielská Luisa, Voskovcova 4, Olomouc 22. 10. 1984
Brodacká Michaela, Dukelských hrdinù 128, Hluboèky 2. 8. 1984
Bukvová Lucie, Stupkova 6, Olomouc 29. 11. 1984
Dvorská Kamila, K. Starého 7, Olomouc-Hodolany 2. 2. 1985
Exnerová �aneta, �títného 1, Olomouc 28. 5. 1985
Faltièková Lenka, Na Sídli�ti 287, Lutín 17. 12. 1984
Fialová Eli�ka, Charváty 45 22. 9. 1984
Fialová Marta, Gorkého 31, Olomouc 11. 9. 1984
Fohler Jaromír, Nadjezdová 596, �tìpánov 11. 1. 1985
Harszlaková Iva, Svatoplukova 122, Èervenka 30. 5. 1984
Hájková Martina, Myslivecká 14, Olomouc-Dro�dín 14. 10. 1984
Hruban Jan, Klostermannova 1, Olomouc-Slavonín 14. 8. 1985
Jahodová Hana, Riegrova 4, Olomouc 13. 12. 1984
Janý�ková Marie, �likova 26, Samotí�ky 30. 11. 1984
Jurajdová Blanka, Lípy 126, Slatinice 1. 11. 1984
Juráòová Jana, Revoluèní 9, Rýmaøov 1. 10. 1983
Ka�parová Petra, Stiborova 17, Olomouc 19. 17. 1985
Kollerová Michaela, Ro�òavská 16, Olomouc 20. 4. 1985
Køí�ková Romana, Werichova 16, Olomouc 25. 2. 1985
Lysická Hana, Na Sídli�ti 280, Lutín 25. 4. 1985
Matìjù Kateøina, Kosmonautù 19, Olomouc 12. 3. 1985
Mi�áková Zuzana, Za Rybníèkem 230, Lutín 7. 10. 1984
Nesvadbová Kristina, Svolinského 24, Olomouc 19. 4. 1984
Neufusová Zuzana, Trnkova 4, Olomouc 18. 10. 1984
Vajènerová Hana, Lhota pod Kosíøem 66, Drahanovice 7. 5. 1985
Valentová Jana, U Parku 1, �tìpánov 28. 1. 1985
Veselá Tereza, Balbínova 17, Olomouc 12. 5. 1985
Zakouøilová Jana, Ro�òavská 14, Olomouc 14. 9. 1984
Zesevièová Jana, Nová dìdina 542, Bludov 30. 1. 1984
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3. B, tøídní prof. Mgr. Marie Steigerová
Balharová Zuzana, Na Orátì 481, Hluboèky 26. 11. 1984
Bure�ová Vìra, Lubìnice 69 2. 8. 1985
Císaøová Kateøina, Véska 75, Dolany 4. 10. 1984
Èapek David, Masarykova 22, Olomouc 8. 6. 1984
Èermáková Martina, Jesenická 17, Rýmaøov 2. 6. 1985
Demel Petr, Na Vozovce 1, Olomouc 6. 9. 1984
Derych Jan, Libo� 78 24. 6. 1985
Dichterová Petra, Na Orátì 497, Hluboèky 19. 12. 1984
Dostál Daniel, Palackého 6, Olomouc 18. 12. 1984
Dudek Ladislav, Kampelíkova 5, Olomouc 18. 1. 1985
Havlák Petr, Hnìvotínská 11, Olomouc 5. 9. 1984
Horáková Jana, Stiborova 8, Olomouc 24. 7. 1985
Janáèek Martin, Zelená 2, Olomouc 26. 10. 1984
Korytáø Tomá�, Divadelní 7, Rýmaøov 20. 1. 1985
Køiklava Jan, Mo�nerova 6, Olomouc 30. 7. 1984
Kubeèek Jan, Dukelská 9, Olomouc 30. 7. 1984
Kudla Petr, Ro�òavská 15, Olomouc 18. 2. 1985
Matou�ová Michaela, Legionáøská 5, Olomouc 21. 12. 1984
Moskalíková Hana, Olomoucká 130, Lutín 23. 11. 1984
Navrátil Jan, Zelená 7, Olomouc 16. 6. 1985
Pánek Jiøí, U Podjezdu 16, Olomouc 10. 8. 1985
Petøíková, Jana, Ro�òavská 15, Olomouc 3. 6. 1985
Pikalová Tereza, Denisova 15, Olomouc 29. 6. 1985
Pospí�il Daniel, Komenského 19, Olomouc 29. 8. 1984
Simeonova Lenka, Chaloupky 156, Velký Týnec 6. 11. 1984
�ilha Tomá�, Sokolská 263, Dub nad Moravou 27. 8. 1984
�imková Ivona, Stiborova 10, Olomouc 22. 5. 1985
Trávníèek Tomá�, Wanklova 6, Olomouc 14. 4. 1985
Vaclová Tereza, Komenského 6, Olomouc 15. 3. 1985
Veèeøa Luká�, Toveø 85 19. 6. 1985
Vla�aný Miroslav, Ko�u�any-Tá�aly 115 12. 2. 1985
Zapletalová Anna, Za Mlýnem 7, Pøerov 4. 6. 1985

4. A, tøídní prof. Mgr. Jarmila Rozehnalová
Bednaøíková Iva, Rooseveltova 84, Olomouc 17. 8. 1984
Bednáøová Zuzana, Vikýøovická 1359, �umperk 30. 7. 1984
Böhmová Klára, Malá Morávka 195 3. 6. 1984
Carbolová Kateøina, Na Námìstí 101, Osoblaha 26. 5. 1984
Èikl Jan, Hnìvotín 287 15. 6. 1983
Dosoudilová Pavla, Dlouhá 58, Olomouc 13. 9. 1983
Hanu�ová Zuzana, Ne�porova 3, Olomouc-Povel 22. 7. 1983
Havlíková Monika, Masarykova 49, Olomouc 24. 7. 1984
Hoøín Ondøej, Tr�ice 326 12. 7. 1984
Kacetlová Klára, Vrchlického 802, Hranice 27. 2. 1984
Ketmanová Kristina, Rooseveltova 78, Olomouc 13. 4. 1984
Ledvinová Zuzana, Jiøíèkova 18, Olomouc 1. 4. 1984
¼ubu�ký Martin, Einsteinova 24, Olomouc 4. 6. 1983
Lukovyè Svìtlana, Ovesná 21, Olomouc 28. 3. 1982
Maòurová Silvie, Zikova 17, Olomouc 14. 5. 1984
Matìjová Ivana, Machátova 312/13, Olomouc-Slavonín 20. 1. 1984
Mlèáková Hana, Olomoucká 94, Hluboèky 3. 2. 1984
Nerádová Eva, Malinovského 773, Uherské Hradi�tì 12. 8. 1983
O�ústová Michaela, Na Orátì 484, Hluboèky 16. 12. 1983
Pauchová Alena, Trusovická 673, Bohuòovice 28. 4. 1984
Pitnerová Barbora, Neumannova 7, Olomouc 6. 4. 1984
Podivinská Eva, Zikova 28, Olomouc 11. 4. 1984
Polednová Vladimíra, Ke Vsisku 287, Velký Týnec 16. 2. 1984
Prù�a Jakub, Na Trávníku 8, Samoti�ky 27. 4. 1984
Stantien Daniel, Foerstrova 1, Olomouc 5. 1. 1984
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�imonová Petra, Dlouhá 46, Olomouc 10. 4. 1984
�ubová Nikola, nám. 9. kvìtna 512, Moravský Beroun 24. 2. 1984
Tiefenbachová Anna, 6. kvìtna 112, Bohuòovice 1. 3. 1984
Valová Markéta, Voskovcova 4, Olomouc 24. 1. 1984
Zbo�ínková Alena, Fischerova 10, Olomouc 11. 5. 1984

4. B, tøídní prof. Mgr. Eva Vánská
Bazger Miroslav, Pekaøská 11, Olomouc 14. 2. 1984
Cvoligová Martina, Sienkiewiczova 13, Olomouc 26. 10. 1983
Èerná Lenka, Okru�ní 115, Prostìjov 27. 12. 1983
Drcmánková Kateøina, Rooseveltova 107, Olomouc 27. 5. 1984
Drnovská Hana, Brnìnská 26, Prostìjov 27. 4. 1984
Dudková Hana, Pøíkazy 130 27. 11. 1983
Fi�erová Ivona, Chválkovická 49, Olomouc 17. 4. 1984
Goldová Bohumila, Velký Újezd 217 25. 6. 1984
Hajdová Ivona, Na Zákopì 56, Olomouc 17. 1. 1984
Hamplová Dana, Heyrovského 8, Olomouc 17. 6. 1984
Herschová Petra, Èerná cesta 41, Olomouc 31. 1. 1984
Holeèek Pavel, Akátová 213, Samotí�ky 12. 7. 1983
Janeèková Petra, Pøáslavice 220 11. 6. 1984
Jano�ová Kateøina, Julia Fuèíka 11, Rýmaøov 15. 3. 1984
Jaro�èáková Dominika, Dr. M. Horákové 13, Pøerov 9. 1. 1984
Ja�ková Jaroslava, Ne�porova 5, Olomouc 25. 4. 1984
Labounková Marta, Dru�ební 19, Olomouc 6. 8. 1983
Lipnerová Jaromíra, Charváty 75 14. 3. 1984
Machala Martin, Stiborova 4, Olomouc 9. 9. 1983
Matu�ková Lucie, U Pazderny 230, Olomouc 8. 7. 1984
Mlèùchová Zuzana, U Høi�tì 608, Moravský Beroun 27. 8. 1984
Navrátilová Jana, Tì�etice 192 8. 3. 1983
Rotterová Anna, �tìpánov-Bøezce 747 21. 11. 1983
Superata David, Dolany 386 4. 12. 1983
Svozilová Zuzana, Dubany 18, Kralice na Hané 28. 3. 1984
Tesaøová Helena, Pøíkopy 15, Rýmaøov 31. 12. 1983
Vomáèka Daniel, Norská 21, Olomouc 24. 1. 1984
Wagnerová Daniela, E. F. Buriana 4, Olomouc-Sv. Kopeèek 19. 12. 1983
Zvolánková Tereza, Janíèkova 7, Olomouc-Slavonín 25. 6. 1984

4. C, tøídní prof. RNDr. Jarmila �im�íková
Dosoudil, Roman, Vlkova 12, Olomouc 27. 6. 1984
Hausner Michal, Toveø 131 15. 7. 1984
Hudeèek Ondøej, Nenakonice 445, Vìrovany 3. 4. 1984
Chmelaø Petr, Sídli�tì 554/3, �tìpánov 18. 8. 1983
Juøenová Jana, Náves Svobody 44, Olomouc 17 6. 12. 1983
Koøítko Jan, Trnkova 5, Olomouc 13. 8. 1983
Králová Eva, Trnkova 30, Olomouc 2. 5. 1984
Krè Luká�, 8. kvìtna 224, Velká Bystøice 11. 10. 1983
Køupalová Hana, Trnkova 32, Olomouc 24. 6. 1983
Lustig Jiøí, Jungmannova 5, Rýmaøov 19. 5. 1984
Matou�ek Pavel, Holeèkova 11, Olomouc 12. 9. 1983
Novosad Ondøej, Dìlnická 27, Olomouc 28. 9. 1983
Nyeste Petr, Masarykova 3, Olomouc 16. 5. 1984
Otavová Jana, Trnkova 32, Olomouc 29. 2. 1984
Pospí�ilová Daniela, Pøíèní 386, Velká Bystøice 21. 4. 1984
Saitz Luká�, Horní nám. 18, Olomouc 19. 6. 1984
Skácelová Dana, Svatoplukova 9, Èervenka 28. 11. 1983
�vierèková Zuzana, Masarykova 30, Olomouc 12. 8. 1984
Trefil Jaroslav, Radíkovská 31, Olomouc-Sv. Kopeèek 9. 6. 1983
Trnka Miroslav, Rooseveltova 94, Olomouc 2. 9. 1983
Willmann Martin, Jílová 2, Olomouc 11. 11. 1983
Zouhar Jiøí, Ro�òavská 4, Olomouc 20. 8. 1984
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VÍCELETÉ STUDIUM
I. A, tøídní prof. Mgr. Jarmila Ketmanová

Ba�tanová Petra, Grégrova 6, Olomouc 30. 7. 1990
Bený�ková Vendula, Trnkova 4, Olomouc 14. 5. 1991
Bezdíèková Michaela, Fischerova 20, Olomouc 27. 4. 1991
Bibrová Monika, Dr. M. Horákové 15, Olomouc 11. 10. 1990
Èechák Petr, Ro�òavská 15, Olomouc 20. 9. 1990
Gábrlíková Adéla, Voskovcova 2, Olomouc 31. 8. 1991
Helferová Veronika, Krèmaòská 455, Velký Týnec 15. 3. 1991
Homola David, Dru�ební 18, Olomouc 18. 4. 1991
Horáková Lucie, Kyselovská 28, Olomouc-Slavonín 13. 6. 1991
Huøíková Ivana, Èerná cesta 41, Olomouc 12. 11. 1990
Kalinová Anna, U Sokolovny 282, Bohuòovice 2. 7. 1990
Kamínková Petra, Kmochova 15, Olomouc 18. 5. 1991
Klos Miroslav, Èerná cesta 10, Olomouc 2. 6. 1991
Koudela Jiøí, Masarykova 57, Olomouc 14. 6. 1991
Kubalová Aneta, Trnkova 29, Olomouc 21. 3. 1991
Lokoè Filip, �evèíkova 8, Olomouc-Týneèek 15. 10. 1990
Lukáèová Kateøina, Foersterova 53, Olomouc 19. 9. 1990
Marti�ková Petra, Skupova 11, Olomouc 11. 11. 1990
Mìkotová Adéla, Dolní nám. 10, Olomouc 11. 3. 1991
Novosádová Miroslava, Voskovcova 6, Olomouc 21. 3. 1991
Rochovanský Jakub, Pøáslavice 277 11. 12. 1990
Rù�ièka Martin, Bøezinova 6, Olomouc 15. 4. 1990
Rù�ièková Simona, �pálova 8, Olomouc 31. 7. 1991
Rytíøová Eli�ka, Zahradní 27, Velký Týnec 5. 11. 1990
Smièková Barbora, Partyzánská 22, Olomouc-Holice 15. 9. 1990
Svobodová Lenka, Brunclíkova 2, Olomouc-Holice 6. 9. 1990
�arata Jan, Hnìvotínská 32/496, Olomouc 19. 1. 1990
Veèeøová Karolína, Èerná cesta 31, Olomouc 29. 12. 1990
Zámeèníková Hana, tø. Spojencù 10, Olomouc 3. 10. 1990
Zaoralová Veronika, Trnkova 5, Olomouc 19. 7. 1991
Zdráhalová Martina, Tá�aly 77, Dub nad Moravou 11. 4. 1991

I. B, tøídní prof. RNDr. Jana Jakubcová
Balá�ová Viola, Purkrabská 147, Olomouc 8. 11. 1990
Bláhová Sylvie, Polská 25, Olomouc 29. 4. 1991
Brochová Judita, Zikova 12, Olomouc 9. 7. 1990
Danihelková Olga, Trnkova 39, Olomouc 14. 8. 1991
Døímalková Zuzana, Nadjezdová 593, �tìpánov 30. 10. 1990
Ehrenbergerová Jana, Pøíèná 490, Velký Týnec ,21. 9. 1990
Heloòa Stanislav, J. V. Pavelky 10, Olomouc 23. 4. 1990
Hoangová Monika, 8. kvìtna 345, Grygov 26. 9. 1990
Indrák Ondøej, Denisova 22, Olomouc 3. 8. 1990
Janák Adam, Topolanská 354, Hnìvotín ,26. 5. 1991
Joura Boøek, Západní 11, Olomouc ,19. 3. 1991
Kaplová �árka, Hamerská 48, Olomouc 27. 8. 1990
Koleèáøová Andrea, Wintrova 5, Olomouc 9. 11. 1990
Kouøilová Tereza, Vacanovice 13, Tr�ice 26. 3. 1991
Kubeèková Terezie, Dukelská 9, Olomouc 8. 5. 1991
Ku�nierová Ivana, Doloplazy 385 ,21. 6. 1991
Lachman Pavel, Dvoøákova 481, Tovaèov 29. 10. 1990
Nakládal Jakub, Ko�u�any 157, Ko�u�any-Tá�aly 2. 7. 1990
Navrátil Vít, Junácká 5, Olomouc 31. 5. 1991
Partsch Tomá�, Zahradní 368/4, Samoti�ky 6. 8. 1991
Prágerová Barbora, Myslivecká 68/6, Olomouc 18. 11. 1990
Prucková �tìpánka, Fischerova 15, Olomouc ,1. 2. 1991
Skokan Luká�, Èerná cesta 33, Olomouc 10. 4. 1991
Slavíèková Tereza, Vídeòská 21, Olomouc 4. 8. 1991
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Svozilová Markéta, Komenského 31, Olomouc 16. 3. 1991
�varcová Kateøina, Tyr�ova 17, Olomouc 17. 5. 1991
Útratová Lucie, Komenského 19, Olomouc 5. 10. 1990
Vavrdová Tereza, Schweitzerova 28, Olomouc ,6. 4. 1991
Vrtková Petra, Dolní �leb 63, �ternberk 27. 9. 1990
Vymìtalová Daniela, Urxova 437/4, Olomouc 4. 6. 1991
Zapletal Marek, �pálova 10, Olomouc 11. 5. 1990
Zapletalová Markéta, �pálova 10, Olomouc 11. 5. 1990

II. A, tøídní prof. Stanislav Lachnit
Bubeníková, Pavla, U Cukrovaru 607, Olomouc 17. 5. 1990
Dorazilová Gabriela, Slavonínská 22, Olomouc 3. 4. 1990
Dosoudil Jan, tø. Svornosti 52, Olomouc 18. 3. 1990
Dubovic Jakub, Mánesova 4, Olomouc 13. 3. 1990
Fiala Karel, Hanáckého pluku 8, Olomouc 3. 8. 1990
Fialová Petra, Hamerská 48, Olomouc 9. 8. 1989
Grasse Pavel, U Pivovaru 3, Olomouc 12. 12. 1989
Hájek Ludvík, Dlouhá 44, Olomouc 1. 9. 1989
Hanusek Filip, Nábøe�í 9, Olomouc 18. 2. 1990
Hanych Michal, Masarykova tø. 28, Olomouc 22. 6. 1990
Hartman Jan, Veverkova 6, Olomouc 28. 5. 1989
Horòák Jakub, tø. Míru 135, Olomouc 15. 10. 1989
Ka�párek Michal, Èerná cesta 33, Olomouc 11. 10. 1989
Kupèík Vojtìch, Stiborova 7, Olomouc 12. 3. 1990
Langer Pavel, Øezáèova 12, Olomou 18. 9. 1989
Le�anská Jana, Lu�ická 12, Olomouc 3. 11. 1989
Matou�ek Jan, La�kov 13 6. 8. 1990
Nicklová Denisa, Bukovany 76 1. 1. 1990
Oplu�tilová Martina, Bøezce 779, �tìpánov 24. 10. 1989
Pavelková Klára, B. Dvorského 39, Olomouc-Sv. Kopeèek 17. 11. 1989
Plachá Petra, �aldova 3, Bystrovany 1. 11. 1989
Pohloudková Zuzana, Dukelská 5, Olomouc 2. 5. 1990
Poklopová Lenka, Kollárova 174, Hluboèky-Mar. Údolí 25. 12. 1989
Skokan Tomá�, Èerná cesta 33, Olomouc 1. 2. 1989
�ebela Antonín, Charkovská 6, Olomouc 23. 9. 1989
Táborská Natálie, Masarykova 28, Olomouc 11. 8. 1989
Tichák Viktor, Komenského 1, Olomouc 12. 1. 1990
Tøíska Jan, ÈSA 767, Velká Bystøice 3. 8. 1989
Váchal Jakub, Zeyerova 12, Olomouc 23. 10. 1989
Va�íèek Michal, P. Pøichystala 79/69, Olomouc 23. 8. 1989
Vránová Linda, Demlova 13, Olomouc 8. 6. 1989

II. B, tøídní prof. Mgr. Martina Vosková
Brychtová Svìtlana, Bøí Wolfù 2, Olomouc 21. 5. 1990
Dokonalová Dita, Einsteinova 60, Olomouc 4. 2. 1990
Doubek Tomá�, Werichova 17, Olomouc 22. 10. 1989
Gazdík Joná�, Polská 9, Olomouc 11. 1. 1990
Hanáková Lenka, Werichova 25, Olomouc 29. 4. 1990
Havlíková Veronika, náb. Pøemyslovcù 12, Olomouc 11. 10. 1989
Havlová Ivana, Hnìvotínská 11, Olomouc 13. 10. 1989
Hitariová Monika, Maroldova 3, Olomouc 20. 10. 1989
Hojgrová Kateøina, Ro�ického 21, Olomouc 30. 3. 1990
Hradilová Lenka, Pod Lipami 34, Bohuòovice 12. 10. 1989
Chmelíèek Jan, Jablonského 84, Olomouc 13. 9. 1989
Jakubec Martin, Hanu�ova 9, Olomouc 22. 1. 1990
Janèíková Dominika, �likova 1, Samoti�ky 25. 8. 1990
Jemelková Kristýna, Wanklova 6, Olomouc 16. 5. 1990
Koudelková Jitka, Ka�tanová 8, Olomouc 18. 8. 1989
Kubáèková Zuzana, Bìlkovice-La��any 428 11. 9. 1989
Kurti� Michal, Kosinova 5, Olomouc 14. 9. 1989
Lepaøová Barbora, Wanklova 11, Olomouc 16. 11. 1989
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Malinová Eli�ka, �ternberská 34, Olomouc 10. 5. 1990
Najmanová Veronika, Karafiátova 12, Olomouc 15. 6. 1990
Nakládal Jan, Ko�u�any 157, Ko�u�any-Tá�aly 2. 12. 1988
Nastoupilová Eva, �kolní 3, Horka nad Moravou 5. 12. 1989
Navrátilová Edita, Èertoryje 272, Charváty 11. 10. 1989
Novotný Jaroslav, Rooseveltova 15, Olomouc 17. 12. 1989
Pøidalová Markéta, Jílová 4, Olomouc 6. 3. 1989
Pøidalová Michaela, Jílová 4, Olomouc 6. 3. 1989
Sklenáøová Alena, Makarenkova 17, Bystrovany 15. 10. 1989
Turková Markéta, Stiborova 20, Olomouc 3. 10. 1989
Vojáèková Lucie, Trnkova 23, Olomouc 20. 6. 1990
Vyslou�il Luká�, Werichova 4, Olomouc 21. 9. 1989
Zaoral Jaromír, Západní 48, Olomouc 30. 12. 1989

III. A, tøídní prof. Blanka Vrbková (døíve Mgr. Milena Ka�tovská)
Babyuk Sviatoslav, Lazecká 32, Olomouc 12. 6. 1989
Balejová Gabriela, Rooseveltova 96, Olomouc 7. 6. 1989
Bený�ková Lucie, Tylova 3, Olomouc 13. 6. 1989
Dole�elová Tereza, Kvìtinová 17, Køelov 10. 12. 1988
Greplová Kristina, Foerstrova 10, Olomouc 7. 7. 1988
Hobza Martin, Dru�stevní 8, Olomouc 13. 1. 1988
Homolová Sandra, Dru�ební 18, Olomouc 13. 1. 1989
Ka�pír Jan, Smetanova 4, Olomouc 20. 2. 1989
Kotíková Jana, Werichova 29, Olomouc 21. 3. 1989
Kudla Martin, Ro�òavská 15, Olomouc 7. 9. 1988
Lakomá Lenka, Ondøejova 2, Olomouc 7. 2. 1988
Lettavová Andrea, Werichova 8, Olomouc 13. 9. 1988
Malínková Veronika, Na Støelnici 4, Olomouc 11. 8. 1989
Malinová Jana, �ternberská 34, Olomouc 10. 9. 1988
Matou� Petr, Legionáøská 5, Olomouc 24. 5. 1989
Matyá� Roman, Wolkerova 23, Olomouc 10. 11. 1988
Navrátilová Hana, Junácká 5, Olomouc 19. 8. 1989
Nìmeèek Tomá�, Ne�porova 15, Olomouc 16. 12. 1988
Pohanka Martin, Kosmonautù 25, Olomouc 25. 4. 1989
Polívková Michaela, Kmochova 17, Olomouc 28. 4. 1989
Pudelová Martina, Ka�tanová 15, Olomouc 26. 9. 1988
Reiter Michal, tø. 1. máje 38, Olomouc 20. 2. 1989
Synková Hana, Drahlov 151, Charváty 12. 3. 1989
�anová Veronika, Werichova 19, Olomouc 19. 7. 1989
�taffová Kateøina, I. P. Pavlova 87, Olomouc 29. 9. 1988
�tìpánková Dana, Ro�òavská 2, Olomouc 29. 11. 1988
Va�ica Tomá�, Jakoubka ze Støíbra 9, Olomouc 23. 1. 1989
Vyhnánková Edita, Werichova 17, Olomouc 12. 3. 1989
Zemánková Miroslava, U Cukrovaru 22, Olomouc-Holice 6. 9. 1988

III. B, tøídní prof. Mgr. Lenka Èerná (døíve Mgr. Olga Kozlová)
Bartoòková Iveta, Ro�òavská 2, Olomouc 12. 11. 1988
Bezdìk Jan, Fibichova 25, Olomouc 24. 4. 1989
Erdös Martin, Legionáøská 3, Olomouc 28. 3. 1988
Filipová Veronika, Západní 49, Olomouc 6. 4. 1989
Gajová Marie, U Výpadu 6, Olomouc 9. 3. 1989
Gregorová Martina, Tr�ice 19 10. 2. 1989
Horák Jan, Na Bystøièce 10, Olomouc 30. 5. 1989
Honsnejmanová Irena, Starodru�iníkù 7, Olomouc 8. 12. 1988
Hrehorová Kateøina, Voskovcova 2, Olomouc 13. 6. 1989
Hyravý Martin, Ko�u�any 6 1. 2. 1989
Chytilová Petra, Zelená 19, Olomouc 16. 9. 1988
Je�ek Tomá�, Komenského 343, Grygov 17. 1. 1989
Jordánová Jitka, Èerná cesta 49, Olomouc 14. 5. 1989
Kozáková Dagmar, Jaselská 4, Olomouc 15. 8. 1989
Køivánková Zuzana, Praskova 14, Olomouc 24. 10. 1988
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Kundrum Zbynìk, Sokolská 27, Olomouc 2. 2. 1988
Látalová Silvie, Eli�ky Junkové 45, Olomouc-Dro�dín 5. 1. 1989
Matzenauer Marcel, Horní Lán 11, Olomouc 22. 3. 1989
Sedláèek Jan, Øepèínská 9, Olomouc 27. 3. 1988
Smrèková Hana, Trnkova 11, Olomouc 4. 11. 1988
Stránská Alena, Záti�í 38, Køelov 17. 4. 1989
�tudentová Vanda, Lermontovova 17, Olomouc 27. 10. 1988
Temlíková Lucie, A. Stratila 15, Olomouc 16. 11. 1988
Trundová Jana, Dolany 429 6. 10. 1988
Zatloukalová Hana, Rumunská 7, Olomouc 12. 10. 1988
Zdøálková Michaela, Stiborova 17, Olomouc 12. 9. 1988
�labová Zuzana, Gemerská 496/2, Olomouc 4. 6. 1989

IV. A, tøídní prof. Mgr. Helena Kohoutková
Berková Blanka, Sadová 4, Horka nad Moravou 13. 6. 1988
Blumová Jana, Werichova 27, Olomouc 12. 7. 1988
Èepová Michaela, Ztracená 1, Olomouc 20. 3. 1988
Danihelková Eva, Trnkova 39, Olomouc 16. 9. 1988
Dudková Lenka, Blatec 127 29. 5. 1987
Dvoøák Filip, Ztracená 10, Olomouc 12. 7. 1988
Gazárková Olga, Kmochova 8, Olomouc 9. 8. 1988
Hara�ta Jan, Hlu�ovice 151, Bohuòovice 2. 3. 1988
Hartmanová Zuzana, Veverkova 6, Olomouc 12. 9. 1987
Havlická Kateøina, Husitská 15, Olomouc 28. 6. 1988
Hý�a Miroslav, Jiráskova 25, Olomouc 12. 1. 1988
Christomidis Alexandr, Skupova 21, Olomouc 9. 9. 1987
Janièíková Monika, Ro�òavská 3, Olomouc 2. 6. 1988
Ka�par Jan, Holubova 11, Olomouc-Sv. Kopeèek 7. 12. 1987
Ka�pírová Barbora, Smetanova 4, Olomouc 2. 1. 1988
Kopecký Adam, tø. Svornosti 27, Olomouc 30. 1. 1988
Kynèlová Petra, Smrèkova 2, Olomouc 11. 3. 1988
Marková Terezie, Masarykova 10, Olomouc 10. 3. 1988
Navrátil Vít, Politických vìzòù 1/A, Olomouc 7. 12. 1987
Nováková Eli�ka, Dolní 68, �tìpánov 30. 9. 1987
Poklop Martin, Kollárova 174, Hluboèky-Mar. Údolí 22. 5. 1988
Pokorná Terezie, Dolany 450 12. 11. 1987
Slezák Matìj, Moravská 14, Olomouc-Holice , 4. 9. 1987
Stejskalová Lucie, Panská 6, Olomouc 15. 1. 1988
Táborský Jiøí, tø. Spojencù 4, Olomouc 4. 2. 1988
Tandlerová Kateøina, Kollárova 531, Velká Bystøice 23. 7. 1988
Vysly�elová Pavla, Praskova 3, Olomouc 7. 6. 1988
Zajíèek Petr, �títného 1, Olomouc 1. 9. 1987
Zarzycká Lenka, �ternberská 18, Olomouc-Týneèek 14. 7. 1988
Zavaljuková Katka, Krameriova 17, Olomouc 26. 12. 1987
Zdaøilová Hana, Blodkovo nám. 139, Olomouc-Týneèek 10. 11. 1987

V. E, tøídní prof. Mgr. Robert Weinlich
Braunerová Denisa, Olomouc, Èerná cesta 11 20. 12. 1986
Dole�elová �árka, Pøáslavice 225 14. 2. 1987
Dostálová Anna, Olomouc, Neøedínská 9 25. 8. 1986
Fiala Jan, Olomouc, Rejskova 3 3. 1. 1987
Gajda Tomá�, Mohelnice, Vodní 19 14. 1. 1987
Hutková Karolina, Olomouc, Na Støelnici 32  9. 9. 1986
Chlanda Jaroslav, Olomouc, Starodru�iníkù 2 28. 8. 1986
Chmelíèková Zuzana, Olomouc, Jablonského 84 4. 9. 1987
Ja�ková Hana, Samoti�ky, V Ulièkách 10 14. 12. 1986
Kasalová Simona, Mariánské Údolí, Kosmonautù 441 19. 3. 1987
Kosík Filip, Olomouc, Rumunská 1 5. 8. 1986
Kotrba Radim, Olomouc, Werichova 9 26. 7. 1986
Koutná Martina, Olomouc-Topolany, Bílkova 6 15. 8. 1986
Kr�jaková Tereza, Olomouc, Werichova 27 10. 1. 1987
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Labounková Marie, Olomouc, Dru�ební 19 23. 3. 1987
Martinek David, Olomouc-Dro�dín, Vítìzství 21 11. 5. 1987
My�áková Klára, Olomouc, tø. Kosmonautù 28 12. 12. 1986
Nakládalová Alena, Majetín 135 18. 7. 1987
Navrátilová Tereza, Èertoryje 272 21. 11. 1986
Novotný Václav, Olomouc, Rooseveltova 15 26. 6. 1986
Oèená�ek Jan, Olomouc, Støední Hejèínská 1 1. 3. 1987
Outratová Markéta, Olomouc, U Cukrovaru 22 6. 2. 1987
Piterková Martina, Hnìvotín 167 23. 11. 1986
Pokorná Tereza, Mariánské Údolí, Kollárova 318 15. 8. 1987
Pokorná Zuzana, Mariánské Údolí, Kollárova 318 15. 8. 1987
Prá�ilová Martina, Mariánské Údolí, Lesní 252 22. 1. 1987
Síè Pavel, Olomouc, Trnkova 14 8. 10. 1986
Smutná Veronika, Pøáslavice 258 5. 1. 1987
Solovská Petra, Stiborova 37, Olomouc 12. 8. 1985
�krabalová Lada, Doloplazy 160 7. 5. 1986
�tenclová Gabriela, Dro�dín, Jesenická 45/12 23. 4. 1986
Tomá�ková Veronika, �tìpánov, Pravoslavná 567 1. 3. 1987
Vajdík Jiøí, Olomouc, Kollárovo nám. 5 14. 9. 1986

V. F, tøídní prof. Romana Lachnitová
Bene�ová Monika, Olomouc, Panská 3 18. 9. 1986
Bohdanská Barbora, Olomouc, Ka�tanová 15 6. 11. 1986
Èernohouz Zdenìk, Olomouc, Ne�verova 4 5. 5. 1986
Drápalová Pavla, Olomouc, Lazecká 88 B 31. 7. 1987
Farga�ová Ariana, Olomouc, Ka�parova 23 24. 10. 1986
Grasse Luká�, Olomouc, U Pivovaru 3 13. 8. 1987
Hanusek Michal, Olomouc, Nábøe�í 9 11. 5. 1987
Hartmannová Eva, Olomouc, Libu�ina 18 30. 10. 1986
Heglasová Markéta, Olomouc, Zelená 19 18. 5. 1987
Janèíková Zuzana, Olomouc, Vaníèkova 38 29. 12. 1986
Kazmíøová Marta, Dolánky 398 18. 5. 1987
Komzáková Lucie, Olomouc, Starodru�iníkù 4 28. 9. 1986
Korbá�ová Zuzana, Olomouc, Trnkova 18 10. 11. 1986
Kovaøíková Lenka, Olomouc, Na Zákopì 16 16. 6. 1987
Kubica Ondøej, Olomouc, Lamblova 27 16. 3. 1987
Kvochová Kateøina, Olomouc, Rejskova 45 22. 1. 1987
Macháèková Monika, Olomouc, Rooseveltova 7 21. 12. 1986
Morkesová Petra, Hluboèky, Olomoucká 97 19. 9. 1986
Mráèek Ondøej, Bohuòovice, Za Pilou 124 14. 4. 1987
Mráèková Martina, Bohuòovice, Za Pilou 124 14. 4. 1987
Oplatková Miroslava, Olomouc, Ka�tanová 7 13. 11. 1986
Pecinová Adéla, Olomouc, Sienkiewiczova 9 28. 12. 1986
Poláková Kateøina, Olomouc, Západní 26 5. 1. 1987
Pu�ká� Jakub, Olomouc, 8. kvìtna 16 10. 1. 1987
�mudlová Daniela, Olomouc, U Cukrovaru 28 3. 3. 1987
�utová Iva, Olomouc, Eli�ky Junkové 15 16. 9. 1987
Tomá�ek Radim, Velká Bystøice, ÈSA 2 15. 10. 1986
Tomková �árka, Olomouc, Gorazdovo nám. 65/3 15. 11. 1986
Vavrda Ondøej, Bohuòovice, Lodìnická 401 28. 7. 1987
Vychodil Jaroslav, Olomouc, Smrèkova 21 22. 1. 1987
Vymlátil Tomá�, Olomouc, Mánesova 8 23. 7. 1986

VI. E, tøídní prof. RNDr. Veronika Kvapilová
Alková Eva, Osvobození 36, Horka nad Moravou 20. 11. 1985
Andres Martin, Kampelíkova 7, Olomouc 17. 12. 1985
Audy Viktor, Na Zákopì 17, Olomouc 18. 8. 1986
Brychtová Al�bìta, Lutín, Tøebèín 65 26. 6. 1986
Freundová Debora, Praskova 4, Olomouc 28. 3. 1986
Gajdo�ová Lucie, Stiborova 25, Olomouc 17. 12. 1985
Holan Matìj, tø. Svobody 20, Olomouc 4. 11. 1985
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Holou�ová Tereza, Zelená 17, Olomouc 5. 12. 1985
Honová Leona, Kosinova 3, Olomouc 30. 4. 1986
Hrabal Josef, Ke Vsisku 142, Velký Týnec 12. 8. 1985
Jindrová Petra, Dr. M. Horákové 21, Olomouc 30. 1. 1986
Jirátko Ale�, Jílová 23, Olomouc 11. 11. 1985
Kohnová Petra, Heyrovského 35, Olomouc 18. 11. 1985
Koláøová Veronika, Zikova 5, Olomouc 24. 4. 1986
Königová Petra, kpt. Jaro�e 11, Olomouc 10. 9. 1985
Langmaierová Lenka, Polská 27, Olomouc 5. 2. 1986
Lojda Jiøí, Rù�ová 60, Olomouc 29. 11. 1985
L�ièaøová Petra, V Kotlinì 3, Olomouc 22. 1. 1986
Macháèek Filip, Zamykalova 15, Olomouc 4. 7. 1986
Macháèková Elena, Blanická 8, Olomouc 16. 7. 1986
Machalová Hana, Stiborova 4, Olomouc 31. 3. 1986
Najdekr Luká�, Palackého 8, Olomouc 4. 2. 1986
Nedvìdová Kateøina, Janského 18, Olomouc 28. 1. 1986
Nìmcová Milada, Povelská 14, Olomouc-Nemilany 13. 6. 1986
Nìmeèková Eva, Krèmaòská 464, Velký Týnec 14. 5. 1986
Sorbiová Kateøina, �kolní 2, Olomouc 20. 9. 1985
��astná Tereza, Boøivojova 6, Olomouc 27. 12. 1985
Trnavská Michaela, Ka�tanová 13, Olomouc 9. 2. 1986
Trundová Barbora, Dolany 429 3. 3. 1986
Vavrlová Barbora, Lazecká 32, Olomouc 9. 10. 1985
Vysly�elová Alena, Praskova 3, Olomouc 25. 1. 1986
Zapletalová Zuzana, Dro�dínská 8, Bystrovany 24. 6. 1986

VI. F, tøídní prof. RNDr. Radim Slouka
Baxová Tereza, Hnìvotínská 11, Olomouc 17. 9. 1985
Doèkal Lubomír, Rooseveltova 80, Olomouc 21. 8. 1985
Dostál Martin, tø. 1. máje 29, Olomouc 4. 11. 1985
Gerat Jan, Kopecká 21, Samoti�ky 16. 7. 1986
Grecmanová Iva, Klostermannova 1, Olomouc 21. 11. 1985
Hanák Ondøej, I. P. Pavlova 16, Olomouc 31. 7. 1985
Hobza Vladimír, Dru�stevní 8, Olomouc 26. 8. 1985
Holinka Jakub, Na Nivách 2, Samoti�ky 23. 11. 1985
Hru�ka Franti�ek, Rooseveltova 92, Olomouc , 29. 8. 1985
Johanesová Daria, Toveø 39 2. 9. 1985
Kaláb Milo�, Boøivojova 2, Olomouc 16. 9. 1985
Koláø Jan Bivoj, Velký Újezd 100 16. 5. 1985
Kolek Antonín, Janáèkova 3, Olomouc 3. 7. 1985
Kovaøík Tomá�, Na Zákopì 16, Olomouc 17. 12. 1985
Müller Ivo, Neumannova 5, Olomouc 12. 4. 1985
Ovesná Vìra, Trnkova 10, Olomouc 2. 1. 1986
Pacák Jiøí, Stupkova 1, Olomouc 3. 6. 1986
Pavlík Jan, V Hlinkách 13, Olomouc 24. 2. 1986
Pilát Matìj, Máchova 19, Olomouc 8. 1. 1986
Popelka Stanislav, Rakodavská 303, Vìrovany 6. 4. 1986
Prucek Martin, Kampelíkova 3, Olomouc 27. 8. 1985
Stránský Jiøí, Trnkova 32, Olomouc 3. 12. 1985
Tandler Jindøich, Kollárova 531, Velká Bystøice 19. 6. 1986
Terrichová Marta, Skupova 21, Olomouc 24. 10. 1985
Ter�el Jiøí, Var�avské nám. 5, Olomouc 9. 4. 1986
Truhláø Roman, Pøáslavice 272 19. 9. 1985
Vidlièková Zuzana, Táborská 1, Olomouc 29. 12. 1985
Výborný Ondøej, Masarykova tø. 42, Olomouc 3. 2. 1986

VII. E, tøídní prof. Mgr. Jana Fojtíková-Veselá
Dosoudilová Klára, Olomouc, Selské nám. 47 10. 8. 1984
Erdösová Zuzana, Olomouc, Legionáøská 3 10. 8. 1984
Gruntová Daniela, Olomouc, Florykova 4                                        3. 4. 1985
Haasová Veronika, Olomouc, Luèní 14 22. 6. 1985
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Hanelová Barbora, Samoti�ky, �likova 14  17. 3. 1985
Heinzová Lenka, Olomouc, Vojanova 18 31. 8. 1984
Kapsiová Jitka, Olomouc-Holice, Partyzánská 32 10. 4. 1985
Kováè Petr, Olomouc, Schweitzerova 77                                     28. 8. 1985
Kròová Zuzana, Dìtøichov n/Bystøicí 196  2. 4. 1985
Kuba Adam, Olomouc, Dr. Milady Horákové 19 17. 1. 1985
Kunèarová Petra, Olomouc, Rumunská 16 19. 2. 1985
Lipková Michaela, Velká Bystøice, Svésedlická 716 4. 5. 1985
Mitrovicová Kateøina, Olomouc, tø. 1. máje 44 8. 10. 1985
Navrátilová Jana, Olomouc, Politických vìzòù 1/A 18. 3. 1985
Novotná Monika, Olomouc, Rooseveltova 15 30. 12. 1984
Peèínková Pavla, Velká Bystøice, �i�kova 312 16. 11. 1984
Pewnerová Martina, Olomouc, Stiborova 10 27. 2. 1985
Sedláøová Petra, Olomouc, Pøichystalova 71/B 14. 7. 1985
Skoumalová Hana, Olomouc, Chválkovická 4 29. 8. 1984
Svoboda Ondøej, Velká Bystøice, Louèná 790 8. 9. 1984
�indelka Jakub, Olomouc, Jeremenkova 22 30. 5. 1984
�vejda Ondøej, Olomouc, Einsteinova 18  5. 5. 1985
Tobolová Zuzana, Olomouc, Hanáckého pluku 10  9. 3. 1985
Valentová Barbora, Olomouc, Tylova 1                                     10. 9. 1984
Vá�anová Dorota, Olomouc, �kolní 2   31. 3. 1985
Veèerka Luká�, Olomouc, Praskova 13                                    22. 12. 1984
Vojíková Hana, Olomouc, �antova 8 19. 9. 1985
Vondráková Alena, Bystroèice 134 10. 7. 1985
Zemek Filip, Olomouc, Sládkova 5 10. 1. 1984

VII. F, tøídní prof. RNDr. Jan Jelínek
Blinková Jitka, Olomouc, Na Zákopì 70 25. 11. 1984
Buïa Ondøej, Olomouc, Jílová 8  22. 5. 1985
Èernohorská Markéta, Olomouc, Riegerova 6  23. 7. 1984
Dosoudilová Jitka, Olomouc, Libu�ina 20 17. 10. 1985
Drápal Miroslav, Olomouc, Frágnerova 18 1. 1. 1985
Duda Pavel, Olomouc, Zikova 4 25. 7. 1984
Fischer Ondøej, Olomouc, Chválkovická 6 25. 4. 1984
Foltýnová Marcela, Horka nad Moravou, Albrechtova 34  19. 11. 1984
Grygar Jakub, Olomouc, Werichova 14 18. 1. 1984
Hanièáková Lenka, Olomouc, Foersterova 33  28. 1. 1985
Heinc Radek, Grygov, 8. kvìtna 359  14. 4. 1984
Hrbáèková Zuzana, Olomouc, Bezruèova 8 14. 1. 1985
Kamenická Kristýna, Olomouc, Bezruèova 8  4. 1. 1985
Ko��álová Lenka, Olomouc, J. Glazarové 9 F  28. 4. 1985
Krásová Jitka, Olomouc-Dro�dín, U Cihelny 29 24. 12. 1984
Krätschmerová Hana, Olomouc, Trnkova 35  11. 5. 1985
Krejèiøík Vladislav, Olomouc, Grégrova 5  24. 10. 1984
Losová Kateøina, Olomouc-Holice, náv.Svobody 46 8. 3. 1985
Nastoupil Adam, Horka nad Moravou, �kolní 3 10. 1. 1985
Nauèová Michaela, Olomouc, Dr. M. Horákové 37 14. 6. 1985
Nìmcová Michaela, �tìpánov, U Parku 133  6. 1. 1985
Palát Martin, Olomouc-Holice, U Cukrovaru 12 1. 3. 1985
�kubnová Markéta, Ko�u�any 151  23. 5. 1984
Tempírová Simona, Olomouc, V Hlinkách 19 24. 5. 1985
Utíkalová Martina, Olomouc, Stiborova 22 28. 6. 1984
Vaòková Veronika, Olomouc-Holice, U Cukrovaru 4  21. 2. 1985
Vystrèilová Jana, Slatinice 186 6. 1. 1985

VII. G, tøídní prof. Mgr. Milan Láska
Dostál Jiøí, Olomouc, Neøedínská 9  8. 12. 1984
Fryblík Pavel, Olomouc, Na Zákopì 35  13. 2. 1985
Chloupek Martin, Bukovany 20  15. 5. 1985
Javùrek Dalibor, Olomouc, Charkovská 11 18. 9. 1984
Klíma Marek, Olomouc, Voskovcova 4 13. 11. 1984
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Koláèek Petr, Olomouc, Klicperova 1 5. 3. 1985
Knob Jiøí, Olomouc, Polívkova 36 28. 2. 1985
Krejèiøík Petr, Olomouc, Jakoubka ze Støíbra 48  2. 12. 1984
Kroutilová Ludmila, Olomouc-Holice, Hamerská 38 18. 12. 1984
Kubálek Tomá�, Samoti�ky, Okru�ní 7 18. 4. 1984
Kub�ová Martina, Olomouc, tø. Svornosti 32  22. 7. 1985
Kvapil Pavel, Velká Bystøice, Nádra�ní I/696 2. 5. 1985
Lerch Petr, Olomouc, Mozartova 17 16. 6. 1984
Lýsek Tomá�, �tìpánov, ul. Dolní 29  2. 10. 1984
Medek Martin, Samoti�ky, Toveøská 17 24. 5. 1985
Navrátilová Kristýna, Olomouc, Prùchodní 14 8. 5. 1985
Pospí�il Martin, Olomouc, Stiborova 8 18. 10. 1984
Pospí�il Radim, Olomouc, Trnkova 14  4. 5. 1985
Siri�ki Damjan, Olomouc, Dvoøákova 37 3. 11. 1984
Schön Pavel, Olomouc, Pekaøská 11 1. 8. 1984
�kývarová Martina, Olomouc, H. Malíøové 10  14. 7. 1984
�váb Marek, Olomouc, �ubova 50 9. 3. 1985
�vajdová Jana, Olomouc, Komenského 5  20. 7. 1984
Tichá Marie, Olomouc, U Cukrovaru 12  21. 6. 1985
Tichá Veronika, Olomouc, tø. Svornosti 53 5. 1. 1985
Tøíska Karel, Velká Bystøice, ÈSA 767  9. 3. 1984
 Urban Ale�, Olomouc, Var�avské nám. 1 27. 5. 1983
Vítek Ondøej, Olomouc, Na �ibeníku 50 11. 1. 1985
 Vrobel Vladimír, Olomouc, Fischerova 21 14. 7. 1984

VIII. E, tøídní prof. Mgr. Dagmar Navrátilová
Doèkalová Romana, Olomouc, Wolkerova 52 24. 1. 1983
Dosoudilová Kateøina, Velká Bystøice, Nádra�ní 696 29. 6. 1984
Horecká Ivana, Olomouc, Zelená 17 22. 6. 1984
Hrbáèková Jarmila, Olomouc, tø. Svornosti 40 5. 9. 1983
Kopøivová Klára, Olomouc, Zikova 8  12. 4. 1984
Koudelová Veronika, Olomouc, Tovární 29 29. 8. 1980
Kristková Jana, Dolany, Toveø 126 15. 8. 1983
Krumpolcová Lenka, Olomouc, Èerná cesta 27 30. 9. 1983
Krylová Petra, Pøerov, Telièkova 3 29. 9. 1982
Kunèarová Ludmila, Olomouc, Ostravská 18 2311. 1983
Luèanová Eli�ka, Olomouc, Prokopa Holého 16  16. 9. 1983
Nakládalová Jana, �tìpánov, Nádra�ní 2 10. 4. 1984
Pastorková Barbora, Bìlkovice 116 18. 12. 1983
Petr�elová Linda, Olomouc, Werichova 12 22. 2. 1984
Pípal Martin, Olomouc, Zikova 20 25. 9. 1983
Øezníèková Marie, Olomouc, Václavské nám. 6 2. 10. 1983
Sandová Romana, Olomouc, Trnkova 13  19. 2. 1984
�ádková Jitka, Olomouc, Jiøího z Podìbrad 9 20. 6. 1984
�írová Jana, Olomouc, Sienkiewiczova 10 16. 3. 1984
�pundová Lucie, Brodek u Pø., Nerudova 179 27. 7. 1983
�varc Martin, Velká Bystøice, 8. kvìtna 67 19. 4. 1983
Vacková Martina, Olomouc, Táborská 5  6. 10. 1983
Vavrla Tomá�, Olomouc, Lazecká 32 27. 3. 1984
Zapletal Jan, Olomouc, Wurmova 2 26. 11. 1983

VIII. F tøídní prof. Mgr. Lenka Èastulíková
Baleka Zdenìk, Olomouc, Komenského 16 27. 10. 1983
Dole�elová Zuzana, Kocourovec 11 14. 9. 1983
Dostálová Klára, Olomouc, Na �ibeníku 2  29. 9. 1983
Entner Pavel, Olomouc, Komenského 8 19. 4. 1983
Gotthard Martin, Pøerov, nám.Svobody 13  6. 7. 1984
Hlaváèová Tereza, Olomouc-Holice, Krokova 4 30. 11. 1983
Horálek Adam, Olomouc-Holice, U cukrovaru 44 21. 9. 1983
Kamarádová Dana, Olomouc, Jar. Frágnera 16 15. 9. 1983
Korhoòová Jana, Bohuòovice, U Nádra�í 200 3. 11. 1983
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Kuèera Jiøí, Olomouc-Holice, U Cukrovaru 28 15. 9. 1983
Kundschofský Michal, Olomouc, Masarykova 52  13. 1. 1984
Kunzfeldová Darina, Olomouc, Libu�ina 69  5. 1. 1984
Macková Lenka, Olomouc, Trnkova 25 15. 2. 1983
Machala Ctibor, Olomouc, Trnkova 7 24. 4. 1984
Martinec Ctirad, Bruntál, Jiráskova 9 21. 10. 1983
Mazalová Petra, Olomouc, Pohoøany 80 20. 5. 1984
Mrakavová Kateøina, Olomouc, Kosmonautù 15 27. 9. 1983
Michalová Kateøina, Olomouc, Rooseveltova 21  8. 5. 1984
Otevøel Pavel, Dub nad Moravou, Bolelouc 607 5. 10. 1983
Rozsypalová Jana, Doloplazy 272 25. 6. 1984
Rù�ièka Petr, Olomouc, Pavlovická 27  8. 1. 1984
Rypka Miroslav, Olomouc, Jiráskova 14  16. 3. 1984
Schneiderová Petra, Olomouc, Libu�ina 39  24. 2. 1984
Slavík Martin, Olomouc, Trnkova 27 9. 5. 1984
Sulovská Lucie, Olomouc, Trnkova 25  8. 4. 1984
Sýkorová Daniela, Olomouc, Okru�ní 7  11. 6. 1983
�edivý Petr, �tìpánov, Sídli�tì 554/3 15. 4. 1984
Táborský Jan, Olomouc, tø. Spojencù 4 12. 12. 1983
Tomá�ková Libu�e, Bøezecká 44 26. 11. 1983
Vete�ník Pavel, Hnìvotín 37 19. 4. 1984
Zlámalová Olga, Pøáslavice 227  24. 7. 1984
�ádník Petr, Doloplazy 309 21. 9. 1983

VIII. G, tøídní prof. Mgr. Martina Malínková
Baèová Jitka, Dolany 325 28. 9. 1983
Bøezinová Alexandra, Lo�ov, Lenhartova 74 19. 10. 1983
Èervinková Kateøina, Olomouc, Ka�tanová 7 26. 4. 1984
Danìk Jiøí, Bolelouc 652 14. 3. 1984
Drábek Jan, Hluboèky, Olomoucká 68 16. 1. 1984
Ga�ar Jan, Olomouc, Skupova 19 22. 8. 1983
Indráková Radka, Olomouc, Za Po�tou 3 11. 6. 1984
Ka�parová Lucie, Olomouc, Wolkerova 38  15. 11. 1983
Kefer Daniel, Olomouc, Na Hradì 2 10. 7. 1984
Klajblová Jana, Olomouc, Komenského 18  7. 5. 1984
Koneèná Jana, Olomouc, Stiborova 8  13. 4. 1984
Korbá�ová Jana, Olomouc, Trnkova 18 9. 4. 1984
Kordula Michal, Olomouc, Schweitzerova 56  10. 10. 1983
Koza Tomá�, Olomouc, Dìlnická 19 20. 12. 1983
Krejèí Tereza, Olomouc, Trnkova 18  22. 2. 1984
Machalík Petr, Olomouc, Støední Novosadská 46 5. 3. 1984
Meiznerová Nikol, Olomouc, �ubova 20  13. 1. 1984
Mencner Tomá�, Olomouc, Zikova 15 26. 9. 1983
Pecina Adam, Olomouc, Sienkiewiczova 9  11. 5. 1984
Pohlová Stela, Bruntál, U Potoka 55  8. 9. 1983
Prá�ilová Jana, Mariánské Údolí, Lesní 252 26. 5. 1984
Pøíborská Eva, Olomouc, Praskova 13 20. 1. 1984
Rupprechtová Lucie, Námì�� n/H, Biskupství 136 16. 7. 1984
Sehnalová Michala, �tìpánov, Bøezecká 5 A 14. 7. 1983
Smì�ný Martin, Olomouc-Lo�ov, Lenhartova 2  14. 6. 1983
�arapatka Jan, Olomouc, Pra�ská 17  3. 8. 1983
Ticháèek Vít, Olomouc-Sv.Kopeèek, Køièkova 19 31. 3. 1984
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ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE
1. AF, tøídní prof. Mgr. Jarmila Davidová

Bendová Tereza, Bøezinova 5, Olomouc 24. 3. 1989
Bláha Vladimír, Polská 25, Olomouc 27. 8. 1988
Èepek Michal, Urxova 2, Olomouc 9. 4. 1989
Èerný Tomá�, Starodru�iníkù 7, Olomouc 15. 5. 1989
Dvoøáková Adéla, Ke Vsisku 136, Velký Týnec 25. 8. 1988
Dvoøáková Barbora, Vikýøovice 531 14. 5. 1988
Ga�ar Marek, Skupova 19, Olomouc 20. 6. 1988
Geherová Lucie, Podlesí 4935, Zlín 5 10. 9. 1988
Hanzelková Kateøina, Dlouhá 30, Nový Jièín 4. 8. 1988
Herodková Tereza, Bìlkovice 213, Bìlkovice-La��any 20. 8. 1989
Holzerová Pavla, Dru�ební 12, Olomouc 3. 10. 1988
Hrdlièková Petra, Pr�tné 404, Zlín 2. 2. 1989
Chaloupková Kamila, Purkyòova 13, Olomouc 10. 7. 1988
Jiøíková Petra, Podlesí 4948, Zlín 12. 3. 1989
Koplík Dan, Tyr�ova 235, Brodek u Pøerova 3. 11. 1988
Kovaøíková Nikola, Bla�ejské nám. 101/2, Olomouc 18. 6. 1989
Krumpholcová Petra, 8. kvìtna 230, Velká Bystøice 22. 12. 1988
Machaèíková Tereza, Ka�tanová 495/7, Olomouc 18. 6. 1989
Milá Kristýna, tø. Gen. Janou�ka 14, Pøerov 7. 11. 1988
Mrtvá Veronika, Zikova 11, Olomouc 2. 12. 1988
Nebeská Jitka, Dobrovského 15, Olomouc 30. 8. 1988
O��ádalová Irena, Rooseveltova 96, Olomouc 27. 2. 1989
Poláchová Petra, Fr. Stupky 6, Olomouc 28. 4. 1989
Sáòka David, Fischerova 15, Olomouc 23. 3. 1989
Schwartzová Erika, Osvobození 43, Vy�kov 15. 2. 1988
Skøíèilová Zuzana, Praskova 5, Olomouc 2. 5. 1989
Slí�ová Daniela, Dolany 327 13. 10. 1988
Sokolová Natálie, Zahradní 1697/3, Ostrava 7. 7. 1988
�tafová Hana, Slatinice 358 15. 4. 1989
Valentová Zuzana, Tylova 1, Olomouc 20. 8. 1988
Zatloukalová Markéta, �eleznièní-Sady 235, Uherské Hradi�tì 20. 4. 1989
�ùrková Iva, Dolní námìstí 6, Olomouc 17. 5. 1989

2. AF, tøídní prof. RNDr. Dana Hubková
Bìtáková Anna, Komenského 34, Letohrad 1. 6. 1988
Burkertová Martina, J. Wericha 6, Bruntál 11. 7. 1988
Damek Jakub, Werichova 638/10, Olomouc 12. 10. 1987
Dobrù�ková Jana, Stiborova 33, Olomouc 23. 2. 1987
Geierová Marie, Neumannova 7, Olomouc 18. 4. 1988
Hrabalová Lenka, Na Letné 29, Olomouc 29. 6. 1988
Chiriac Zinaida, Bo�etìchova 6, Olomouc 18. 11. 1986
Jago�ová Renata, U Kostelíèka 1393, Hranice 19. 1. 1988
Jeni�ová Michaela, Petrov nad Desnou 154, Rapotín 14. 4. 1988
Koneèný Joná�, Fischerova 16, Olomouc 12. 7. 1988
Kremplová Rozálie, Spojencù 10, Olomouc 11. 2. 1988
Krko�ková Kateøina, Dlouhá 44, Olomouc 7. 8. 1987
Lazorèáková Veronika, Holická 30, Olomouc 14. 8. 1988
Miechová Martina, Zikova 24, Olomouc 9. 6. 1988
Mr�tíková Kristýna, Flosova 571, Týnec nad Labem 5. 8. 1986
Nebylytsyna Maria, Dolní námìstí 7, Olomouc 7. 1. 1987
Nìmeèková Markéta, Tomkova 41, Olomouc 12. 4. 1988
Ostrèilová Kristina, Einsteinova 26, Olomouc 15. 12. 1987
Pazderová Markéta, Junácká 4, Olomouc 5. 1. 1988
Pøidalová Ivana, Dolní 83/261, �tìpánov 2. 9. 1987
Sikorová Michaela, Jablunkovská 706, Tøinec 8. 12. 1987
Scholz Pavel, Na Trávníku 1, Samotí�ky 23. 1. 1988
Szotkowská Renata, Loukov 181 27. 1. 1987
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�najdrová Eva, tø. Míru 135, Olomouc 26. 6. 1988
Tiefenbachová Ludmila, Hnojice 115, okr. Olomouc 28. 12. 1987
Tománková Adéla, �ilinská 17, Olomouc 7. 10. 1987
Turcan Irina, Ka�tanová 11, Olomouc 19. 4. 1986
Uhlíøová Pavla, Zelená 8, Olomouc 27. 6. 1987
Vacková Simona, Táborská 5, Olomouc 2. 6. 1988
Vítková Lucie, Gorazdovo nám. 3, Olomouc 22. 3. 1988
Vodstrèilová Kateøina, Ka�tanova 3, Olomouc 1. 10. 1987
�enèicová Pavlína, Lodìnická 320, Bohuòovice 23. 8. 1987

3. AF, tøídní prof. PaedDr. Jana Látalová
Boleèková Kristýna, Lu�ice 14 13. 2. 1987
Brichtová Monika, Rooseveltova 84, Olomouc 6. 10. 1986
Bure�ová Anna, Pod Lesem 30, Olomouc 6. 11. 1986
Èajka Adam, Nový Malín 43 2. 11. 1986
Dokoupil Martin, Ko�elu�ská 3, Olomouc 7. 11. 1986
Gergelová Iva, Kamenná 3857, Zlín 3. 12. 1986
Halouzková Radka, Bohuslavice 135, Dubicko 8. 4. 1987
Havlíèek Vavøinec, Lu�kovice 161, Zlín 23. 2. 1987
Hofschneiderová Anna, Slavonínská 22, Olomouc 9 16. 10. 1986
Hrdlièka Ondøej, Odboje 404, Zlín 28. 11. 1986
Janèová Anna, Trnkova 26, Olomouc 17. 9. 1986
Jelínková Jana, �umavská 18, �umperk 9. 1. 1987
Kopecká Hana, Lesní 13, �ternberk 13. 2. 1987
Køivánková Radka, Zamykalova 260/4, Olomouc 18. 4. 1987
Kubica Martin, �likova 23, Olomouc-Samotí�ky 12. 3. 1987
Kudrna Jaroslav, Slovenská 2686, Zlín 11. 10. 1986
Látalová Petra, Stiborova 24, Olomouc 5. 6. 1987
Machaèíková Markéta, Ka�tanová 7, Olomouc 4. 5. 1987
Mrkva Ondøej, Na Tylovách 537, Hradec nad Moravicí 12. 10. 1986
Muchová Veronika, U Stadionu 12, Olomouc 14. 3. 1987
Müllerová Michaela, Svìtlov 44, �ternberk 17. 3. 1987
Otèená�ková Helena, Ji�ní 61, Olomouc-Slavonín 15. 11. 1986
Ryndová Ivona, Husitská 389, Nedakonice 15. 12. 1986
Szabová Lenka, Ctiradova 11, Olomouc-Chomoutov 8. 3. 1987
�ilha Jakub, Sokolská 263, Dub nad Moravou 17. 9. 1986
�mída Jan, Zamykalova 1, Olomouc 16. 10. 1986
Truxová Iva, Jablonského 64, Olomouc 23. 11. 1986
Tutková Kateøina, Dolany 507 9. 6. 1987
Ûrgeová Jana, Vanèurova 5, Olomouc 9. 2. 1987
Víteèková Radka, Pøáslavice 219 1. 12. 1986
Vývoda Martin, Severovýchod 39, Zábøeh 17. 6. 1986

4. AF, tøídní prof. PhDr. Alexandra Kozlová
Balharová Kateøina, Na Orátì 481, Hluboèky 10. 12. 1985
Bìhalová Ivona, Babice 98, p. Mladìjovice 20. 5. 1986
Bereznanin Martin, Rudná pod Pradìdem 190 18. 5. 1986
Bílá Petra, tø. Svornosti 44, Olomouc 29. 1. 1986
Bilo�ová Lucie, Horní 42, Staré Mìsto p. Snì�níkem 7. 11. 1985
Brabec Petr, �ilinská 17, Olomouc 28. 6. 1986
Bøezina Jan, Pod Mýtem 20, �ternberk 26. 12. 1985
Buchtová Veronika, Tá�aly 89, Ko�u�any-Tá�aly 10. 4. 1986
Coufalová Kateøina, U Sokolovny 623, Bohuòovice 27. 3. 1986
Ètvrtlíková Libu�e, U Stavu 201, Bohuòovice 19. 5. 1986
Dosedìlová Ivona, Na Sídli�ti 288, Lutín 9. 3. 1986
Drcmánková Vendula, �antova 8, Olomouc 25. 7. 1986
Gergelová Zlata, Zlínské Paseky 442, Zlín 9. 5. 1986
Hamplová Kateøina, Kosmonautù 20, Olomouc 4. 2. 1986
Herodková Julie, Bìlkovice-La��any 213 4. 10. 1985
Chrobok Jiøí, Vanèurova 5, Olomouc 29. 1. 1986
Johannesová Daniela, Tr�ice 317 5. 3. 1986
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Juøenová Veronika, Zelená 5, Olomouc 27. 8. 1985
Kohout Michal, Mozartova 37, Olomouc 31. 1. 1986
Kostelniková Jana, 1. máje 375, Staré Mìsto 24. 10. 1985
Krejèiøíková Markéta, Grégrova 5, Olomouc 7. 8. 1986
Kròávková Jana, ul. 7. kvìtna 60, Le�tina 11. 10. 1985
Kr�òáková Lenka, Pod Senovou 18, �umperk 21. 11. 1985
Kubátová Tereza, Sokolská 3961, Zlín 17. 4. 1986
Lednická Kateøina, Podvesná 1450, Zlín 12. 4. 1986
Outrata Jakub, Dolany 515 15. 2. 1986
Vojtìchová Tereza, Obeciny IX/3617, Zlín 14. 6. 1986

4. BF, tøídní prof. Mgr. Blanka Gruntová (døíve Mgr. Renata Jirková-Vrbenská)
Cigánková Hana, Zále�ná I/3397, Zlín 10. 7. 1984
Friedrischková Erika, Kozlovice 531 15. 2. 1985
Horáková Blanka, Stará 37, Krnov 14. 6. 1985
Krumpholc Martin, 8. kvìtna 230, Velká Bystøice 15. 6. 1986
Ku�el Filip, Skupova 11, Olomouc 13. 1. 1986
Láska Martin, Karafiátova 12, Olomouc 27. 6. 1984
Lo��ák Václav, Na Brchlavì 3, Prostìjov 16. 9. 1985
Meiznerová Vendula, �ubova 20, Olomouc 11. 6. 1985
Melková Martina, Jakoubka ze Støíbra 15, Olomouc 9. 5. 1986
Mûller Vladimír, Pod Mlékárnou 447, Bohuòovice 17. 1. 1986
Paduchová Petra, Novodvorská 3054, Frýdek-Místek 2. 9. 1986
Petøeková Monika, Werichova 8, Olomouc 3. 4. 1986
Pírková Vendula, V Hlinkách 17, Olomouc 16. 3. 1986
Pummer Jiøí, Podjezd 4, Prostìjov 21. 8. 1986
Recmanová Helena, Oldøichovice 750, Tøinec 2. 7. 1985
Riedingerová Eva, Hlu�ovice 158, okr. Olomouc 14. 11. 1985
Rù�ièková Pavla, Novosady 1568, Hole�ov 7. 3. 1986
Sege�a Matìj, Jubilejní 8, Nový Jièín 23. 1. 1986
Sobotík Ondøej, Západní 6, Olomouc 7. 1. 1986
�utová Martina, Nová Ulice 878, Kostelec na Hané 1. 9. 1985
Te��inyová Lucie, �antova 10, Olomouc 25. 3. 1986
Überallová Hana, Hornická 52, Ostrava 1 17. 2. 1985
Vaculíková Michaela, U Potoka 1349, Hole�ov 19. 7. 1986
Vale� Jaromír, Bezruèova 26, Nový Jièín 28. 12. 1985
Vlasák Michal, Karbenská 4, Krnov 10. 2. 1986
Zajonc Petr, Tolstého 18, Olomouc 8. 8. 1985

5. AF, tøídní prof. Iva Gailly (døíve prof. Ludmila Pìnièková)
Cabej�ková Dominika, Staré Mìsto, Velehradská 1162 7. 5. 1983
Dokoupilová Al�bìta, Toveø 83, okr. Olomouc 26. 2. 1985
Dole�elová Olga, Olomouc, Hrnèíøská 22 12. 9. 1984
Dvorská Jana, Lipník n. B., Bohuslávky 51 26. 10. 1984
Filípková Mária, Dub nad Moravou, Tuèapy 445 20. 7. 1985
Gregorová Adéla, Bìlkovice-La��any 587 16. 11. 1984
Havelková Barbora, Olomouc, Fischerova 19 1. 10. 1984
Hojgrová Jana, Olomouc, Ro�ického 21 14. 8. 1985
Holubová Stanislava, Mìsto Albrechtice, Linhartovy 8 23. 1. 1985
Houda Karel, Olomouc, Praskova 3 29. 5. 1984
Klimecký Radim, Pøerov, Osmek 9 26. 12. 1984
Kuøetová Jana, Olomouc, Na Letné 43 2. 10. 1984
Levitnerová Jana, Dvùr Králové n/L, 5. kvìtna 2197 9. 10. 1984
Marèíková Dagmar, Uherské Hradi�tì, Vl. Perutky 1305 6. 12. 1983
Marek Jaroslav, Machová 130 15. 11. 1983
Pavlicová Vendula, Frýdlant n/O., Komenského 1298 7. 2. 1985
Pohludková Pavlína, Olomouc, Charkovská 6 12. 4. 1985
Prùchová Zuzana, Olomouc, Voskovcova 2 16. 9. 1984
Strmisková Miroslava, Uherské Hradi�tì, Ko�íky 186 16. 3. 1985
�i�mová Alena, Olomouc, J. Glazarové 9/J 5. 6. 1985
Talanová Zuzana, Havíøov, Ostrovského 12 16. 1. 1985
Vajènerová Pavlína, Olomouc, Tylova 2 25. 1. 1984
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Válková Anna, Olomouc, Palackého 15 2. 6. 1984
Vlèková Zuzana, Zlín, Kúty 1954 20. 9. 1984
�áèková Zdeòka, Olomouc, Na Trati 67 29. 9. 1984
Zicháèková Denisa, Olomouc, Palackého 3 3. 8. 1985

5. BF, tøídní prof. Mgr. Zuzana Chaloupková (døíve Mgr. Silvie Friesová)
Andresová Adéla, Olomouc, Køelovská 8 11. 8. 1984
Brablecová Vladimíra, Prostìjov, Na Brachlavì 1 a 14. 3. 1985
Èopjaková Kateøina, Karviná-Mizerov, Borovského 2323 14. 1. 1985
David Petr, Petøvald, K Trati 413 1. 11. 1984
Doèkalová Martina, Velké Losiny, 1.máje 326 17. 10. 1984
Houzarová Zuzana, �umperk, Wolkerova 24 18. 9. 1984
Janeèková Martina, Olomouc, Zikova 28 5. 7. 1984
Jugová Zuzana, Vala�ské Meziøíèí, �tìpánov 347 8. 1. 1985
Kasal Luká�, Mariánské Údolí, Kosmonautù 441 26. 8. 1985
Ka�párková Kristýna, Hole�ov, Su�ilova 774 13. 7. 1985
Kollárovits Radek, Olomouc, Øezáèova 14 19. 2. 1985
Králíèková Pavlína, Velká Bystøice, Týnecká 769 29. 1. 1985
Krutilová Alice, Olomouc, Trnkova 39 10. 3. 1985
Muchová Radka, Louèná n/D, Rejhotice 7 10. 2. 1985
Novotná Svatava, Vrbátky 185 14. 6. 1985
Repíková Jana, Zlín, Pøíèní 3281 6. 6. 1985
Seidlová Lucie, Zábøeh, Sokolská 56 25. 9. 1984
Sogelová Ilona, Olomouc, Masarykova 56 15. 1. 1985
Tománková Andrea, Olomouc, �ilinská 17 4. 4. 1985
Vargová Monika, Pøáslavice 218 15. 11. 1984
Vavøíková Tereza, Nový Jièín, Sportovní 2 10. 5. 1985
Vlèková Zuzana, Olomouc, Pastou�ky 8 6. 3. 1985
Vyhnánková Silvie, Olomouc, Martinova 7 28. 1. 1985
Vystrèilová Patrícia, Olomouc, Lomená 11 10. 9. 1984
Zapletalová Michaela, Kralice na Hané, Dubany 6 6. 3. 1985

6. AF, tøídní prof. Mgr. Eva �afránková (døíve Mgr. Martina Muchová)
Bìlocká Eva, Brantice 119 7. 12. 1983
Benèajová Eva, Olomouc, Hnìvotínská 15 21. 2. 1984
Dole�alová Jana, Olomouc, I. P. Pavlova 30 26. 9. 1983
Hellebrandová Klára, Linhartovy 77 18. 8. 1983
Himmlerová Kristýna, Grygov 176 4. 5. 1984
Hýblová Marcela, Olomouc, I. P. Pavlova 62 13. 9. 1983
Christelová Tereza, Hranice, 1. máje 1666 10. 8. 1984
Jaro�ová Olga, Pòovice 222 10. 1. 1984
Krtièková Anna, Olomouc, �títného 23 5. 6. 1984
Kynèl Jakub, Olomouc, Bený�kova 17 15. 1. 1984
Lemr Karel, Olomouc, Krameriova 27 9. 8. 1984
Macková Lucie, Olomouc, Masarykova 46 13. 9. 1983
Mar�álková Alexandra, Partutovice 121 15. 8. 1984
Mikesková Hana, Olomouc, Václavkova 3 20. 3. 1984
Moravcová Gabriela, Olomouc, M. Pospí�ilové 14 21. 4. 1984
Obenausová Barbora, Olomouc, Komenského 11 14. 11. 1983
Pavlíková Andrea, Olomouc, Hanu�ova 16 4. 7. 1983
Sedláèková Adriana, Olomouc, Krapkova 24 12. 7. 1984
Sobková Kristýna, Olomouc, Masarykova 53 10. 7. 1983
Sukeníková Zuzana, Krnov, Petrovická 27 4. 12. 1983
�vábová Adéla, Hole�ov, Su�ilova 481 20. 1. 1984
Tománková Tereza, Rakov 120 21. 1. 1984
Trusková Patricie, Olomouc, Voskovcova 2 14. 9. 1983
Válková Irena, Horka nad Moravou, Berkova 3 6. 12. 1983
Vincentová Romana, Zlín, Obeciny X/3622 1. 1. 1983
Vrtìlová Zuzana, Pøerov, Kainarova 6 5. 9. 1983
Zachová Veronika, Zlín, Budovatelská 4794 9. 7. 1983
Zaoralová Simona, Olomouc, Polská 68 2. 10. 1982
Zapletalová �árka, Bystrovany, Dro�dínská 8 6. 4. 1984
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Provozovna Olomouc / Provoz Ostrava
Provozovna Brno / Provoz Staré Mìsto u Uh. Hradi�tì / Provoz Jihlava

Ferona, a. s., Divize III., O. Z. pokrývá obchodní oblast celé Moravy.
Jsme pøipraveni uspokojit potøeby na�ich zákazníkù v tìchto oblastech:

Obchodní zbo�í:
Profilová ocel / Plechy / Trubky, jackle / Spojovací materiály
/ Barevné kovy

Slu�by:
Dìlení profilù / Pálení plechù / Zpracování betonáøských ocelí
/ Øezání nástrojových ocelí z blokù

Maloobchodní prodejny:
�elezáøské zbo�í / Ruèní náøadí a nástroje / Elektrické náøadí a nástroje
/ Potøeby pro stavební øemesla

Ferona, a. s., Divize III., O. Z.
Olomouc, Velká Bystøice



Horka nad Moravou

Olomoucká 34,  783 35  Horka nad Moravou
Tel:   00420/585 378 803
Fax.: 00420/585 378 010
E-mail: delta_army@mybox.cz

Z HISTORIE FIRMY

DELTA ARMY s.r.o. je organizací, která navazuje na èinnost Vojenského
opravárenského podniku 013, s.p., Horka nad Moravou. Spoleènost pøevzala
ve�kerá práva a závazky zaniklého státního podniku, podstatnou èást jeho
výrobního programu, pracovníky a prostory.

Zaniklý podnik se od poèátku svého vzniku v první polovinì padesátých let
specializoval na uspokojování potøeb armády v oblasti oprav radiolokaèní tech-
niky a speciální výroby.

DELTA ARMY s.r.o. je firmou s dlouholetou tradicí v opravách vojenské
a zejména radiolokaèní pozemní techniky.

Od svého vzniku v roce 1953 byla soustavnì výsadní èástí výrobního pro-
gramu opravárenská èinnost, soustøedìná mimo radiolokaèní techniku na dal�í
elektrotechnická a elektromechanická zaøízení.

Firma se rozvíjela souèasnì s rozvojem tìchto prostøedkù v armádì na�í
republiky i sousedních zemí a postupnì získala statut jediné firmy východní
Evropy, opravující a modernizující radiolokaèní pozemní techniku témìø v�ech
u�ívaných typù.

Opravovaná a modernizovaná technika byla po celou historii oprav ve vel-
ké vìt�inì pùvodem z bývalého Sovìtského svazu.

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLÙ (ND)
Na uvedený sortiment RL techniky firma disponuje �irokou �kálou ND vlast-

ní výroby, vakuových prvkù a dal�ích elektronických i elektromechanických
dílù a souèástí.

V pøípadì prodeje uvedených prvkù jsou tyto funkènì ovìøována a je na nì
poskytována pøíslu�ná záruka.

CIVILNÍ VÝROBA

Firma vyrábí dal�í speciální zaøízení: Mìøiè kluzkosti leti�tních ploch
ADR/FM � pøívìsové zaøízení za automobil, umo�òující mìøení aktuálních
brzdových úèinkù na leti�tních plochách (stanovení koeficientu tøení dle no-
rem ICAO) a komunikacích.
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Firma Condata byla zalo�ena v roce 1991 jako soukromá spoleènost
s ruèením omezeným. Sídlo firmy je v Olomouci.

Firma Condata s.r.o. se vìnuje èinnostem souvisejícím s úsporou
energie cestou zavádìní inteligentního domu (Building Management
System), dále poskytuje ekonomické slu�by a poradenství pøi zavádìní
systému jakosti podle norem ISO.

Condata s.r.o., �eleznièní 4a
772 11 Olomouc
tel.: 585 114 309, 310
fax: 585 114 356
condata@condata.cz

KRAJSKÝ ÚØAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

HYDROPOL® ÈR
spol. s r. o.
námìstí Svobody 133
769 01 Hole�ov

Tel.: 573 399 575, 800 100 192
Fax: 573 399 971
e-mail: sanace@hydropol-cz.com
http: www.hydropol-cz.com



VSMO Vlastivìdná spoleènost muzejní
v Olomouci � nám. Republiky 5

Advokátní kanceláø
RITTER � ��ASTNÝ

772 00 Olomouc, Riegrova 12

tel.: 585 229 221, 585 229 223
585 234 331, 585 234332

fax: 585 229 226










