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Praha, 27. èervence 2007

Vá�ený pane øediteli,

pøi pøíle�itosti 140. výroèí Slovanského gymnázia v Olomouci si
dovoluji poslat vøelé blahopøání Vám, jako� i v�em administrativním
zamìstnancùm �koly, ale také profesorùm, studentùm a rodièùm.

Mám velikou radost z úspìchù bilingvní francouzsko-èeské sekce,
která byla zalo�ena nedlouho po sametové revoluci. Ji� 17 let tato sekce
výteènì ilustruje jak va�e odhodlání, tak va�e u�lechtilé ambice: pøipravit
mladé Èechy na Evropu zítøka prostøednictvím nároèného bikulturního
francouzsko-èeského studia. Od té doby absolvovalo toto studium,
èasto s vynikajícími výsledky, a vykonalo bilingvní maturitu pøibli�nì
500 studentù.

Ve Slovanském gymnáziu v Olomouci spatøuji dokonalé vyjádøení
svazku, který nám pøíslu�í rozvíjet mezi na�imi spoleènostmi a kulturami.
Jeho studenti tvoøí celek stmelený evropským humanismem, francouzsko-
-èeským pøátelstvím a duchem soutì�ivosti. V tomto smyslu je Slovanské
gymnázium jedním z nejvìt�ích symbolù francouzsko-èeské spolupráce.

Pøeji si, aby Slovanské gymnázium v Olomouci mohlo i dále pokraèovat
s neutuchající vùlí a nad�ením ve vzdìlávání souèasné podnikavé
a zvídavé mladé generace. Chtìl bych za to podìkovat v�em odpovìdným
pracovníkùm, jejich� anga�ování je pøíkladné: panu øediteli a jeho
zástupkyni, ale také èeským a francouzským profesorùm, kteøí dìlají
v�e pro zaji�tìní nároèného a velmi kvalitního studia.

S úctou

Charles FRIES
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Vá�ení studenti,
absolventi,
èlenové pedagogického sboru,
dámy a pánové,

dovolte, abych Vás, nositele tradice nejstar�ího èeského gymnázia na
støední a severní Moravì, pozdravil jménem Olomouckého kraje i jménem
svým pøi slavnostní pøíle�itosti, kterou jsou probíhající oslavy 140. výroèí
zalo�ení Slovanského gymnázia.

Jsem velice potì�en, �e se setkáváme ve �kole, která je známa svoji vysokou
kvalitou a její� absolventi v�dy výraznì ovlivòovali kulturní, politický
a hospodáøský �ivot celého kraje, mnohdy i celého státu. Z plejády
významných osobností bych rád vzpomnìl napøíklad J. E. Franti�ka
kardinála Tomá�ka. A aèkoliv jsem absolventem jiného gymnázia,
ke Slovanskému gymnáziu mám i osobní vztah, nebo� mezi jeho absolventy
patøí i moje man�elka.

Dùkazem pevné vùle a obrovské vnitøní síly vzdìlávacího ústavu je jeho
úspì�né pøeklenutí období, které èeskému �kolství nebylo pøíznivì naklonìno.
V�dy se toti� ukázala výjimeèná kvalita pedagogického sboru a inspirující
intelektuální atmosféra �koly.

Pro mì osobnì je pak velmi potì�ující skuteènost, �e �kola ne�ije pouze ze
své tradice. Naopak po roce 1989 nastal její dal�í rozvoj. Vrátila se k svému
pùvodnímu názvu, Slovanské gymnázium, úspì�nì se zaèala rozvíjet její
dvojjazyèná èesko-francouzská sekce a pedagogiètí pracovníci se aktivnì
zapojili do projektù Evropského sociálního fondu, ve kterých je Olomoucký
kraj jejím partnerem. Veøejnosti známé jsou i èetné mimo�kolní aktivity
studentù - od divadla (Slovanský tyátr), pøes taneèní a pìvecký soubor
a� po rùzné zájmové krou�ky - loutkáøský, horolezecký anebo výtvarné.
�kola tak pøedstavuje moderní vzdìlávací instituci nabízející �iroké mo�nosti
uplatnìní svých absolventù.

Na závìr mi proto dovolte popøát stávajícím studentùm a pedagogickému
sboru �koly, aby se jim podaøilo navázat na pøedcházející úspìchy a uchovat
tradici a kvalitu tohoto výjimeèného gymnázia.

RNDr. Ivan Kosatík
hejtman Olomouckého kraje
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V Olomouci dne 30. èervence 2007

Výroèí, které slaví Slovanské gymnázium, pøedstavuje úctyhodnou dobu
nejen v horizontu jednoho lidského �ivota, ale má svùj význam z hlediska
trvání ka�dé instituce. Jen málo �kol se mù�e chlubit takovou tradicí.
Slovanské gymnázium je nejstar�ím èeským gymnáziem na støední a severní
Moravì, které po celou dobu stoètyøicetileté existence nepøeru�ilo, pøes rùzné
peripetie, svou èinnost. Stalo se tak významným vzdìlávacím i kulturním
fenoménem pøesahujícím hranice Olomouce. Pùsobili a stále zde pùsobí
vynikající pedagogové, kteøí byli nezøídka i vynikajícími vìdci ve svém
oboru èi neúnavnými organizátory národnostního, kulturního
a spoleèenského �ivota. Témìø 13 000 absolventù této �koly na�lo uplatnìní
v nejrùznìj�ích oborech, øada z nich se proslavila. Nemá smysl zde uvádìt
rùzná jména z bli��í èi vzdálenìj�í minulosti a samozøejmì i ze souèasnosti,
ale výèet tìchto jmen by byl bezpochyby velmi dlouhý.

Bývá zvykem pøát oslavencùm pøi významných výroèích minimálnì
dvojnásobek let, kterých se do�ili, a hodnì dal�ích úspìchù. V pøípadì
Slovanského gymnázia nepùjde o pouhé zbo�né pøání. Tato �kola toti� stále
dokazuje svou �ivotaschopnost. Pøemìnila se postupnì ze vzdìlávacího
a kulturního centra zamìøeného pøedev�ím na vzdìlávání, kultivaci
a národnostní uvìdomování pøíslu�níkù èeského národa v moderní
vzdìlávací instituci respektující celoevropské hodnoty a vedoucí studenty
k jejich naplòování. A i kdy� ji� dávno není na severní a støední Moravì
jedinou �kolou svého druhu, neztrácí jméno Slovanské gymnázium svùj
výjimeèný zvuk v konkurenci obdobnì zamìøených vzdìlávacích institucí.
I dnes patøí mezi nejpresti�nìj�í gymnázia v na�í republice, o èem svìdèí
i úspìchy studentù, které dosahují v rùzných oblastech své èinnosti.
Nemám dùvod nevìøit, �e tomu tak bude i v dal�ích letech.

Ing. Jan Bøezina
poslanec Evropského parlamentu
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Jsem velmi potì�en, �e se mi dostalo cti poblahopøát Slovanskému
gymnáziu, jeho studentùm a profesorskému sboru, ke 140. výroèí zalo�ení
�koly, a pøedev�ím k velmi plodné dlouholeté vzdìlávací èinnosti. Absolventi
Va�eho ústavu po dlouhá léta vytváøeli intelektuální prostøedí nejen mìsta
Olomouce, ale celé Moravy, uplatnili se v rámci republiky a nezøídka také
v zahranièí. Mimo jiné jsou ji� víc ne� 60 let zásobárnou kvalitních studentù
Univerzity Palackého i mnoha dal�ích univerzit v na�í zemi.

Pøeji Vám, abyste za dal�ích 10 let, kdy budete slavit velké výroèí -
pùldruhé století své existence, mohli s potì�ením a zcela oprávnìnì
konstatovat: "Slovanské gymnázium jako tradièní vzdìlávací instituce je
nesmazatelnì zapsána do historie Olomouce tím, jak v prùbìhu mnoha let
dokázala výraznì ovlivnit spoleèenský, kulturní a vìdecký �ivot nejen
v �irokém olomouckém regionu, ale v celé zemi. Jeho absolventi byli a stále
jsou hybateli pokroku, úspì�nými uèiteli, lékaøi, právníky, in�enýry
a intelektuály."

Prof. RNDr. Lubomír Dvoøák, CSc.
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CHODÍCE PO HVÌZDÁCH

Chodíce po hvìzdách
objevujeme zemi
dlá�dìná námìstí

i lesní pì�iny s vùnìmi v�emi

Chodíce po hvìzdách
vìtví se dotýkáme

a na botách
pozemský prach

za hvìzdný máme

Chodíce po hvìzdách
hledáme stopy lidí

které nám potkat brání strach
a jich� se èlovìk stydí

Chodíce po hvìzdách
zmíráme, bychom �ili
vzdáleným na dosah

Tomu, kdo ruku vztáh�
abychom odpustili
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POSELS T VÍ ALMANACHÙ

Podobnì jako bývá kytièka milou pozorností k narozeninám blízkého
èlovìka, stává se �kolní almanach vhodným dárkem jubilující �kole, je-
jím �ákùm i absolventùm. Almanach bývá vnímán jako specifická forma
blahopøání, je� osvì�í vzpomínky na spoleènì pro�itá studia a obohatí je
o nové informace, aktuální hlediska a èerstvé poznatky. Ty se týkají �ko-
ly jako vzdìlávacího ústavu, ale nejednou i osobností, které se aktivnì èi
bezdìènì podílely na utváøení neopakovatelné �kolní atmosféry, v ní�
vznikala dlouhodobá, nìkdy dokonce celo�ivotní �pøátelství ze �kolních
lavic�.

Neopomeòme je�tì dodat, �e ka�dý �kolní almanach má cenu doku-
mentu, �e pøiná�í dùle�itá svìdectví o vývoji �koly, o její aktuální souèas-
nosti, o úspì�ích na poli vzdìlávacím, ale i výchovném, �e jsou v nìm
ulo�ena svìdectví o souèasném dìní, o realizovaných projektech, umìlec-
kých ambicích, �kolních koncertech, divadelních inscenacích a �kolních
akademiích. Opomenuta nebývají ani fakta o významu �kolních tradic,
o schopnosti souèasníkù se jimi inspirovat a na nì navazovat, nyní do-
konce bezkonfliktnì a v souladu s moderními trendy na poli výchovy
a vzdìlávání.

Mnohá �kolní jubilea byla v minulosti nejednou a� tragicky pozname-
nána nepøíznivou dìjinnou konstelací. Padesáté výroèí zalo�ení na�eho
Slovanského gymnázia pøipadlo na rok 1917, v nìm� vrcholila vøava
1. svìtové války, sedmdesátiny se neslavily vzhledem k státnímu smut-
ku za zemøelého prezidenta Osvoboditele. K oslavì se pøímo nabízející
pìtasedmdesátka byla krutì znásilnìna stanným právem po atentátu na
Heydricha v roce 1942. Rozjásanou svobodu nepocítilo Slovanské gym-
názium ani v pováleèných letech. Socializace �koly vedla k bezútì�nému
hledání pseudopokrokových forem vzdìlávacího procesu a k likvidaci
diferencovaného vzdìlávání. Na tento trend doplatily v�echny výbìrové
�koly. Jubilejní oslavy se sice i nadále konaly, ale jejich obsah a prùbìh
ústil ve shodì s tehdej�ími smìrnicemi k propagování principù, je� ve
svém dùsledku zpùsobily, �e Slovanské gymnázium trpìlo na úbytì. Tak
napøíklad probìhly pod hlavièkou SVV� oslavy 100. výroèí zalo�ení ústa-
vu, spojené s udìlením Øádu práce. Jako jediná olomoucká �kola pøitom
nemìla vlastní pøístøe�í! O deset let pozdìji se kvùli Chartì 77 oslavy
konat nesmìly, proto�e setkávání inteligence se v tehdej�ím klimatu doby
jevilo jako více ne� podezøelé.

Zásluhou nad�encù z øad absolventù Slovanského gymnázia se pøesto
setkání absolventù nìkolikrát zdaøile uskuteènilo a mnohé almanachy
jsou dodnes pøipomínány jako nadèasové dokumenty velkého významu.
Patøí k nim �Památník èeského gymnasia� (1927), váleèným utrpením
bolestnì poznamenaný almanach �Símì hoøèièné� (1947), jubilejní sbor-
ník �Za hlasem Komenského� (1957) a �edesátými léty pøíznivì ovlivnìná
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�Pocta Slovanskému gymnasiu� (1967). Okruh oslovených v�ak zùstal
pomìrnì úzký, omezený jen na pamìtníky. Slavná tradice èeského støed-
ního �kolství v Olomouci, reprezentovaná vìhlasným Slovanským gym-
náziem, byla  mlad�í generaci zprostøedkovávána pouze jednotlivci
a pøevá�nì jen slovním podáním. Studující mláde� byla zahlcována ofici-
ální propagandou, povinnou úèastí na manifestacích, prostoduchými
besedami s agitátory protì�ovanými komunistickým re�imem a zkresle-
nými informacemi o internacionální spolupráci s Východem a o nebezpe-
èí ze strany opaèné. Ke cti Slovanského gymnázia patøí, �e tyto politické
zakázky nenabyly v èinnosti ústavu rozmìru, který by potlaèil soudnost
studentù.

Významnou roli v udr�ování povìdomí o klasickém vzdìlávání na Slo-
vanském gymnáziu sehrála po roce 1969 Sekce Slovanského gymnázia
v tehdy obnovené Vlastivìdné spoleènosti muzejní Olomouc. Její úsilí �o�i-
vit a naplnit� tradici a odkaz Slovanského gymnázia vyústilo v edièních
projektech, z nich� nejvìt�ího významu dosáhla revue �Gaudeamus�
z roku 1973 a velmi cenný �Adresáø absolventù SGO�, vydaný roku 1987.

Manifestaèní pøíklon k reálnému pohledu na �kolu a na její slavnou
minulost, ale i k prezentaci spoleèenských hodnot vytvoøených generace-
mi profesorù i absolventù, byl realizován a� almanachem �V sýpkách
ducha�, který byl vydán pøi 125. výroèí zalo�ení SGO v roce 1992. Spole-
èenské klima po listopadu 1989 toti� umo�nilo obnovení osmiletého gym-
naziálního studia a zalo�ení èesko-francouzské sekce, vytvoøilo podmín-
ky pro rychlý rozvoj �koly, k nalezení ztracené identity a k postupné
promìnì �koly v moderní støedo�kolský ústav. Umìlé bariéry ideologic-
ky øízeného naplòování direktiv se zhroutily jako dùm z karet a bìhem
nìkolika let byl vybudován ústav s tøemi formami studia.

Slovanské gymnázium se opìt stalo ústavem se sebevìdomým profe-
sorským sborem a s vnímavými studenty, kteøí znají cenu vzdìlání. Je-
jich hrdost k ústavu roste a vnímání jejího genia loci je provází �ivotem
po dlouhý èas. Tento trend mù�eme pozorovat ji� øadu let. Svìdectví o nìm
zcela otevøenì pøinesl ji� almanach �Primum necessarium�, vydaný ke
130. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia v roce 1997; o prohloubení
tohoto trendu vìcnì a pøesvìdèivì vypovídá následný almanach ��vzdì-
láván budi���, v nìm� jsou nejen texty o Slovanském gymnáziu, ale
i o olomoucké Èeské reálce, je� s ním v roce 1951 splynula.

Oba almanachy je�tì doplòují dvì publikace: �Ambice v ko�i nekonèí�
(1997) � revue vìnovaná studentské literární a výtvarné tvorbì na SGO,
a �Buï zdrávo nám, gymnasium dívèí, Olomouc� (1999) � vydáno u pøíle-
�itosti 80. výroèí zalo�ení Dívèího reformního reálného gymnasia v Olo-
mouci, které bylo v r. 1949 zaèlenìno do SGO. Charakter encyklopedicky
koncipovaného almanachu má publikace �Slovanské gymnázium literár-
ní� (2000), prezentující �ivot a dílo literárnì a výtvarnì aktivních osobnos-
tí oslovených geniem loci Slovanského gymnázia, ale také olomoucké Èes-
ké reálky (resp. Polívkova reálného gymnasia) a Dívèího reformního reálného
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gymnasia, tedy ústavù, které byly poèátkem padesátých let do Slovan-
ského gymnázia zaèlenìny a jejich� odkaz rezonuje v lùnì jeho tradic.

Zdálo by se tedy, �e téma Slovanského gymnázia je zpracováno dokona-
le. Pøesto v jeho nedávné minulosti zùstává �terra incognita�. K zaplnìní
vakua v jeho historii bylo tøeba ozøejmit a souèasnì pøeklenout období,
v nìm� Slovanské gymnázium nesmìlo být Slovanským gymnáziem (prak-
ticky od pøijetí zákona o jednotné �kole v dubnu 1948 do roku 1990, kdy byl na�í �kole
tento èestný název opìt pøiznán). Ústav byl v oné etapì zbaven své historické
budovy v Kosinovì ulici, vybudované z dobrovolných sbírek èeských vlas-
tencù v 19. století, a byl pøes svou inspirující intelektuální atmosféru po
86 letech hodnotné pedagogické práce v roce 1953 degradován na �jede-
náctiletou støední �kolu�. Pøesto i v tomto období �temna�, díky syste-
matické pedagogické práci, bylo na ní pøipraveno k maturitním zkou�-
kám a k následnému vysoko�kolskému studiu, pøíp. do praxe, pøes 3500
absolventù, kteøí se v �ivotì vìt�inou plnohodnotnì uplatnili!

Vá�ím si týmu autorù, kteøí se v tomto almanachu odhodlali pøistou-
pit ke zpracování slo�itého období let 1948 � 1989, v nìm� se na�e �kola,
zbavená jména i výchovného a vzdìlávacího obsahu, noøila do spleti
k uniformitì pøinucených �kol, v nich� mizela kvalita a v nich� byly zá-
mìrnì potlaèovány elity a jejich vzdìlávací rozmanitost.

O této etapì mnozí potenciální autoøi z nejrùznìj�ích dùvodù nechtìli
ani mluvit. Odvá�nìj�í tak i písemnì èiní s vìdomím, �e je nezbytné na-
stavit této dobì zrcadlo u� nyní, aby mìly mo�nost podívat se do nìho
generace, které touto etapou pro�ly, které ji samy na své kù�i pro�ily,
i generace souèasných èi budoucích studentù. Tvrzení, �e pro hodnocení
tohoto období je�tì není nále�itý èasový odstup, nemohlo být v této chvíli
akceptovatelné. Vsadili jsme proto na ty, kteøí si øekli: �Kdo jiný ne� my,
kdy jindy ne� teï�!?

A tak pøedkládáme v�em, jim� v souèasnosti je a v nedávné èi star�í
minulosti bylo Slovanské gymnázium (resp. 1. JS� tø. Jiøího z Podìbrad 13,
pøíp. SVV�) blízké, ale i tìm, kteøí teprve pøijdou, almanach �Kleòme se
svou vzdìlaností jako duha� coby soubor textù, který jim pomù�e pocho-
pit minulost, probudit hrdost v souèasnost a najít pouèení a motivaci
pro budoucnost.

V Olomouci, kvìten 2007

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel Slovanského gymnázia Olomouc
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SL OVANSKÉ GYMNÁZIUM V DOBÌ,
KDY BÝT SAMO SEBOU NEMOHLO

Nezbývá ne� úvodem po�ádat laskavého ètenáøe, aby omluvil nonsens
v samotném nadpisu. Jde o zámìr, jen� má ka�dého upozornit, �e v �ivotì
spoleènosti, a tedy i vzdìlávacího ústavu, probíhají procesy, které je tøe-
ba vnímat v zástupné rovinì. Slovanské gymnázium od února 1948 do
listopadu 1989 sice existovalo, ale pro�lo z moci úøední èetnými promì-
nami, je� je modifikovaly do podob natolik odli�ných, �e byla zpochybòo-
vána i sama kontinuita ústavu. Realizovaným promìnám byla pøidìlová-
na zástupná oznaèení. Nìkolik desítek let bylo Slovanské gymnázium,
nejstar�í èeský vzdìlávací ústav s velkou a vzne�enou tradicí, vnitønì
promìòován, modelován a mnohdy i hodnotovì devalvován. Dokonce ve
jménu domnìle velkých humanistických idejí.

V krátkém prologu k vymezené a ètyøi desítky let trvající dìjinné eta-
pì, kterou v souvislosti s oslavami 140. výroèí existence Slovanského gym-
názia sledujeme, skromnì poznamenejme, �e bezprostøední pováleèný
vývoj Slovanského gymnázia byl slibný a nebyl prost entuziasmu ani ze
strany studentù, ani profesorù. Pováleèné vykroèení ústavu bylo jako
koneènì témìø v�echno v oné dobì velmi optimistické, nebo� konec války
byl i koncem represí, jim� bylo celé èeské �kolství v dobì Protektorátu
vystaveno.

Pøedznamenána by mìla být i dal�í specifika, je� s pojednáním o tzv.
socialistické etapì souvisejí. K pochopení tohoto úseku existence ústavu
a v�eho, co ovlivòovalo nejen jeho funkènost jako instituce, ale i jeho
bezprostøední chod, je nezbytné si pøipomenout preferovaná hlediska,
okolnosti a také mantinely, v nich� Slovanské gymnázium bylo provozo-
váno. Pasivum �bylo provozováno� není nadsázkou. Naznaèuje vymeze-
ní a omezení, je� vyplývala z hodnotové hierarchie oné doby, kdy politic-
ká rozhodování byla nadøazena odborným hlediskùm. Celý systém, aè
velmi rozporný, fungoval a mohl fungovat jen na základì respektování
�práva veta�, jemu� se øíkalo �vedoucí úloha strany� a v nìm� pùsobil
poèetný a pomìrnì snadno manipulovatelný personální potenciál èeské-
ho �kolství. V zájmu ji� po letech zklidnìného nadhledu a s vìdomím ne-
patøiènosti vyslovovat soudy a �psát posudky� bude na�e sta� o Slovan-
ském gymnáziu mezi únorem 1948 a listopadem 1989 v mnoha smìrech
obecnìj�í a ménì konkrétní, ne� jsme zvyklí. Pokusíme se ale vyzvednout
ony stránky �ivota �koly, je� by nemìly být zapomenuty. K nim patøí
skuteènost, �e se ústav stával institucí, v ní� se vytváøely paralely obèan-
ských a spolkových subjektù, jimi� se snadnìji dosahovalo cílù vytyèova-
ných a vyhla�ovaných v závislosti na tzv. budovatelských trendech. Na
�kole pùsobila �kolní organizace KSÈ, ROH, ÈSM (pozdìji SSM), Pionýr-
ská organizace, tak�e vlivných s právem �do toho mluvit� bylo hodnì.
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Po válce
Pováleèný start byl velmi rychlý a uskuteènil se ve v�ech tøech ústa-

vech, jejich� je dne�ní Slovanské gymnázium dìdicem. Máme tím na mysli
jak samotné Slovanské gymnázium, tak i Polívkovo reálné gymnázium,
ale i Dívèí reformní reálné gymnázium (DRRG), je� bylo sice bìhem války
se Slovanským gymnáziem spojeno, ale hned v roce 1945 znovu obnove-
no. Ka�dá z tìchto �kol mìla svou tradici, svùj vzdìlávací profil, svou
nezávislost a také vlastní sídlo. Slovanské gymnázium v Kosinovì ulici,
Polívkovo reálné gymnázium na tø. Jiøího z Podìbrad a DRRG v Sokolské
ulici. Obecnì platnou smìrnicí pro rozvoj �kolství v pováleèné republice
byl Ko�ický vládní program, v nìm� bylo konstatováno, �e budou odèinì-
ny v�echny køivdy spáchané ve �kolství v dobì nesvobody. Mìsto Olo-
mouc, naplnìné vzne�eným entuziasmem, se dokonce zavázalo, �e posta-
ví dvì nové �kolní budovy. Jednu pro Slovanské gymnázium, jeho� �kolní
budova v Kosinovì ulici se nejevila pro pøedpokládaný rozmach dostaèu-
jící, druhou pak pro DRRG, které sídlilo v pomìrnì malé �kolní budovì
v Sokolské ulici. K pøedpokládaným výstavbám �kolních budov v�ak
nedo�lo, proto�e v rámci výstavby �kol v zemi Moravskoslezské se pøí-
padné preference olomouckých zámìrù nejevily v rámci Dvouletého plá-
nu pováleèné obnovy jako zále�itost nezbytná. Následné promìny politic-
kého klimatu pak pøivodily zcela odli�nou koncepci vzdìlávací soustavy
a na pováleèná pøedsevzetí se brzy zapomnìlo.

Abychom si uvìdomili velikost a rozsah tehdej�í vzdìlávací práce �kol,
z nich� v následujícím období vznikl jediný vzdìlávací ustav, uveïme
o nich nezbytná fakta:

Velkým vzdìlávacím kolosem bylo pøedev�ím samotné Slovanské gym-
názium, které ve �kolním roce 1945/46 peèovalo o 614 studentù (19 tøíd),
ve �k. r. 1946/47 se v nìm uèilo 657 studentù (20 tøíd) a v posledním
�kolním roce pøed svou likvidací (1947/48) 641 studentù. Primy a se-
kundy tehdy mìly tøi paralelky.

Ani Polívkovo reálné gymnázium si na nezájem stì�ovat nemohlo. Ve
�kolním roce 1945/46 je nav�tìvovalo 418 studentù (15 tøíd), v roce ná-
sledujícím (1946/47) dokonce 574 studenti (19 tøíd), vrcholu bylo dosa-
�eno ve �k. r. 1947/48, kdy bylo k øádném studiu zapsáno 623 studentù
(18 tøíd). Ve �k. r. 1948/49 studovalo na tomto ústavu v 19 tøídách 461
studentù.

Dívèí reformní reálné gymnázium po dvouletém uzavøení v dobì války
a okupace bylo vzkøí�eno k �ivotu otevøením osmi tøíd s celkovým po-
ètem 168 �ákyò; �lo o �kolní rok 1945/46. Maturitní roèník tehdy neexis-
toval.  V následujícím roce studovalo na DRRG 240 studentek (10 tøíd)
a v posledním roce existence ústavu jich dokonce bylo 264 ve 12 tøídách.

Dívèí reformní reálné gymnázium bylo vèlenìno do Slovanského gym-
názia po skonèení �kolního roku 1947/48, co� bezprostøednì souviselo
se zákonem o jednotné �kole. Dívèí invaze se projevila v poètu maturan-
tek. Zatímco na Slovanském gymnáziu v roce 1948 maturovaly z celkové-
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ho poètu 36 absolventù jen dvì dívky, v roce následujícím jich bylo 40,
z toho 23 v tøídì B, kterou pøevá�nì tvoøily �ákynì z DRRG.

Charakter ústavu se tak znaènì promìnil. �e �lo o krok systémový, je
evidentní z obdobných osudù �kol v jiných mìstech. Napøíklad
i v Prostìjovì bylo po ukonèení �kolního roku 1948/49 vèlenìno do Gym-
názia Jiøího Wolkera Dívèí reformní reálné gymnázium.

Problémy pøi zavádìní systému jednotné �koly
Systém jednotné �koly se vá�nì dotkl nejen vy��ích tøíd gymnázií

a reálných gymnázií, ale vytvoøil velmi krizovou situaci i pro studenty
ni��ích roèníkù. Razantní zmìny ve �kolské soustavì, realizované ze dne
na den, vedly ke zru�ení tøíd ni��ích gymnázií. Na gymnáziích zùstalo jen
posledních pìt roèníkù, ostatní studenti se stali �áky �kol II. stupnì. To
pøedstavovalo velkou redukci Slovanského gymnázia.

Pomìrnì podrobnou zprávu o tom podávají v almanachu �90 let Slo-
vanského gymnasia v Olomouci� z roku 1957 Josef Huták a Petr Los.
I kdy� jde o text, jen� zdaleka nevyèerpává celou problematiku, je velmi
sdìlný. Pí�í:

Vzhledem k tomu, �e byl sní�en poèet tøíd, ode�lo z ústavu mnoho profesorù. Nìkte-
øí ode�li na jiné �koly, jiní na odpoèinek. Na odpoèinek ode�li prof. Josef Spisar a prof.
Robert Strnad. Místo dosavadního øeditele dr. Jana Springera se stal øeditelem dr.
Jaroslav Hanáèek. Nìkolik profesorù ode�lo na Palackého univerzitu, která byla
v Olomouci obnovena v roce 1947. Z nich mnozí dosáhli akademických hodností. Na
prvním místì je to PhDr. Jaromír Bìliè, nynìj�í rektor V�P (Vysoké �koly pedagogické)
v Olomouci, doktor filologických vìd a èlen ÈSAV. Z ostatních pùsobí na vysoké olo-
moucké �kole dosud: dr. Oldøich Králík, dr. Josef Fuka, dr. Václav Losík, dr. Miroslav
Jirou�ek a prof. Alois Pøidal. Na ústavì zùstalo 31 profesorù a 310 �ákù, rozdìlených do
11 tøíd. Tøídy se dìlily na oddìlení humanitní, v nìm� se vyuèovalo latinì, a oddìlení
technické s pøevahou matematiky a deskriptivní geometrie. V obou oddìleních se vy-
uèovalo vedle ru�tiny je�tì dal�ímu cizímu jazyku, a to buï angliètinì, nebo francouz-
�tinì. V roce 1950/51 byla zavedena jako dal�í volitelný jazyk je�tì nìmèina.

Pøesuny �actva a reorganizace profesorských sborù umo�òovaly po-
mìrnì rychlé personální zmìny a uplatnìní hledisek, která do té doby
byla èeskému �kolství cizí. �lo pøedev�ím o hlediska ideová, politická
a tzv. tøídní. S odstupem doby se mnohé z pamìti vytrácí, ale idea jednot-
ného �kolství se stala základní motivaèní silou na desítky let. K jejímu
naplnìní v�echno smìøovalo. O jak obtí�nou a nedosa�itelnou metu �lo,
poznáváme z toho, �e jí nikdy nebylo plnì dosa�eno, alespoò ne tak, aby
kterákoli varianta v�echny uspokojila. Otázkou bylo, na jak dlouho má
být my�lenka �jednoty� do vzdìlávacího systému naordinována a odkdy
je vlastnì vhodné a nezbytné vzdìlávání diferencovat.

Na pozadí tohoto problému se vytrácí skuteènost, �e podle zákona
o jednotné �kole zanikly chlapecké a dívèí �koly a vznikaly �koly koedu-
kované, co� ale byla pro pøirozenost výchovy �novota� velmi potøebná
a logická. Tento problém byl na gymnáziích vyøe�en vèlenìním dívèích
ústavù do existujících koedukovaných gymnázií.
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Výsledkem promìn, k nim� do�lo v dùsledku nového �kolského záko-
na o jednotné �kole, se jako samostatný subjekt stalo ètyøleté Slovanské
gymnázium v rozsahu kvinty � oktávy s roèní pøítomností kvarty. Stu-
denti ni��ích tøíd, tedy primy � tercie, se stali �áky �kol druhého stupnì,
kde byli pøijímání s jistými rozpaky, v zastøené formì jako nepøíjemná
konfrontace sestoupiv�í �ákovské �elity�se �zbytkem populace�, co� vy-
plývalo z rozdílné výukové náplnì mezi �mì��ankou� a ni��ím gymnázi-
em. Studenti nemìli nárok vrátit se automaticky na ústavy, z nich� podle
zákona �vypadli�. Nìkterým to bylo i ztì�ováno.

Slouèení gymnázií
Oba osmileté ústavy, redukované do ètyøletého Slovanského gymnázia

a Polívkova gymnázia, je� podle zákona o základní úpravì jednotného
�kolství roku 1949 vznikly, existovaly v podobì dvou subjektù jen do
konce �kolního roku 1950/51. Poté do�lo z rozhodnutí Krajského národ-
ního výboru v Olomouci k jejich slouèení. Opìt ne�lo o krok ojedinìlý, ale
systémový, který se týkal v�ech �gymnázií a reálek�, jak dokládá obdob-
ný akt v Prostìjovì, kde do�lo k obdobnému spojení Gymnázia Jiøího
Wolkera a Reálného gymnázia.

Obì tehdy ji� ètyøleté olomoucké støední �koly � Slovanské gymnázi-
um a Polívkovo gymnázium � vytvoøily jednu, na tehdej�í dobu docela
mamutí �kolu.

Obì gymnázia, jejich� spoleèný osud sledujeme, byla slouèena, jak u�
bylo poznamenáno, výnosem KNV v Olomouci, a to pod názvem Slovan-
ské gymnázium. Jejich slouèení nic nebránilo; obì gymnázia byla toti�
podle tehdej�ího �úøedního� stanoviska vnímána jako �koly stejného typu
� oba ústavy byly výbìrovými støedními �kolami gymnaziálního, tedy
v�eobecnì vzdìlávacího charakteru. Rozdíly tu v�ak byly. Zatímco Slo-
vanské gymnázium bylo gymnáziem tzv. klasickým s pøevahou latiny,
bylo Polívkovo gymnázium pokraèovatelem nìkdej�í reálky s orientací
na matematiku, deskriptivu a pøírodovìdné obory. Po slouèení obou ústa-
vù pøevá�ila zøejmì tradice reálky, co� nesouviselo jen s obtí�ností reori-
entovat exaktnì orientované �reálkáøe� na nároèné jazykové studium,
ale i s charakterem doby, je� preferovala technickou orientaci �koly
v souladu s tehdej�ími budovatelskými zámìry.

Koncentrace vy��ích tøíd byla v novém vzdìlávacím subjektu enorm-
ní, co� se projevilo v dal�ích letech i v poètu maturantù. Zatímco v roce
1951 na Slovanském gymnáziu maturovalo 98 studentù, v roce 1952 (po
slouèení s Polívkovým reálným gymnáziem) maturovalo na Slovanském
gymnáziu 6 maturitních roèníkù. To pøedstavovalo 195 absolventù,
z nich� bylo 97 z bývalého gymnázia a 98 z reálky. Extrémní poèty matu-
rantù lze dolo�it i v  roce 1953; tehdy odmaturovalo 144 studentù. Jejich
odchodem se poèet studentù v propojeném gymnáziu sní�il, ponìvad�
kvóty pøijímaných ke studiu do prvních roèníkù výraznì poklesly.

Po slouèení obou �kol byla budova Slovanského gymnázia v Kosinovì
ulici pøedána uèòovskému �kolství a vnitøní zaøízení a sbírky byly na
konci prázdnin a poèátkem �kolního roku 1951/52 pøestìhovány do
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budovy Polívkova gymnázia. I kdy� �lo o stìhování �na krátkou vzdále-
nost�, dodnes je tehdej�í stìhování kabinetù pøipomínáno jako �dobro-
dru�ství, po nìm� se dlouho hojily trhliny�. Slouèením kabinetù obou
velkých �kol s neménì velkou tradicí vznikly sbírky s enormním a èasto
dublovaným inventáøem. Èást sbírek byla proto pøedána po válce otevøe-
ným èeským �kolám v pohranièí.

Øeditelem nového Slovanského gymnázia na tø. Jiøího z Podìbrad se
stal tehdej�í øeditel Polívkova gymnázia RNDr. Miloslav Zedek. Na Polív-
kovì gymnáziu pùsobil jako profesor od roku 1936, v dobì války byl
v letech 1940 � 1945 vìznìn v koncentraèním táboøe a po válce se stal
øeditelem Polívkova gymnázia. Byl profesorem matematiky, geometrie,
deskriptivní geometrie a kreslení, ale vyuèoval i obèanskou výchovu.
Jmenování RNDr. Miloslava Zedka øeditelem Slovanského gymnázia dá-
valo tu�it, kudy se vývoj �kolství bude ubírat. Dosavadní øeditel Slovan-
ského gymnázia dr. Jaroslav Hanáèek se stal øeditelem zdravotní �koly
v Olomouci.

Z pedagogických sborù obou gymnázií ode�la z organizaèních dùvodù
celá øada profesorù, vìt�inou na jiné �koly. Z profesorù reálky se v novém
Slovanském gymnáziu uplatnili Franti�ka Francová, Milomír Friedl, He-
lena Schwarzová, Franti�ek Tvrdoò a Bøetislav Nakládal, z domácích gym-
naziálních profesorù Miroslav Coufal, Jan Hrube�, Vladimír Srovnal, dr.
Rudolf Fla�ar, Stanislav Li�ka, Jaroslav Bla�ek, Hermína Kabeláèová,
Vladimír Petr, Zora �krobánková, snad i dal�í. Komické na tom bylo jen
to, �e �reálkáøi� jako pøíchozí podle názvu byli domácími podle sídla �ko-
ly, zatímco profesoøi z gymnázia podle názvu domácí byli vùèi budovì
�koly pøíchozí. Málokdo z nich ale tehdy tu�il, �e vytváøená podoba gym-
názia bude mít jen dvouleté trvání a �e poté dojde opìt podle dal�ího
nového �kolského zákona k onomu obraznému ��katule, hejbejte se�, kte-
ré neponechá ani ve �kolském systému, ani v pedagogickém sboru ká-
men na kameni.

Razantní zákon z roku 1953 vygumoval pojem �gymnázium�
Vytvoøením jednotných støedních �kol a gymnázií nebyla organizaèní

pøestavba v�eobecnì vzdìlávacích �kol ukonèena. 24. dubna 1953 byl
schválen zákon è. 37/1953 Sb. O �kolské soustavì a vzdìlávání uèitelù
a na jeho základì bylo vydáno Vládní usnesení ze dne 7. kvìtna 1953
o pøemìnì dosavadních �kol podle nového zákona, jím� byly tehdej�í �koly
obecné, mì��anky a gymnázia pøemìnìny od poèátku �kolního roku
1953/54 na v�eobecnì vzdìlávací �koly nové soustavy.

Docházku �koly v závìru �k. r. 1952/53 souèasnì ukonèili �áci devá-
tých a osmých tøíd støední �koly a studenti tøetích a ètvrtých tøíd gymná-
zií. Ètvrté roèníky maturovaly v øádném termínu maturitních zkou�ek,
pro studenty tøetích roèníkù (dávných septim) byly zorganizovány zvlá�tní
prázdninové kurzy, v nich� byla probrána uèební látka posledního roèní-
ku gymnázia. Po skonèení letního rychlokurzu se absolventi hned podro-
bili maturitním zkou�kám. S jistou dávkou �kodolibosti (v�dy� za to ne-
mohli), byli tito maturanti oznaèováni za �rychlokva�ky�; tohoto oznaèení
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se pak v pozdìj�ích letech u�ívalo i pro absolventy veèerního a dálkové
studia ve �kolách pro pracující. Na Slovanském gymnáziu odmaturovaly
v øádném termínu studenti tøí ètvrtých tøíd (oktáv). Tøídními profesory
v nich byli Rostislav Bartocha (IV. A), Vladimír Horèièka (IV. B) a Bøeti-
slav Nakládal (IV. C), v pozdìj�ím termínu po skonèení prázdninového
kurzu pøistoupily k urychleným maturitám dvì tøetí tøídy (septimy) Anny
Hubáèkové (III. A) a Stanislava Li�ky (III. B).

Od 1. záøí 1953 vznikly v rámci nové vzdìlávací soustavy �koly národ-
ní (pro 1. � 5. postupný roèník), osmileté støední �koly (pro 1. � 8. post.
roè.) a jedenáctileté støední �koly (1. � 11. tøída). V nové vzdìlávací sou-
stavì byla periodizace jednotlivých stupòù jednotné �koly, její� délka
byla stanovena na 11 rokù, urèena na 5 + 3 + 3 roèníky. Ve srovnání
s prvorepublikovou praxí, tj. 5 tøíd obecné a 8 tøíd gymnázia, �lo o neza-
nedbatelnou redukci.

Gymnázia jako nejvy��í vzdìlávací stupeò �jedenáctiletek� se stala sou-
èástí mamutích a tì�ko ovladatelných ústavù, v nich� bylo nutno øe�it
problémy vìkem velmi odli�ných skupin �actva; i profesní zájmy a pro-
blémy uèitelù na jednotlivých stupních �koly byly natolik odli�né, �e vy-
�adovaly specifické pøístupy. To se týkalo i metodiky �kolní práce, nápl-
nì konkrétní výuky, aktuálnosti ve vyuèování, vybavení kabinetù apod.
Bìhem prvního roku výuky podle nové �kolské soustavy je�tì �kolu øídil
matematik dr. Miloslav Zedek, ale po nìm byl k 1. záøí 1954 jmenován do
funkce øeditele dr. Franti�ek Tvrdoò s aprobací pro výuku jazyka èeské-
ho a anglického.

Po ukonèení finálního tøíletého cyklu �jedenáctiletek� se objevily jisté
pochybnosti o dostateènosti zákonem stanoveného vzdìlávacího systé-
mu. Maturovalo se pøed dosa�ením plnoletosti a k akceleraci studijní
nároènosti docházelo v rámci jedenáctiletky a� v posledních tøech roèní-
cích, co� se nejevilo dost efektivní. Výstupní kvality øádných absolventù
jedenáctiletých �kol se nezdály být optimální. To vyvolalo snahu vìci na-
pravit.

Zpoèátku se hledal zpùsob akcelerace vzdìlávání v rámci stávající �kol-
ské soustavy. Pro ten úèel bylo vytipováno v Èechách a na Moravì 15
�jedenáctiletek�, je� byly zmìnìny na �dvanáctiletky�. To se stalo v roce
1958. Pøedpokládalo se, �e prodlou�ení studia o jeden rok a pøirozené
dozrání vìkem pøinese dobrý výsledek. K ovìøení této mo�nosti byla vy-
brána v na�em regionu Jedenáctiletá støední �kola v Olomouci-Starých
Hodolanech. V èele Slovanského gymnázia tehdy stál Otto Ficner (1958 �
60), historik a filozof, bez pøedchozí vazby k ústavu, od roku 1960 Miro-
slav Hrabovský (1960 � 63), ve sboru SG jako vyuèující nikdy nezazna-
menaný.

Cílem po�adované úpravy �kolského systému také bylo, aby z dvanác-
tiletek vycházeli absolventi, kteøí by mìli úplné støedo�kolské vzdìlání,
ukonèené maturitou, a vedle toho je�tì výuèní list profese, na kterou
budou jednotlivé dvanáctiletky zamìøeny. Z toho dùvodu byl dán do uèeb-
ního plánu nový pøedmìt � základy výroby. Prùzkum trval tøi roky, ale
nepøinesl pøedpokládané výsledky.
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V té chvíli bylo zøejmé, �e v blízké dobì s ohledem na neuspokojivý stav
a èastìj�í výskyt veøejné kritiky bude hledána pomoc opìt v zákonném
opatøení. Chvíle èekání nebyla v�ak obdobím neèinnosti. Od padesátých
let se hledala forma, jak kompenzovat nedostatek vzdìlaných lidí, jak
umo�nit vzdìlávání lidem, kteøí potøebují � vìt�inou i kvùli získanému
pracovnímu zaøazení � projít studiem a získat maturitní vysvìdèení.

�kolský zákon z roku 1953 mimoøádné formy studia umo�òoval, a to
v podobì veèerního a dálkového studia, které organizovaly na základì
povìøení KNV nìkteré jedenáctiletky formou �kol pro pracující., které
pøi nich byly zøízeny. Na Jedenáctileté støední �kole v Olomouci, tø. Jiøího
z Podìbrad, taková �kola byla zalo�ena hned v poèátcích, to znamená
hned poté, co vstoupil v platnost v roce 1953 �kolský zákon o jednotné
�kole. Tak se stalo, �e jedna tøída veèerního studia se zde mohla podrobit
maturitní zkou�ce ji� v roce v roce 1955. Tøídní profesorkou tìchto prv-
ních prùkopníkù mimoøádného studia byla prof. Jarmila �afáøová. Ma-
turantù bylo tehdy 14, z toho ètyøi �eny. Od roku 1958 se mù�eme setkat
v pøehledech absolventù s maturanty z mimoøádných forem studia ka�-
dým rokem. Z poèátku byl poèet úspì�ných pomìrnì nízký. Procento
úspì�nosti, je� by dokládalo nároènost studia, není nikde uvádìno. Úspì�-
ných maturantù bylo v roce 1958 jen 8 (veèerní studium), v letech 1959
a 1960 v�dy 13 (dálkové studium). Pøi veèerním studiu se vyuèovalo tøi-
krát týdnì, pøi dálkovém studiu jedenkrát v týdnu � ve støedu odpoled-
ne. Enormního rozsahu nabyly tyto formy studia na pøelomu 60. a 70.
let, kdy zde odmaturovalo ve veèerním, dálkovém a dálkovém vojenském
studiu roènì i více ne� 60 osob. �lo o spoleèenskou zakázku, svým rozsa-
hem neomezovanou, naopak spí�e vy�adovanou. V pozadí tohoto studia
lze nejednou vytu�it, �e �lo o rychlé poskytnutí pøedepsaného vzdìlání,
je� opravòovalo studujícího k setrvání nebo k získání urèitého pracovní-
ho místa èi funkce, mnohdy i toho, které nabyl v rámci �kádrových�
dislokací. Dùvodù ke studiu v podmínkách veèerního (èastìji dálkového)
studia bylo jistì hodnì. Kvalita dosa�eného vzdìlání nebyla ovìøována;
lze pøedpokládat �e byla individuálnì odli�ná a byla ovìøována �ivotem.
Poslední �dálkaøi� maturovali na �kole pro pracující pøi Gymnáziu, tø.
Jiøího z Podìbrad, v roce 1983; trvala tedy éra mimoøádných forem stu-
dia celé ètvrtstoletí.

Historii této vzdìlávací práce pøipomínají v textu O studiu pracujících na
na�í �kole profesor Leopold Borovièka a abiturient této �koly Pavel Vítek.
Text je publikován v almanachu Pocta Slovanskému gymnáziu z roku 1967.
Citujeme úryvek se znaènou vypovídací hodnotou:

Úroveò tøíd nedosahuje zpravidla úrovnì tøíd denního studia: bývá prùmìrná
a podprùmìrná, objevují se v�ak i roèníky s vynikajícími jedinci. Mnohé studenty
popohání k vìt�í pilnosti odpovìdnost a vdìènost k závodu, který je uvolòuje a posky-
tuje úlevy, jindy dodává síly hrdost otcovská èi mateøská, tedy soutì� generaèní, a nìkdy
je stimulem k svìdomitému studiu i chlapský stud pøed zpytavým pohledem man�elèi-
ným�
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A je�tì jednu upomínku. Mohla by se nazývat Od Komárna k zelenému stolu. Jde
o tøídu leteckých dùstojníkù. Poznal jsem je teprve tøi týdny pøed maturitou, kdy�
onemocnìl kolega èe�tináø. Bylo tøeba dobrat a zopakovat celou látku, k dispozici byly
jen tøi vyuèovací hodiny. Proto jsme museli nasadit ostré tempo. Na bli��í seznámení
i v pøevzaté funkci tøídního zbyla poslední hodina � ne celá, proto�e do vyuèování (�lo
o tøídu dálkového vojenského studia) pøi�la slu�ba se vzkazem, �e v�ichni mají pohoto-
vost, co� znamenalo v dobì povodòové kalamity na ji�ním Slovensku odjezd na zá-
chranné práce. �Pa�ijový týden, v nìm� obvykle vrcholí pøedmaturitní studium, pro-
�ili na�i studenti-letci nad rozbouøeným Dunajem. Pøi zahájení maturit nìkteøí chybìli:
dorazili a� v pøedveèer své maturity. Uspìli v�ichni, tøeba�e se nìkteøí rozmý�leli,
mají-li vùbec zasednout k maturitnímu stolu.

�edesátá léta a bláhové vize o mo�ných promìnách
V historii pováleèného vývoje na�í republiky byl významný rok 1960.

Oficiálnì v nìm byla ukonèena etapa budování socialismu, do�lo
k volbám, ke schválení nové ústavy, k novému územnímu uspoøádání,
vzniklo deset krajù, byla zvý�ena jejich pravomoc, Olomouc pøestala být
krajským mìstem a rozhodování bylo pøeneseno do Ostravy, byl vyhlá-
�en 3. pìtiletý plán, probìhla II. spartakiáda�

Na pøípravu v�ech tìchto spoleèenských zmìn i na jejich realizaci sa-
mozøejmì reagovalo i èeské �kolství. V duchu doby �lo o iniciativy pøed-
kládané shora v pøesvìdèení, �e doká�ou pøekonat únavu, apatii, ten-
dence ke stagnaci a nìkdy i pocity marnosti. �edesátá léta byla prostì
dobou aktivistù� Jen sedm let uplynulo od zkrácení �kolní docházky
a u� byl vydán (na�tìstí) zákon, jím� byla za povinné penzum vzdìlávání
pro celou generaci vyhlá�ena opìt �kolní docházka v délce devíti let. Ná-
slednì pak zákonem è. 188/1960 Sb. ze dne 15. prosince 1960 o soustavì
výchovy a vzdìlávání uèitelù (�kolský zákon) vznikly SVV�, tedy støední
v�eobecnì vzdìlávací �koly.

Chronologie zmìn a promìn byla následovná:
V roce 1959 uzákonìná devítiletá povinná �kolní docházka promìnila

v�echny jedenáctiletky ve dvanáctiletky; ty pak byly zákonem è. 188/
1960 zru�eny. �lo o zmìnu velmi výraznou, ale s výhledem do budoucna
nezbytnou, ponìvad� zøizovatelské funkce v oblasti �kolství mìly být
(a také byly) rozdìleny mezi novì zøízené Okresní národní výbory a Kraj-
ské národní výbory.

Zmìny se samozøejmì dotkly i námi sledované dvanáctiletky � �dìdiè-
ky Slovanského gymnázia� na tø. Jiøího z Podìbrad. Dvanáctiletka zanik-
la tím zpùsobem, �e byla rozdìlena na dva samostatné �kolské subjekty,
a to tak, �e z prvních devíti roèníkù vznikla základní devítiletá �kola,
spadající pod ONV Olomouc, zatímco zbývající tøi vy��í roèníky se pro-
mìnily na støední v�eobecnì vzdìlávací �kolu, v obecné mluvì oznaèova-
nou jako tzv. esvévée�ka, jejím� zø izovatelem se stal ve �kolním roce
1963/64 Severomoravský kraj se sídlem v Ostravì. �kolní budova byla
v majetku ONV, èím� do�lo k paradoxní situaci: Slovanské gymnázium
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(jako SVV�) se stalo ve své budovì nájemníkem. Bylo mu vyhrazeno tøetí
poschodí. Øeditelem �koly byl v letech 1960 � 1963 ji� zmínìný Miroslav
Hrabovský a následnì po nìm v letech 1963 � 1969 Antonín Sosík. Sosí-
kem vstoupila na øeditelský post u �Slovanù� opìt výrazná osobnost
s velkými pedagogickými schopnostmi a taktem. Bohu�el to bylo v dobì,
kdy ve �kole vrcholily problémy provozní. Útìchou v�em profesorùm
i studentùm na SVV� mohla být jen okolnost, �e se problémy netýkaly jen
jejich �koly. Pøípadù, kdy SVV� zùstaly pod jednou støechou se vzniklými
základními devítiletými �kolami, bylo nepoèítanì.

�e ne�lo u Slovanského gymnázia (SVV�) o krátkodobý stav, o dobu
nezbytnì nutnou k pøekonání a pøeklenutí potí�í, ale o dlouhotrvající
tí�ivou realitu, dokládá povzdech jejího øeditele Antonína Sosíka z roku
1967 (publikováno v almanachu Pocta Slovanskému gymnáziu):

SVV� na tøídì Jiøího z Podìbrad má deset tøíd denního studia s dvanácti a� ètrnácti
tøídami studia pracujících. Samostatnou budovu v�ak nemá, je v podnájmu základní
devítileté �koly! Patøí jí jen tøetí poschodí a dvì uèebny v poschodí druhém. Je to
celkem deset uèeben s malou jazykovou pracovnou a chemickou laboratoøí. Odborné
posluchárny chemie a fyziky musely být zru�eny a jsou rovnì� tøídami. Vyuèování ve
�kole je celodenní, od 7.00 do 19.30 hodin. Vyuèování denních tøíd konèí ve 13.20
a v 13.30 do tých� tøíd nastupují pracující. Vyuèovací hodiny denního studia, které se
nevejdou do dopoledního rozvrhu, jsou oduèeny ve ètvrtek odpoledne, nepovinné pøed-
mìty a zájmové krou�ky v místnosti, kde je náhodou volno, v øeditelnì, ve sborovnì,
v kabinetech a v �ákovské knihovnì. Je to zajisté zajímavá shoda s poèátky prvního
èeského gymnázia, jeho� sté výroèí oslavujeme.

Situaci v olomouckém ve støedním v�eobecnì vzdìlávacím �kolství
upøesnìme zmínkou o olomouckých ústavech tohoto typu. V Olomouci
byly tøi SVV�. První SVV� na tø. Jiøího z Podìbrad, druhá ve Starých Ho-
dolanech, v Øezníèkovì ulici, a tøetí, postavená roku 1956, v Hejèínì,
Tomkova ulice. Kdy� Severomoravský kraj pøevzal ve �kolním roce
1963/64 støední �koly do své pravomoci, dospìl k názoru, �e tøi ústavy
jsou v Olomouci zbyteèné a druhou a tøetí SVV� spojil, u SVV� na tø. Jiøí-
ho z Podìbrad ponechal ji� léta existující �kolu pro pracující.

Slovanské gymnázium v dobách �normalizace�
Osamostatnìním støedních v�eobecnì vzdìlávacích �kol vznikly ústa-

vy, je� opìt mìly pøíle�itost vnímat vzdìlávání v oné úèelové vymezenosti
mezi základní �kolou a �kolou vysokou, a nikoli v bezbøehé sounále�itosti
se základní �kolou. To samozøejmì pøi soustavné práci pedagogických
ústavù, pedagogických støedisek, pøedmìtových kabinetù a komisí
a dal�ích iniciativ vyvolávalo otazníky, zdali jsou vymezené tøi roèníky
SVV� dostateèné pro pøípravu posluchaèù vysokých �kol. Odvaha k ne-
zkreslovanému hodnocení byla v �edesátých letech vìt�í ne� v letech pøed-
chozích, a nebylo tedy nic divného, kdy� se zaèaly ozývat hlasy do�adující
se prodlou�ení v�eobecnì vzdìlávacího studia na ètyøi roky. V rámci kom-
parace byla nejèastìji vzpomínána studia gymnaziální. Bylo jen otázkou
èasu, kdy pøestane být gymnázium tabuizovaným pojmem a vstoupí opìt
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do �ivota. Bohu�el se to nepodaøilo natolik rychle, aby se tak stalo pøed
srpnem 1968. Rozjetý vlak v�ak vstupem �vojsk Var�avské smlouvy�
nevykolejil a 19. prosince 1968 byl pøijat zákon è. 188/1968 Sb., nazva-
ný zákon o gymnasiích, podle nìho� byly postupnì promìòovány tøíleté
SVV� na ètyøletá gymnázia. Absolutní nedostatek uèeben vedl k svépo-
mocnému postavení provizorního pavilonu na dvoøe v areálu �koly. �lo
o stavbu døevìnou, s nedostateènou zvukovou izolací, nicménì stavbu
funkèní, v ní� bylo mo�no umístit a vyuèovat studenty �esti tøíd. Pavilon
slou�il i jazykové �kole. Po celou dobu �normalizace� byl øeditelem Slo-
vanského gymnázia Oldøich Medek (1969 � 1986), aprobovaný èe�tináø
a ru�tináø, který po dobu Sosíkova øeditelování zastával funkci jeho zá-
stupce.

Obnovené ètyøleté gymnázium na tø. Jiø ího z Podìbrad se doèkalo
v následujících dvou letech je�tì práva experimentálnì ovìøovat vznik
osmiletých gymnázií. Experiment byl ústupek ze strany vlády, jím� se
zalepovaly uèitelùm po invazi vojsk oèi. Povolovalo se a zøizovalo v�e, co
jen alespoò trochu mohlo budit zdání, �e je u nás, navzdory pøítomnosti
vojsk Var�avské smlouvy, mo�no �ít. Z olomouckého dìní pøipomenu teh-
dej�í obnovení èinnosti Vlastivìdné spoleènosti muzejní v Olomouci, zalo-
�ení olomoucké skupiny Èeských bibliofilù a Klubu pøátel výtvarného
umìní, poøádání Mezinárodního varhanního festivalu. To v�echno jsou
akty roku 1969. Z tého� pramene vytryskla a z tého� dùvodu byla tolero-
vána iniciativa k obnovì osmiletého gymnázia. A tak v roce 1971 byly
otevøeny na tø. Jiøího z Podìbrad dvì primy a v následujícím roce opìt
dvì. Veøejnost tento experiment pøijala s velkým povdìkem. Vývojové
trendy v�ak zaèala s postupnou normalizací urèovat garnitura provìøe-
ných funkcionáøù, která v jakékoli diferenciaci vidìla zhoubu �kolního
systému a zárodek elitáøství. V roce 1973 bylo jasné, �e �kolství je suve-
rénnì v rukou normalizaèní junty. Pedagogové vylouèení z KSÈ u� byli
mimo �kolství, vy�krtnutí zahnáni do koutù, ostatní byli pouèeni, jak
výhodné je mlèet. K 30. èervnu 1973 byli �áci obou prim a sekund rozdì-
leni do olomouckých základních �kol. Opìt jedna nadìje zhasla a do listo-
padu 1989 se u� druhá nevyskytla. Zákazy a ru�ení alternativních stu-
dijních pøíle�itostí nepostihly samozøejmì jenom gymnázium na tø. Jiøího
z Podìbrad.

Ètyøletá gymnázia v�ak u� nezmizela a pøeèkala, i kdy� se nebylo mo�-
no ani tam vyhnout bolestným ústupkùm. V osmdesátých letech se na
gymnáziích vyuèovalo bez výraznìj�í �ance trvale na nich pìstovat po-
tøebné intelektuální nivó. Tlaku na opìtovnou deformaci obsahu bylo
støední �kolství vystaveno jen na poèátku let sedmdesátých, kdy se �kol-
ské úøady vìnovaly kádrovým otázkám, odvolávaly nepohodlné z funkcí,
ustavovaly povolné do øídících funkcí a zabezpeèovaly v�ude vedoucí
úlohu strany. Na gymnáziích byly na èas zavedeny studijní smìry � pøí-
rodovìdný a humanitní s posílenou výukou jazykù. Bylo v�ak zøejmé, �e
jde o trpìný pøesah ze svobodnìj�ích let �edesátých, o dozvuky pøedsrp-
nové scény, na jejich� zru�ení dojde po skonèení �normalizace�.
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Opìtovné snahy o zglajch�altování gymnázií
Koncem sedmdesátých let, po skonèení v�ech normalizaèních �proce-

dur�, se �kolská politika opìtovnì zamìøila na v�echno, co mohlo naru�it
v�eobsa�nou jednotu vzdìlávacího systému. Normalizátorùm se jevila
jako problematická pøedev�ím ètyøletá gymnázia, a tak se rozhodli for-
mou dílèí reformy upravit jejich výchovný a vzdìlávací program.
K reformì do�lo v roce 1978. V ní byly o�ivovány ideje ze �edesátých let,
kdy byly do SVV� zavádìny rùzné formy výrobní praxe; zavádìná refor-
ma byla v osmdesátých letech volnìj�í ponìkud men�ím dùrazem na své
zproletarizování a èastìji pùsobila jako nepodaøené a nesystémové vsou-
vání uèiva a praxe z prùmyslovek do vzdìlávacích cílù gymnázia. V pozadí
reformy byla jakási vykonstruovaná idea o tom, �e absolventi gymnázií
nejsou pøipravováni jen ke studiu na vysokých �kolách, ale �e pùjdou
i do praxe.

Na gymnáziích v�ak �ádná reforma nemohla vytvoøit podmínky, je�
by byly alespoò trochu podobné materiálnì a personálnì lépe vybaveným
odborným �kolám. Tehdej�í øeditel Slovanského gymnázia dr. Vladimír
Bukáèek (1961 � 1986, øeditelem 1986 � 1992) charakterizoval po letech
V sýpkách ducha, tedy v almanachu, který vy�el ke 125. výroèí zalo�ení
ústavu v roce 1992, v�echny reformní realizace tohoto typu za neúèelné
a pøi vzpomínce na naplòování reformy z roku 1978 si povzdechl, �e bylo
�koda, �e se tehdej�í vyplýtvané prostøedky a energie nevyu�ily k zavede-
ní a roz�íøení výuky cizích jazykù, co� by mìlo vìt�í vzdìlávací efekt.
Dal�í dvì léta (1978 � 80) se v systému �kolství nic podstatného nedìlo.
Bylo v�ak jisté, �e k dal�ím zákonným promìnám opìt brzy dojde. Signál
a podnìt k takovým my�lenkám dalo ovìøování nové koncepce, které bylo
zahájeno v roce 1980. Ovìøováním zámìrù se mìlo pøedejít pøípadným
nesrovnalostem v pøipravovaném �kolském zákonu. Spoluúèast na kon-
cepci byla presti�ní zále�itostí a ze strany uèitelù-metodikù byla vnímána
jako ocenìní a projev pøíznì.

Závìreèná etapa, je� ústila do �sametové revoluce�
Nová koncepce byla modelována, zkoumána a ovìøována ètyøi léta

a jejím výsledem byl �kolský zákon è. 29/1984 Sb. ze dne 22. bøezna
1984, nazvaný Zákon o soustavì základních a støedních �kol. V platnost
vstoupil k 1. záøí 1984. Tímto zákonem byla povinná �kolní docházka
stanovena na deset rokù s tím, �e celá populace projde základní osmile-
tou �kolou a po jejím ukonèení budou �áci nav�tìvoval je�tì minimálnì
dva roky odborná uèili�tì, pokud samozøejmì nebudou studovat na nì-
kterém jiném typu støedních �kol. Ka�dý uèební obor byl minimálnì dvou-
letý, co� zabezpeèovalo ka�dému �áku, aby splnil po�adavky zákona
o povinné �kolní docházce a je�tì dvì léta �kolu nav�tìvoval.

Gymnázium zùstalo ètyøleté a v zákonì o nìm hovoøil § 15: Gymnázium
je v�eobecnì vzdìlávací polytechnickou �kolou poskytující i odbornou pøípravu. Pøi-
pravuje pro studium na vysokých �kolách a pro výkon nìkterých odborných èinností
a povolání v národním hospodáøství, správì, kultuøe a dal�ích oblastech vèetnì povo-
lání dìlnických.
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K v�eobsa�nosti a bezobsa�nosti tohoto znìní není tøeba komentáøe.
Rok 1984 byl pro Slovanské gymnázium významný i tím, �e v nìm

byla ukonèena existence �koly pro pracující. �kolní budova zaèala být
vyu�ívána výluènì ètyøletým gymnáziem a ve veèerních hodinách jazyko-
vou �kolou. Ponìvad� se gymnázium v nových podmínkách ji� dokázalo
obejít bez nouzového døevìného pavilonu na dvoøe �koly, bylo toto døevì-
né stavení administrativním rozhodnutím �kolského odboru KNV v Os-
travì roku 1984 gymnáziu odebráno a pøedáno jazykové �kole.

Podle zákona formulovaného na základì ovìøované �nové koncepce�
a pøijatého v roce 1984 se na Gymnáziu na tø. Jiøího z Podìbrad vyuèova-
lo a� do listopadu 1989. Øeditelem �koly byl (jak ji� vý�e zmínìno) od
roku 1986 dr. Vladimír Bukáèek, podle aprobace matematik a deskripti-
váø.

Zmìna spoleèenského klimatu, je� nakonec vedla k tak zvané sameto-
vé revoluci, byla registrována v ovzdu�í �koly v souvislosti s ohlasy na
éru Gorbaèovovy politiky �glasnosti�, na ni� pozitivnì reagovaly i nìkte-
ré politické osobnosti v ÈSSR. Byla povolena diskuse, co� bylo uvolnìní,
je� vyvolávalo ochotu i odvahu vyslovovat vlastní názory. Kontrastovalo
to s výchovnými metodami pøedchozích let, kdy výchova v duchu indok-
trinace byla oficiální metodou komunikace mezi profesory a studenty.
Ostatnì jako v té dobì v�ude jinde.

V�eobecnì oceòovány byly osobnosti odli�né, podnìcovatelé diskusí
a �iøitelé názorù odli�ných od tìch, jimi� argumentovala totalitní moc.
Na Slovanském gymnáziu jich nebylo málo. �ivì se reagovalo také na
události, je� 17. listopadu pøedcházely a pøi nich� docházelo ke srá�kám
se státní mocí. Ve �kole bylo cítit nejen jistou rezervovanost, ale i sympa-
tie vùèi svobodným a nezávislým projevùm. Aktivity studentù postupnì
rostly a nabývaly na síle. Dìlo se tak úmìrnì k informovanosti, které
také postupnì díky médiím, ale i pøímou úèastí pøibývalo. Na pùdì �koly
docházelo i k mítinkùm s hosty, pøedev�ím se studenty Univerzity Palac-
kého, byly vydávány èasopisy Rozsévaè a Závìj a studenti se stali partne-
ry pøi jednáních o �osudech� �koly. Zasvìcenì o tom v almanachu V sýp-
kách ducha z roku 1992 pí�e tehdej�í student 4. roèníku Martin Novotný
(souèasný primátor Statutárního mìsta Olomouce):

Ve skrovném výètu politicky podbarvených aktivit studentù mohou být vzhledem
k stavu doby mezery, jde v�ak o neúmyslnou selekci, pí�i zkrátka jen o tom, co vím.
Vím o osobním kontaktu nìkterých studentù na nezávislé iniciativy, jako napø. Nezá-
vislé mírové sdru�ení èi místní signatáøe CHARTY 77, jiní studenti tíhli ke køes�an-
ským spoleèenstvím nebo k tzv. druhé, undergroundové kultuøe. S pøáteli z tøídy 4. D
(mat. roèník 1990) jsme se na �vlastní pìst� � a jistì ne sami � zúèastnili nìkolika
olomouckých demonstrací, podpisem èi podporou petièní akce Nìkolik vìt, v té�e vìci
jsme u pøíle�itosti �kolního výletu do Prahy nav�tívili budoucí hlavu státu, tehdy je�tì
StB pøísnì støe�eného disidenta (Listopad nebyl �ádným pøedem pøipraveným spiknu-
tím) Václava Havla. � Tedy tì�ko rozhodnout, zda vládlo v pøedveèer Listopadu ticho
pøed bouøí, èi spí�e ticho po pì�inì, co� pova�uji za nutné podtrhnout, zvlá�tì vzhle-
dem k následnì zmýtizované úloze studentù v revoluci.
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V pondìlí 20. listopadu bylo s dìním z pátku pøedcházejícího týdne v Praze obezná-
meno pouze velmi málo studentù, podrobnì prakticky jen pravidelní posluchaèi stanic
RFE, BBC a VoA. Jinak vládla neinformovanost èi matné povìdomí o desinformaci
spojené s údajnou smrtí Martina �mída, o napìtí na pra�ských vysokých �kolách
a v divadelní obci. Na chodbách si nìkolik �zasvìcených� sdìlovalo své rozhoøèení, od
pøímé úèastnice pra�ské demonstrace, studentky 4. roèníku Anny Králíkové, získali
autentické zprávy, svìdectví z �první ruky�. S pøítelem Pavlem Ry�avým jsme pøed
zahájením vyuèování umístili na tøídní nástìnky nìkolik protestních letáèkù, co�
hned v následující hodinì vyvolalo, vzhledem k na�í neochotì hesla na pøíkaz sejmout,
dost kontroverzní dialog s profesorkou, èlenkou ZO KSÈ, �Pøevládala taktika vyèká-
vání � právì v ty hodiny se rozhodovalo o pøipojení studentù UP ke stávce pra�ských
vysoko�kolákù. Koneèné kladné rozhodnutí akcelerovalo prùbìh pøí�tích hodin a dní
s jejich v�eobecnì vypjatou, horeènatou atmosférou� S rostoucí celkovou otevøeností
� docházelo k postupné liberalizaci pøístupu vedení �koly�

Obnovení Slovanského gymnázia
Gymnázium na tø. Jiøího z Podìbrad se vyprofilovalo v ústav podporu-

jící spoleèenský kurs, jen� byl sametovou revolucí formulován a který byl
naplòován studentským mládím a nefal�ovaným zaujetím. Listopad
1989 odstranil bariéry a umo�nil v rámci sametové revoluce a postupné
demokratizace spoleènosti Slovanskému gymnáziu rozvoj, o jakém se od
Února 1948 nikomu ani nesnilo.

3. záøí 1990 obnovilo Ministerstvo �kolství mláde�e a tìlovýchovy Èes-
ké republiky Gymnáziu Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad, èestný název SLO-
VANSKÉ GYMNÁZIUM. K navrácení historického pojmenování se M�MT
ÈR rozhodlo díky tehdej�ímu ministru �kolství Petru Vopìnkovi v den
zahájení �kolního roku 1990/91. K slavnostnímu pøedání ministerské-
ho dekretu o obnovení historického názvu pak do�lo na slavnostním shro-
má�dìní ve Václavkovì sále Vlastivìdného muzea v Olomouci 19. listopa-
du 1990. K pøedání bylo zvoleno symbolické datum. Korespondovalo
s prvním výroèím �listopadu�. Slavnostnímu aktu byli pøítomni zástup-
ci ze v�ech stupòù �kolské správy, delegáti KNV v Ostravì, pøedstavitelé
ONV, významní absolventi Slovanského gymnázia, èlenové výboru Vlasti-
vìdné spoleènosti muzejní Olomouc a sekce SGO pøi VSMO, èetní stou-
penci demokracie a zástupci rodièovského sdru�ení pøi SGO. Dekret
o obnovení pøevzal tehdej�í øeditel dr. Vladimír Bukáèek.

Do�lo k renesanci, v ni� u� nikdo nedoufal. Byl obnoven ústav, jen�
svou tradicí patøí k nejvìt�ím a nejèelnìj�ím nejen v Olomouci, ale na celé
Moravì.

Následné jeho promìny, k nim� v podmínkách svobodného polistopa-
dového nad�ení postupnì docházelo, vytvoøily ze ètyøletého gymnázia
ústav s mimoøádným renomé; stal se vìhlasnou vzdìlávací institucí, na
ní� dosahují mimoøádných vzdìlávacích výsledkù jak studenti ètyøleté-
ho a osmiletého gymnaziálního studia, tak i �estileté bilingvní èesko-fran-
couzské sekce.

Ústav se domohl práva být opìt sám sebou.
Zaslou�í si ná� obdiv a blahopøání.

Mgr. Bohumír Koláø
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SL OVA N S K É G Y M N Á Z I U M

V PROMÌNÁCH ÈASU (1945 � 1989)

I. Úvod
Slovanské gymnázium má letitou historii. Nebýt vzpomínek studentù

a profesorù, u� dávno bychom na ni zapomnìli. Daná etapa, pokud není
zaznamenána, vytrácí se z na�ich myslí. Jedním z hlavních motivù k na-
psání tìchto øádek bylo uchování pamìti pro pøí�tí generace. Doba tota-
lity, které je tu vìnována hlavní èást, je pro na�e dne�ní studenty u�
dávnou minulostí. Pokud o ní nebudou èíst, tì�ko poznají, èeho je tøeba
za ka�dou cenu se vyvarovat a jak svazující pro svobodomyslného èlovì-
ka byla zfanatizovaná ideologie.

II. Slovanské gymnázium a jeho pozice v socialistickém �kolství
(zru�it, nebo trpìt?)

Konec války a nad�ený návrat studentù i profesorù zpìt do Slovanské-
ho gymnázia nedával nikomu tu�it, jaká temná budoucnost se pro nì
chystá. Ministr �kolství dr. Zdenìk Nejedlý, èlen vlády Národní fronty,
mìl u� o tom své pøedstavy. Na�tìstí je nemohl realizovat hned, proto�e
po øádných volbách v r. 1946 byl vystøídán Jaroslavem Stránským. Klid-
nìj�í vývoj byl na�emu �kolství dopøán u� jen dvì léta, do tzv. Vítìzného
února 1948 (a s ním i do návratu Zd. Nejedlého).

Zaèala vznikat celá série nových �kolských zákonù, jejich� smyslem
bylo vytvoøit novou socialistickou �kolu opro�tìnou od v�eho, co mìlo
návaznost na pøedváleènou 1. republiku. Nová �kola mìla být jednotná,
otevøená v�em, zvlá�tì dìtem z dìlnických rodin, a mìla být co nejvíce
spjata s materiální výrobou. Po válce bylo zapotøebí zejména technických
kádrù, tak�e prùmyslové �koly a uèòovské �kolství byly preferovány.
Zato gymnázia, která zavánìla duchem �bur�oazní republiky�, bylo tøe-
ba co nejvíce eliminovat. Postihy se týkaly zkracování studijní doby
a i samotného názvu, který byl takøíkajíc trnem v oku. V 50. � 60. letech
byly tyto pøedstavy postupnì naplnìny. Na�ím hlavním vzorem se stala
sovìtská desetiletka, pøedstavující jednotnou støední �kolu. Ministøi
poplatní této ideji násilnì potlaèovali na�e domácí tradice.

Pøedstavu nové �koly vtìlil Zd. Nejedlý do návrhu zákona, který byl
21. dubna 1948 schválen ústavodárným Národním shromá�dìním a ve-
�el v platnost 1. záøí tého� roku. Dosavadní státní reálná gymnázia (osmi-
letá) byla pøemìnìna ve �kolním roce 1948/49 na ètyøletá. Jejich ni��í
roèníky pøe�ly do 8leté støední �koly (døíve mì��anská �kola). V následujícím
�kol. roce 1949/50 byla k SGO pøipojena osmá tøída Dívèího reformního
reálného gymnázia a rok nato byly do SGO zaèlenìny i ostatní jeho tøídy,
èím� DRRG de facto pøestalo existovat. Ve �k. r. 1951/52 bylo zru�eno
Polívkovo reálné gymnázium (døíve Èeská reálka) a jeho tøídy byly vèlenìny
rovnì� do SGO. Slouèení tøí pøedchozích profilovaných gymnázií do jed-
noho bylo prvním krokem na cestì k jednotné �kole. Zmìny ale pokraèo-
valy dál.
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Vládním usnesením ze 7. kvìtna 1953 byla dosavadní gymnázia pøe-
mìnìna na v�eobecnì vzdìlávací �koly. Podle tohoto naøízení ukonèily
�kolní docházku na SGO nejen �áci ètvrtých, ale i tøetích roèníkù; ètvrté
roèníky maturovaly v normálních termínech. Nejkurióznìji pro�ili tuto
zmìnu studenti tøetího roèníku. Byli nuceni absolvovat v dobì letních
prázdnin �estitýdenní kurz, ve kterém jim bylo uèivo døívìj�ího maturit-
ního roèníku zkrácenì pøedneseno, aby stihli je�tì v mimoøádném srp-
novém termínu slo�it maturitu. Na�e støední �kolství, døíve ve svìtì uzná-
vané pro vysokou kvalitu svých absolventù, bylo reformami ministra
Nejedlého zcela umrtveno. Z vládnoucí ideologie tehdy vyplývalo, �e ma-
turitu mù�e mít ka�dý. Zde byl základ devalvace vzdìlání a uèitelstva
jako stavu. Vzdìlání se stalo bur�oazním pøe�itkem a pøí�tí generace na
to doplatily.

Ve �k. r. 1953/54 byla dle nové �kolské organizace místo SGO zøízena
Jedenáctiletá støední �kola na tø. Jiøího z Podìbrad (oznaèována jako Prv-
ní, zatímco ve Starých Hodolanech zøízena Druhá). Do budovy na tø.
Jiøího z Podìbrad zaèaly od té doby docházet dìti od �esti do sedmnácti
let. První a� osmá tøída byly vytvoøeny pøesunem �actva z okolních �kol.
�áci bývalého SGO tvoøili devátou, desátou a jedenáctou tøídu. Tento
kolos byl øízen jedním øeditelstvím a pøetrval celkem pìt let. Ve �k. r.
1958/59 se �jedenáctiletka� zmìnila na �dvanáctiletku�. Prodlou�ení stu-
dia souviselo se zmìnou uèebního programu. �kola mìla být spjata
s praxí, a tak byl zaveden pøedmìt základy výroby. Absolventi získávali
kromì maturitního vysvìdèení i výuèní list. Po tøech letech ovìøování
bylo od tohoto experimentu upu�tìno.

Ve �k. r. 1961/62 se pøistoupilo k dal�í reformì. Spoèívala v zavedení
základní devítileté �koly (ZD�) a ve vzniku støední v�eobecnì vzdìlávací
�koly (SVV�) � desátá a� dvanáctá tøída. V dùsledku toho do�lo k organi-
zaèní zmìnì spoèívající v rozdìlení døíve jedné �koly na �koly dvì. Vznik-
la dvì samostatná øeditelství spadající pod rozdílné správy. Zatímco ZD�
zùstala pod pravomocí �kolského odboru ONV, SVV� se dostala pod pra-
vomoc KNV v Ostravì. Uèitelské sbory se tím rozdìlily.

Krátkou a svìtlou epizodou v historii SGO bylo zøízení osmiletého ex-
perimentálního gymnázia. Byl to jeden z pøínosù roku 1968. Po sovìtské
okupaci a následné normalizaci byl prosazen názor, �e tyto tøídy vedou
k výchovì elity a to bylo v tehdej�í spoleènosti nepøijatelné. Proto po dvou-
leté existenci byl tento typ studia zru�en a na své znovuzrození musel
èekat dal�ích dvacet let.

Jediným trvalým výdobytkem Jara 1968 byla pøemìna tøíletých SVV�
na ètyøletá gymnázia. Zmìna byla uskuteènìna ve �kolním roce 1968/69,
a proto se ve �k. r. 1971/72 nekonaly maturitní zkou�ky. První maturity
ètyøletého gymnázia se konaly ve �k. r. 1972/73. Tento stav pøetrval a�
do roku 1989.

Poslední zmìny ji� v duchu nové doby nastaly po �sametové revoluci�.
19. listopadu 1990 byl na�emu gymnáziu navrácen historický název Slo-
vanské gymnázium s úèinností od 3. 9. 1990. Tímto dnem se otevøelo
rovnì� víceleté gymnázium (sedmileté, posléze osmileté) a také bilingvní
èesko-francouzská sekce (pìtiletá, posléze �estiletá).
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Tyto zmìny byly ji� ku prospìchu �koly i jejích studentù. Nemusíme se
ohlí�et po cizích vzorech jako v padesátých a �edesátých letech. Na�e �kol-
ství má svou historickou tradici a patøilo v�dy k nejlep�ím.

III. Z vlastní budovy do podnájmu a zpìt
Zmìny související s novými �kolskými zákony se promítly i do umístì-

ní Slovanského gymnázia. Poté, co s ním splynulo gymnázium Dívèí
a pozdìji i Polívkovo (viz vý�e), pøestala tehdej�í budova SG v Kosinovì
ulici technicky vyhovovat. �kola se pøesunula do budovy zru�eného Po-
lívkova reálného gymnázia na tø. Jiø ího z Podìbrad. Tento objekt byl
modernìj�í, svìtlej�í, a hlavnì prostornìj�í. Zde byl zahájen nový �kolní
rok 1951/52 a zároveò do�lo k výmìnì øeditele. Dosavadní øeditel dr. Fr.
Hanáèek ode�el a na jeho místo nastoupil øeditel zru�eného Polívkova
reálného gymnázia dr. Mir. Zedek. Zùstal ve funkci jen do vzniku jede-
náctileté støední �koly, tj. do r. 1954. Øeditelem nového mamutího kolo-
su se stal dr. Fr. Tvrdoò. Øídil �jedenáctiletku� do roku 1958, kdy se
pøemìnila na �dvanáctiletku�. Její øízení pøevzal Otto Ficner a od r. 1960
do r. 1963 Mir. Hrabovský. V tìchto letech byla budova k dispozici v�em
�ákùm od první tøídy a� po nejvy��í jedenáctou a pozdìji dvanáctou
tø ídu.

Prodlou�ením základního �kolního vzdìlání na devìt let od �kolního
roku 1961/62 a následnì oddìlením desáté a� dvanácté tøídy vznikla
SVV�. Jedna �kola spravovaná jedním øeditelstvím se rozdìlila na dva
celky. Tøídy první a� devátá mìly tím v budovì poèetní pøevahu, a tak se
tato �kola stala majetkem ZD�. SVV� se ve své bývalé vlastní budovì
ocitla nyní v podnájmu. Tento paradox byl umocnìn i tím, �e její tøídy
byly odsunuty do tøetího poschodí a ve druhém mìla jen dvì uèebny.
Z nedostatku prostor bylo tøeba odborné uèebny dát k dispozici tøídám.
SVV� mìla z poèátku po dvou tøídách v ka�dém roèníku denního studia
a tyto tøídy v odpoledních hodinách slou�ily studiu pro pracující rùz-
ných typù (veèerní, dálkové, vojenské�).

Nedostatek prostor dìlal problémy výuce jazykù, praktických cvièení
apod. Rovnì� jedna tìlocvièna pro dvì �koly byla naprosto nedostaèující.
Øeditelství hledalo rùzné zpùsoby, jak zajistit prostory pro vyuèování.
Situace velmi pøipomínala dobu historického poèátku Slovanského gym-
názia. Tehdy �lo ale o rakousko-uherskou monarchii, a nyní o samostat-
ný stát. Tento paradox v dobì, kdy se hlásalo, �e v�e je pro na�e blaho, byl
víc ne� zará�ející. Tehdej�í øeditel �koly Antonín Sosík intenzivnì jednal
o pronájmy v blízkých �kolních budovách. �áci i uèitelé se na dìlené hodi-
ny stìhovali buï do tehdej�ího Pionýrského domu (dnes Dùm dìtí a mlá-
de�e), nebo do budovy bývalého SG v Kosinovì ulici (nyní Støedního od-
borné uèili�tì) a také na Støední prùmyslovou �kolu strojní na tø. 17.
listopadu. V obou �kolách v urèitém období byly tr vale umístìny také
tøídy a vyuèující sem za �áky docházeli. Komplikace nastávaly zvlá�tì za
chladného a nepøíznivého poèasí, kdy bylo tøeba bìhem pøestávky pro-
vést výmìnu uèitelù. Mnohdy to byly pro uèitele doslova sprinty, proto�e
jinak se to stihnout nedalo.

�kolský odbor KNV v Ostravì na �ádosti o dùstojnou budovu pro støední
�kolu nijak nereagoval. Z iniciativy øeditele Antonína Sosíka byl vypra-
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cován model nové budovy pro na�i �kolu. Zaèalo se vyjednávat s KNV
o pozemku a financích. Urèité pøísliby byly dány, ale jejich uskuteènìní
zabránila srpnová okupace sovìtskými vojsky v roce 1968.

Stejné problémy, jaké byly s umístìním tøíd, byly i se �kolním stravo-
váním. Zajistit �actvu teplý obìd byla sice povinnost, ale tì�ko realizova-
telná. Vlastní prostory pro jídelnu nebyly, a tak se na�í �áci stravovali
v jídelnì u� døíve zmínìného Pionýrského domu (slou�ila zároveò i pro
výuku) nebo ve vysoko�kolské menze. Pozdìji se stravování pøesunulo
na tø. 1. máje (naproti Domu armády). Obrovské fronty a tlaèenice èasto
blokovaly i pøiléhající chodník. Vedení �koly muselo rozpracovat pøesný
èasový harmonogram a obìdy zaji��ovat zesílenými dozor y. Jídelna ne-
mìla odkládací prostory. Zajistit alespoò minimální úroveò kulturnosti
stravování bylo velmi obtí�né. I za tìchto svízelných podmínek byl pro-
voz �koly plnì zaji��ován.

Prodlou�ení studia, které pøinesl rok 1968, znamenalo hledat chtì ne-
chtì nové prostory. Jediným øe�ením se ukázala stavba pavilonu na �kol-
ním dvoøe. Projekt se i pøes nedostatek financí podaøilo prosadit. Stavba
musela být provedena v tzv. akci Z, tj. svépomocí. Pro její realizaci bylo
tøeba získat rodièe, �actvo a celý profesorský sbor. Pavilon byl postaven
ve �kolním roce 1971/72 a mìl �est uèeben, dva kabinety a klubovnu pro
tehdej�í SSM. Studenti, jejich� tøídy zde byly umístìny, si pochvalovali
zvlá�tì o pøestávkách u�ívání èerstvého vzduchu na �kolním dvoøe. Pro
uèitele to ale znamenalo pøecházet na vyuèování bìhem pøestávky
z pavilonu do tøetího patra a naopak. Pavilon zùstal majetkem �koly do
r. 1986. Tého� roku ode�la z budovy ZD� a ve �kolním roce 1986/87 byla
tato budova navrácena gymnáziu. Pavilon byl pøedán do u�ívání jazyko-
vé �kole, která se v té dobì ocitla bez støechy nad hlavou. Z poèátku byly
uèebny v pavilonu v dopoledních hodinách u�ívány je�tì na�ím gymnázi-
em.

Po roce 1989 nastaly dal�í prostorové zmìny. Budova na tø. Jiøího
z Podìbrad slou�í nadále ètyøletému gymnáziu. Novì zøízené víceleté gym-
názium a bilingvní èesko-francouzská sekce získaly nové prostory. Stala
se jimi budova bývalé sovìtské �koly na Pasteurovì ulici. Bylo tøeba ji
nejdøíve rekonstruovat a po dokonèení byl objekt pøedán �kole k u�ívaní
13. 2. 1991. Povodeò v èervenci 1997 výraznì po�kodila budovu na Pas-
teurovì ulici a èásteènì i na tø. Jiøího z Podìbrad. I pøesto se podaøilo
øádnì zahájit �kolní rok 1997/98.

IV. Promìny profesorského sboru
Tì�ké rány profesorskému sboru SG zpùsobila doba nacistického tero-

ru. Nejvìt�í daò mu zaplatil profesor Stanislav Cvek. Tajnì spolupraco-
val s domácím odbojem, byl gestapem odhalen a posléze v r. 1944 ve Vra-
tislavi popraven. Byl profesorem tìlesné výchovy a na uctìní jeho památky
a osobní stateènosti se zaèal po válce poøádat �Memoriál prof. Stanislava
Cveka�. Turnaj se hrál do r. 1949, kdy byl z ideologických dùvodù, nebo�
�lo o pøedstavitele katolického odboje, komunistickou mocí zakázán.
V r. 1992 byl obnoven jako turnaj v odbíjené smí�ených dru�stev regionu
Haná.
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Po skonèení války se sice profesoøi vrátili na svá místa, ale mnozí ne
nadlouho. Jejich odchod z ústavu mìl nìkolik dùvodù. Jedním z prvních
byla vznikající Univerzita Palackého v Olomouci, na její� katedry ode�li
ti z nejlep�ích. Mezi prvními opustil gymnázium dr. Oldøich Králík, kte-
rý se nesmazatelnì zapsal do pamìti katedry bohemistiky na Filosofické
fakultì UP. Na Pøírodovìdeckou fakultu ode�el prof. Josef Fuka, erudo-
vaný fyzik, který se pozdìji stal dìkanem této fakulty. V roce 1954 ode-
�el na PøF také matematik dr. Miloslav Zedek. Uèit budoucí profesory TV
ode�li rovnì� èlenové SG Walter Stehlík, Zbynìk Losenický a Mojmír Ko-
cián. Do Prahy na FF Univerzity Karlovy ode�li profesoøi Jaromír a Ol-
døich Bìlièové.

Kromì tìchto zcela pochopitelných dùvodù k odchodu museli �kolu
opustit postupnì i dal�í profesoøi. Motivem jejich odchodu byly tzv. �kol-
ské reformy Zd. Nejedlého. Zkrácení studijní doby ze sedmi èi osmi let na
pouhé ètyøi vedlo k tomu, �e se nìkteøí stali nadbyteènými. Také zmìny
v uèebním programu, které pøinesly zru�ení øeètiny a postupné vytìsnì-
ní latiny do pozice nepovinného pøedmìtu, vedly k dal�ím odchodùm.
Rovnì� zánik výuky nábo�enství a omezení poètu hodin humanitních
pøedmìtù, zvlá�tì cizích jazykù, které zaèaly být vytìsòovány ru�tinou,
odvádìl ze �koly tyto vyuèující a novì pøivádìl ru�tináøe.

Dal�í ranou pro pedagogický sbor byl Únor 1948. Názorová orientace
nìkterých profesorù pøestala vyhovovat novému trendu. Mezi prvními,
kteøí pocítili na sobì tyto zmìny, byl zatímní správce �koly dr. Jan Sprin-
ger. Øeditelskou funkci musel na konci �k. roku 1948 opustit a ze �koly
odejít také v souvislosti s umìle vykonstruovanou politickou aférou, její-
mi� obì�mi se stalo nìkolik septimánek a rovnì� on sám. I kdy� se do
�koly nakrátko vrátil jako profesor, do�il svá léta v Universitní knihov-
nì, kde mohl plnì zúroèit své filologické a bibliografické znalosti. Nìkteøí
profesoøi byli donuceni na èas gymnázium opustit, ale po krat�ím nebo
del�ím èase byli pøijati zpìt (napø. prof. L. Borovièka, Fr. Kuba).

V letech padesátých souvisely zmìny v profesorském sboru se dvìma
okolnostmi. První bylo slouèení bývalého Polívkova reálného, Dívèího
reformního reálného a Slovanského gymnázia v jednu �kolu. Tím do�lo
k promíchání sborù a k dal�ím odchodùm pro nadbyteènost. Druhou byl
vznik druhé jedenáctileté støední �koly, a to ve Starých Hodolanech. Tam-
ní nový profesorský sbor se zformoval z profesorù Slovanského gymná-
zia. Nové pùsobi�tì tu na�li tito vyuèující: Fr. Bráblík, B. Nakládal, Vl.
Kubíèková, Mir. Coufal, Mil. Tøískala, K. Barto�ová, H. Schwarzová� Po
zániku této �koly se nìkteøí vrátili zpìt, jiní ode�li na novì zalo�enou
�dvanáctiletku� do Hejèína.

Jednotná �kola dle pøedstav Zd. Nejedlého nenechávala �ádný prostor
pro estetickou výchovu. Hudební i výtvarná výchova nadlouho zmizely
z uèebních osnov �jedenáctiletky�, �dvanáctiletky� i SVV�. Teprve obno-
vením ètyøletých gymnázií se tento pøedmìt po dlouhých dvaceti letech
zase vrátil. V 50. � 60. letech proto museli �kolu opustit i pøíslu�ní apro-
bovaní profesoøi tìchto výchov.

Støídali se nejen profesoøi, ale i øeditelé. Po nuceném odchodu zatímní-
ho správce dr. Jana Springera se na tomto postu vystøídali dr. Jaroslav
Hanáèek, dr. Miloslav Zedek, dr. Franti�ek Tvrdoò, Otto Ficner, Miro-
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slav Hrabovský a Antonín Sosík. Zvlá�tì poslednì jmenovaný odvá�nì
a tvrdì hájil potøeby �koly (tehdej�í SVV�), a to i proti vùli tehdej�ích
stranických orgánù.

V prùbìhu �edesátých let pøi�la na øadu generaèní výmìna. Svou dlou-
holetou pedagogickou èinnost na SG ukonèili profesoøi Rastislav Barto-
cha, Karel Pochobradský, Franti�ek Bráblík, Vladimír Horèièka, Franti-
�ek Kuba, Leopold Borovièka a také øeditel �koly Antonín Sosík. Na
Univerzitu Palackého ode�la Zora �krobánková a dr. Miloslav Stibor na
L�U � výtvarný obor.

Byla to tzv. �stará garda�, která je�tì poznala pøedváleènou �kolu.
S nimi na celých dvacet let ode�el i nespoutaný duch Slovanského gymná-
zia. Byli to odborníci a pedagogové na svých místech. Ka�dý po svém se
zapisoval do du�í tìch, které po léta své praxe vzdìlávali. Uèili je také
svými pøíklady a postoji.

V prùbìhu této výmìny pøicházely postupnì nové a mlad�í tváøe. Pro-
fesorský sbor, do té doby tvoøený pøevá�nì mu�i, se zaèal postupnì femi-
nizovat. Nejvíc byl sbor posílen ve �k. r. 1968/69, kdy se otevøely tøídy
pokusného osmiletého gymnázia. Nastalá politická situace po okupaci
sovìtskými vojsky tomuto experimentu nepøála. Po jeho zru�ení museli
automaticky odejít novì pøijatí èlenové profesorského sboru. Kromì toho
i ti, kteøí nepro�li politickými provìrkami ve �k. roce 1969/70. Byli to
Alois Kuèera, Vladimír �ùrek a Zora Vesecká. Atmosféra na gymnáziu
byla v letech èistek velmi pochmurná. Mnozí uva�ovali o zmìnì povolá-
ní, které by nebylo vystaveno takovým tlakùm jako uèitelská profese.
Jisté psychické odlehèení pøinesla stavba pavilonu, která v této napjaté
dobì zatlaèila do pozadí ideologické tlaky.

V letech sedmdesátých výraznì ovlivnil gymnázium nový øeditel Ol-
døich Medek. Byl vá�nivým rusistou a propagoval v�e sovìtské. Rozvíjel
a podporoval v�echny aktivity a soutì�e v ruském jazyce. Byl pøedev�ím
spjat s navázáním a rozvíjením dru�ebních stykù na�eho gymnázia
s desetiletkou v ruské Kostromi.

Odli�ná atmosféra panovala ve sboru v letech sedmdesátých a osmde-
sátých. Èasté, témìø ka�dotýdenní nesmyslné schùze braly pedagogùm
potøebný èas k jejich sebevzdìlávání a zatì�ovaly je formálními zále�i-
tostmi. I pøesto uèitelé gymnázia odvádìli kvalitní práci. V sedmdesátých
letech ukonèili tu své pùsobení profesoøi Josef Huták, Franti�ek Krýza
a Vìra Zmrzlíková. V letech osmdesátých to byli øeditel Oldøich Medek,
zástupkynì øeditele Jarmila Hartmannová a profesoøi Jarmila �afáøová,
Ludmila Kulí�ková, Bøetislav Nakládal, Svatava Látalová, Vlastimil Kel-
bich, Zdenìk Skácel, Anna Navrátilová, Ludmila Trávníèková, Bo�ena
Králíková, Silva �enková a dr. Zdena Hudcová. Také tito profesoøi se
zapsali nejen do myslí, ale i do srdcí svých studentù. Rozdávali ze své
studnice vìdomostí, byli nápomocni radou nebo pomocí. Ka�dá z tìchto
osobností pojímala atmosféru doby podle svého pøesvìdèení a podle toho
i jednala. Tato doba v�ak uèila lidi pøetváøce, a tak se problémy pøetøása-
ly povìt�inou v uzavøených kabinetech. K záva�nìj�ím postihùm profe-
sorského sboru u� v tìchto letech nedocházelo.

�Sametová revoluce� v listopadu 1989 otevøela okna dokoøán. Vyuèo-
vání pøestalo být ideologicky svázané a padly okovy, které dusily do té
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doby zejména humanitní pøedmìty. Profesoøi gymnázia si mohli oddech-
nout od nekoneèných a neplodných schùzí, brigád, v�emo�ných aktivit
spjatých s povinnými oslavami a zaèít se koneènì vìnovat svému oboru.
Nová doba pøivedla do �koly nové tváøe a profesorský sbor, který se
v padesátých a� �edesátých letech ve�el do jedné malé sborovny, roz�íøil
se na souèasných více ne� 80 profesorù. I to svìdèí o tom, jaký nový
prostor dostává vzdìlání ve svobodné zemi.

V. Brigády � fenomén socialistického �kolství
Je zcela pochopitelné, �e první pováleèné roky byly po hospodáøské

stránce velmi obtí�né. Pøebudovat váleèné hospodáøství na mírové, od-
stranit �kody zpùsobené válkou a zároveò nahradit velký úbytek pracov-
ních sil spojených hlavnì s odchodem nìmeckého obyvatelstva byly úko-
ly opravdu nemalé. Nebyli jsme ale sami, kdo øe�ili tyto problémy. Rùznily
se v�ak zpùsoby øe�ení. Kapitalistické státy dokázaly svou ekonomiku
rychle obnovit, ale státy socialistické se zmítaly v problémech. �lo hlavnì
o zemìdìlství, které se vlivem nových zákonù o JZD a státních statcích
a likvidací soukromého sektoru potýkalo s nedostatkem pracovníkù.

Studenti støedních �kol od osmých po jedenácté a pozdìji dvanácté
tøídy se stali levnou pracovní silou. Za svaèinu a obìd pracovali pøi nej-
rùznìj�ích pracích dle aktuálních agrotechnických úkolù. Od jednocení
øepy, pøes osekávání chrástu, sklizeò brambor, chmele, cibule, mrkve,
èesání jablek, sklizeò lnu nebo práce v lese v�eho druhu.

V padesátých a �edesátých letech se jezdilo hlavnì na brambory. Státní
statky na severní Moravì s tamními farmami nás na podzim ka�doroènì
vítaly. Tøídy se tu støídaly v týdenních turnusech od poloviny záøí do
konce øíjna. V�e záviselo na poèasí. Ubytování bylo mnohdy v poloroz-
padlých barácích s topením v èadících kamnech. Podzimních plískanic
jsme si nále�itì u�ili, proto�e nebylo ani dostateèné o�acení, ani obutí.
Halasnì byla vítána svaèina, kdy� se pøivá�el chleba, a hlavnì horký èaj,
který krásnì zahøíval zkøehlé ruce. Obìd byl pøivá�en ve várnicích na
pole. Myslím, �e na vzduchu chutnalo i to, co by bylo jinak odmítáno.

Brigády nebyly koøenìny jen drsnými zá�itky. Byla i spousta student-
ské legrace. Tøídy byly rozesety po vesnicích a vzájemnì se nav�tìvovaly.
S vesnickými mládenci si nebylo radno zaèínat. Nìkdy vyvolávala støety
i místní vojenská posádka a profesoøi museli mnohdy støe�it dùm dlou-
ho do noci. Na�e �tace byly Staré Mìsto, �títy, Vikantice, Písaøov, Hartí-
kov, Habartice�

Mláde� tuto dobu brigád brala jako jistý odlehèený nástup do �koly po
prázdninách. Profesoøi ale museli uèební látku zvládnout i pøesto, �e
�kolní rok se de facto mnohdy a� o dva mìsíce zkrátil.

V 70. letech do�lo ke zmìnì. Brigády u� nesmìøovaly na severní Mora-
vu s nuceným pobytem, ale do okolních dru�stev, kam byli studenti ka�-
dodennì svá�eni autobusy a opìt odvá�eni, tak�e ubylo potí�í s ubytová-
ním. Zmìna souvisela s tím, �e se zaèalo s roz�iøováním chmelnic na
Olomoucku. Práce na chmelnicích zaèínaly u� zaèátkem dubna, kdy se
chmel tzv. navazoval; to bylo tøeba vykonat odpovìdnì a profesoøi odpo-
vídali za kvalitu vykonané práce svých svìøencù. Kontrola z dru�stva
byla neúprosná a vìt�inou ti, kteøí byli v pøedstihu, se opìtovnì museli
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vracet. Dal�í etapa chmelových brigád nastala koncem prázdnin, kdy
zaèínalo strhávání �tokù a èesání chmele. Tyto práce byly dru�stvem fi-
nanènì honorovány. Vydìlané peníze se dostaly do tøídního fondu a mohlo
se s nimi volnì nakládat napø. pøi maturitách, výletech apod. Jezdilo se
také na sbìr cibule, kdy studenti byli varováni pøed polním pychem.
�kolní dozor byl k tomu benevolentní, ale dru�stevní strá�ci byli dosti
bedliví. Pravdou je, �e zemìdìlství se sice postupnì mechanizovalo, ale
bez pomoci studentù by socialistické zemìdìlství nepøe�ilo.

Rok 1989 skoncoval s tímto letitým fenoménem a jako mávnutím kou-
zelného proutku práce na�ich studentù v zemìdìlství naráz ustala. Èáry
v tom asi nebyly.

VI. Výrobní praxe � spojení teorie s praxí?
Socialistická �kola mìla studentùm poskytovat nejen teoretické vìdo-

mosti, ale také praktické dovednosti. U uèòovského �kolství nebo støed-
ních odborných �kol v�eho druhu to bylo samozøejmì na místì. Gymnázi-
um (a� u� bylo dobovì pojmenováno jakkoli) nebylo odbornou �kolou,
nýbr� v�eobecnou. Naplnit tedy pøedstavy tehdej�ích ideologù bylo velmi
problematické. Studenti nedostávali ve �kole ryze odborné vìdomosti,
a tak bylo otázkou, co v praxi ovìøovat. Pøedev�ím se musely najít podni-
ky, které by na�e studenty mohly zamìstnat. Je logické, �e se muselo
hledat tam, kde nebyla vy�adována kvalifikace. Mezi takové podniky,
se kterými �kola uzavøela smlouvy, patøily èokoládovna Zora, zahradní
podnik Sempra, výstavi�tì Flora, Sigma a Fruta Litovel.

V Zoøe �lo o pásovou výrobu, kdy v dobì tzv. sezóny bylo tøeba pøi-
jmout vìt�í poèet pracovníkù (napø. pøi zaji��ování vánoèních kolekcí
a vùbec vánoèního zbo�í). �lo o naprosto jednotvárnou práci, která ne-
skýtala nijaké praktické obohacení. Podobnou práci vykonávali ve Frutì
Litovel, kde tøídili na pásech ovoce. V zahradních podnicích Sempra nebo
Flora se pøedev�ím plely záhony, shrabovalo listí, odvá�el odpad a zcela
ojedinìle se nìco sázelo. V závodì Sigma, který byl také donucen pode-
psat smlouvu, byla situace zcela jednoznaèná. Studenti nemohli být vpu�-
tìni do výrobních hal, proto�e nikdo nechtìl za nì pøevzít odpovìdnost.
Skupina hochù zùstávala vìt�inou na dvoøe, kde zametali nebo neúèelnì
pøená�eli náøadí èi materiál z jednoho místa na druhé. Jen málo poèetná
skupina studentù ze tøídy s roz�íøenou výukou matematiky pracovala
také v Podniku výpoèetní techniky.

Lze øíci, �e výrobní praxe nemohla nauèit studenty dobré pracovní
morálce, spí�e tomu bylo naopak. Jednotvárné úkony na páse nebo náde-
nická práce v zemìdìlství ubíjely mysl a pøivádìly studenty na my�len-
ky, jak se tomu vyhnout nebo jak práci odbýt. Její vykonávání bylo na
úkor vzdìlání, kterého se jim místo toho mohlo dostat.

VII. Nábor na vysoké vojenské �koly
Ka�doroèní prioritou �kolního roku byl nábor na vysoké vojenské �ko-

ly. Byl zapojen doslova celý pedagogický sbor, který mìl zdùrazòovat
dùle�itost na�í armády pøi obranì socialistické vlasti a stálou potøebnost
mladých vzdìlaných dùstojníkù. Velké preference dostávala Vysoká vo-
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jenská �kola (VV�) v Hradci Králové, která byla proslulá svou lékaøskou
fakultou. Rovnocenná byla VV� A. Zápotockého v Brnì, která na svých
fakultách pøipravovala vojenské in�enýry v�ech oborù. Tyto �koly byly
nejen preferované, ale také kvalitní, proto�e na rozdíl od jiných, civil-
ních fakult byly lépe vybavené. Studium zde bylo ale nároènìj�í, tak�e se
agitace soustøedila na tzv. lep�í studenty. Byly jim zdùrazòovány pøed-
nosti tohoto studia � tj. ubytování na kolejích a strava zdarma, technic-
ké vybavení, a hlavnì mo�nosti uplatnìní a lep�í výdìlky ne� v civilním
sektoru.

Ménì nadaní studenti byli smìøování na VV� ve Vy�kovì, kde byly
soustøedìny velitelské obory. Sí� se stahovala zejména kolem problémo-
vých studentù, kteøí by na jiných V� neuspìli. Hodiny a hodiny strávili
zejména tøídní profesoøi probíráním této tematiky. Bylo jejich úkolem
získat ka�dý rok ve tøídì nejménì jednoho studenta. Kdo nedokázal spl-
nit tuto kvótu, dostal nálepku neúspì�ného tøídního, byl krácen na mzdì
a napøí�tì se s ním jako s tøídním ménì poèítalo. Velké tlaky na �áky
i profesory uplatòoval ve svém funkèním období øeditel Medek. Byl
v tomto ohledu témìø nepøekonatelný, stejnì jako v nìkterých dal�ích
aktivitách týkajících se oblékání a úèesù zvlá�tì u chlapcù. Dlouhé vlasy,
poti�tìná trika nebo d�íny jím byly pokládány za ideologicky závadné,
prozápadní a byly ka�dodennì pranýøovány nejen na chodbách �koly,
ale i v øeditelnì, kam byli dotyèní zváni na kobereèek. Stejné provìrky se
týkaly tøeba i maturitních tabel.

Kromì VV� byla v centru pozornosti také Vysoká �kola báòská v Os-
travì. Hornictví jako základní kámen na�eho prùmyslu muselo být rov-
nì� opeèováváno stranickými orgány. Bylo mnoho studentù, kteøí i v této
situaci dokázali dobøe manévrovat. Kdy� se ocitli tzv. v síti, prohlásili, �e
na VV� nebo na V�B pùjdou. Tím mìli zaji�tìno, �e jejich klasifikace ne-
bude ohro�ena. V tomto smìru vyvíjel øeditel tlak i na profesory, aby
v pøípadì nepøíznivých studijních výsledkù byli vybraní �áci hodnoceni
pøijatelnì. Po vydání vysvìdèení potom ale mnozí zmìnili názor a pøi-
hlá�ku nepodali. Ov�em vysoké �koly pøi pøijímacím øízení nepøihlí�ely
jen ke známkám, ale také k obsáhlému hodnocení, které museli tøídní
zpracovat (tzv. posudky). �lo tu ve velké míøe o ideovì politické postoje
a aktivity studentù v mláde�nické organizaci SSM. Jen V� technického
zamìøení k posudkùm a kádrovému pùvodu nìjak zvlá�tì nepøihlí�ely,
proto�e nemìly dostatek uchazeèù, ale univerzity s humanitními obor y
to braly za bernou minci.

VIII. Dru�ební styky s Kostromou (od r. 1967 do konce 80. let)
Dopisování studentù s vrstevníky v Sovìtském svazu se velmi podpo-

rovalo, ale málokdy pøe�ilo nìkolik vzájemných písemných kontaktù.
Sovìtské dopisy byly málo osobní a ve velké míøe formální. Dlouhodobì
byly preferovány zejména tzv. kolektivní dopisy skupin èi tøíd.

Ruský jazyk vyuèovaný ve �kole od páté tøídy byl na gymnáziích u� na
pomìrnì vysoké úrovni. Jazyková výuka byla poznamenána duchem doby
a skýtala studentùm málo mo�ností k ovìøení osvojených vìdomostí
v praxi. Proto na�e �kola uvítala iniciativu tehdej�ího zástupce øeditele
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Oldøicha Medka, kterému se podaøilo navázat pøímý kontakt s �deseti-
letkou� v Kostromi. Toto staré kupecké mìsto le�ící 360 km na východ od
Moskvy na øece Volze patøilo odedávna k tzv. zlatému kruhu ruských
mìst kolem Moskvy. Po nìkolikerých dlouhých a �patnì sly�itelných tele-
fonátech se podaøilo domluvit výmìnný zájezd skupiny studentù na�eho
gymnázia a dvou pedagogù.

Tito �vyslanci� koncem �kolního roku 1966/67 putovali nejdøíve do
Moskvy a po krátké zastávce dál do Kostromi. Cesta vlakem byla sice
dlouhá, ale v prostorných sovìtských spacích vagónech celkem pohodl-
ná. Panovalo v�eobecné napìtí a zvìdavost. Byli jsme tu prvními turisty,
kteøí tehdy nav�tívili �zakrytuju zonu�, tj. oblast pro turisty uzavøenou.
Na nádra�í v Kostromi se shromá�dilo velké mno�ství lidu: zástupci ko-
munistické strany, mìsta, �koly, �ákù a rodièù � a to v�e i s kapelou.
Tento dav nás natolik �okoval, �e jsme v�ichni vystoupili na druhé stranì
nástupi�tì, abychom se trochu vzpamatovali.

Potom ale následovalo krásných 14 dní spojených s poznáváním �ivo-
ta obyèejných lidí, mìsta i okolní krajiny. Velkým pøínosem byly nefor-
mální rozhovory mezi studenty i uèiteli. Souèástí pobytu bylo pozvání do
rodin a krat�í rekreace v pionýrském táboøe. Za velmi zajímavou lze po-
va�ovat nìkolikadenní plavbu na cvièné �kolní lodi po øece Volze. Celou
posádku s výjimkou kapitána tvoøili studenti námoøní �koly, kteøí si na
ní odbývali praxi. Byli jsme na lodi jedinými turisty a mohli jsme se po ní
svobodnì pohybovat. Pro nás jako suchozemce byla plavba velmi pøita�-
livá a neménì atraktivní bylo i rybaøení. Na�e �bohaté� úlovky byly pøe-
dány lodnímu kuchaøi, který nám pøipravil typickou ruskou rybí polév-
ku zvanou �ucha�. Chutnala výbornì. Byla navázána dlouholetá vøelá
pøátelství a vzájemné dopisování nabylo zcela jiného charakteru.

Kostromská �kola nám na�i náv�tìvu oplatila. Ve spolupráci s rodièi
jsme pøipravili pro jejich pobyt velmi bohatý program. Chtìli jsme jim
ukázat nejen na�e starobylé mìsto a jeho okolí, ale také slovenské hory,
které mìly být pro obyvatele ruských rovin pøekvapením. Jaký byl ale
ná� údiv, kdy� místo pøipravené horské túry dali pøednost besedì s pa-
mìtníkem � úèastníkem SNP. S odstupem èasu se tomu dalo porozumìt
tak, �e hrdinství za druhé svìtové války bylo pro sovìtské obèany nìco
posvátného.

Osobní vzájemná poznání, stejnì jako pochopení prostøedí a zvykù,
pozitivnì ovlivnila vztah na�ich studentù k ruskému jazyku. Dru�ební
kontakty pokraèovaly v pravidelných intervalech do poloviny 80. let.
Odchod øeditele Medka do dùchodu zpùsobil postupné oslabování, ale
k jejich úplnému zastavení do�lo po r. 1989, kdy byl z výuky vytìsnìn
ruský jazyk.

Výmìnné jazykové pobyty do tehdej�ího Sovìtského svazu byly ve své
dobì novum. Dne�ní výmìnné zájezdy studentù bilingvní èesko-francouz-
ské sekce potvrzují jejich u�iteènost a pøínos pro jazykovou praxi. Bez
pøímého kontaktu s rodilými mluvèími a bez poznání zemì, její� jazyk se
studuje, není taková výuka úplná. Z tohoto hlediska lze pova�ovat dru-
�ební styky s Kostromou za velmi pokrokové.
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IX. Státní svátky a jejich povinné slavení
Neopominutelnou souèástí plánu �koly bylo zaji��ování oslav význam-

ných státních svátkù. V harmonogramu �kolního roku zaèínaly výroèím
VØSR a zahájením Mìsíce SÈSP, který trval do 12. prosince, dne výroèí
podepsání èeskoslovensko�sovìtské smlouvy o pøátelství a vzájemné
spolupráci. Tento dokument prodlou�il pozdìj�í prezident Klement Gott-
wald �na vìèné èasy�.

Bylo to velmi nároèné období zvlá�tì pro ru�tináøe. Ti museli pøipravit
a zorganizovat nejprve tøídní a posléze �kolní kola recitaèní soutì�e Pu�-
kinùv památník, Olympiády v ruském jazyce a soutì� O zemi, kde zítra
ji� znamená vèera. Vítìzové postupovali do dal�ích kol na úrovni okresu,
kraje, pøípadnì do celostátního kola. Studenti mìøili svùj talent a vìdo-
mosti v recitaci, v jazykové pohotovosti èi ve znalosti reálií. Mohly se
porovnávat výsledky jednotlivých �kol a lze podotknout, �e na�e �kola
patøila v�dy mezi nejlep�í. Ideologické protì�ování ruského jazyka na
úkor ostatních cizích jazykù mìlo v�ak mnohdy opaèné úèinky, stejnì
jako pøemíra a masovost poøádaných soutì�í.

Po Novém roce zaèínaly akce spojované s tzv. V ítìzným únorem. Ke
slovu se dostávali èe�tináøi, kteøí zadávali slohové práce na toto téma,
a dìjepisci, kteøí donekoneèna pøipravovali rozhlasové relace, ve kterých
byly studentùm události den po dni nále�itì prezentovány.

Oslavy vrcholily 1. a 9. kvìtnem. Pøíprava prvomájového prùvodu se
dlouhodobì øe�ila na schùzích pedagogického sboru. Zaji��ovala se má-
vátka, malování plakátù, tìlocvikáøi pøipravovali øazení a nácvik povin-
ného skandování pøed hlavní tribunou. Velmi èasto tyto nacvièované
akty konèily pøed tribunou fiaskem. V letech osmdesátých u� to bylo brá-
no s humorem, ale v pøedchozích desetiletích bývala tuhá kázeò a nehle-
dì na nepøízeò poèasí bylo tøeba dlouhé hodiny stát na seøadi�ti a èekat,
ne� skonèily projevy a prùvod se dal do pohybu. Úèast v�ech byla pøísnì
kontrolována a omluvenky byly jen výjimkou. Tyto �radosti� u� dne�ní
studenti neznají, a tak si jen tì�ko pøedstaví, co jejich pøedchùdci pro�í-
vali. Problémoví studenti, kteøí kázeòsky povinné oslavy neustáli, byli
v následujících dnech voláni vedením �koly k odpovìdnosti.

9. kvìten býval spojován s lampiónovým prùvodem a kladením vìncù
k památníku RA v Èechových sadech. Druhá svìtová válka byla skloòo-
vána ve v�ech mo�ných pádech a neexistoval pøedmìt, ve kterém by pro-
bíraná látka nebyla ideovì zamìøena k tomuto tématu. Do �koly byli zvá-
ni rovnì� pamìtníci, kteøí besedovali se studenty. V oslavách se nesmìlo
nic opomenout, hlavnì podíl a zásluha KSÈ a SSSR.

K podtr�ení významu jednotlivých svátkù slou�ila pompézní výzdo-
ba. Byla dùle�itou slo�kou ideovì politického pùsobení. Okna, chodby
a nástìnky ve tøídách musely zavèas reagovat na aktuální výroèí. Za vý-
zdobu �koly zodpovídal vyuèující výtvarné výchovy a za nástìnky ve tøí-
dách tøídní profesoøi. Ka�dé zpo�dìní èi nedostateèná prezentace slave-
ného výroèí byly vedením �koly registrovány a adekvátnì postihovány.
Náprava musela být sjednána okam�itì, bez ohledu na to, zda byl víkend,
èi prázdniny. �koly byly za výzdobu hodnoceny stranickými orgány a podle
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toho buï odmìòovány nebo trestány. Pád totality zboural v�echny uctí-
vané modly � Leniny, Marxe-Engelse atd. v jejich výtvarných podobách.
Chodby i tøídy se zbavily ideologického nevkusu.

X. Ideovì politické vzdìlávání
IPV neboli politické �kolení bylo v dobì totality pova�ováno za velmi

dùle�itou souèást vzdìlávání uèitelù. Jeho úèelem bylo pøedìlat uèitele na
poslu�né vykonavatele stranické politiky. Stranické orgány v�ak zapo-
mínaly na to, �e ka�dý jedinec má mozek, a tak se �vymývání mozkù�
vesmìs míjelo úèinkem. Navíc probíraná témata bývala zcela nesmyslná
a pro uva�ujícího èlovìka naprosto neakceptovatelná. Ideovì politické
vzdìlávání uèitelù bylo øízeno povìøeným odborem OV KSÈ. Ten na ka�-
dý �kolní rok vypisoval nová témata. Uèitelé-komunisté povìøení na �ko-
le vedením IPV byli nejdøíve pro�kolováni lektory OV KSÈ. V plánu �koly
mìlo IPV pevné místo a bylo provádìno jedenkrát za mìsíc. Spoèívalo
v uvedení tématu lektorem, v pøedná�ení pøedem zadaných referátù
a následné diskusi. Témata byla èistì teoretická a vycházela z ideologie
marxismu-leninismu. Èas od èasu zavítala nìjaká kontrola buï z vedení
�koly, nebo z OV KSÈ. Tu bylo tøeba zaran�ovat bohatou diskusí a zvlá��
uèitelé-herci své role obstojnì pøedvádìli. Tak jako v�e, tak i toto obávané
IPV zaèalo v osmdesátých letech ochabovat a bylo k nìmu pøistupováno
jako k nutnému zlu.

Podobný rámec mìlo i IPV svazákù. Bývalo souèástí svazáckých schùzí
a studenti svùj nezájem dávali zøetelnì najevo. Zvlá�tì Morální kodex
budovatele komunismu, který byl èasto citován a zdùrazòován, �ádné
zázraky nepøinesl. Svazáètí �kolitelé se øádnì zapotili a mnohdy, aby schù-
zi udr�eli, museli zmìnit téma a pøipustit volnou diskusi. Stejnì jako
dospìlí, tak i mláde� pojímala tyto aktivity jako formalitu, a tak mnoh-
dy u�iteèná akce byla z tohoto dùvodu pøedem odmítána.

Není divu, �e masová mláde�nická organizace, ve které bylo èlenství
dobrovolnì povinné, musela nutnì vzít zasvé. Ve�kerá èinnost mající ide-
ový podtext nemohla mladým imponovat. Pøínosem byly jen tìlovýchov-
né aktivity, výlety nebo pozdìj�í diskotéky. SSM dostával na svou èinnost
finanèní dotace a mìl i svou klubovnu v pavilonu �koly. Po jeho pøedání
jazykové �kole ztratil prostory pro svou èinnost a nastala jistá stagnace.
Stejnì jako ostatní dobrovolnì nucené aktivity i svazácká organizace vza-
la po roce 1989 zasvé. Ideologická kontrola nad její èinností bránila svo-
bodnému my�lení a volnému rozletu mládí.

XI. Branná výchova aneb �buï pøipraven�
Branná výchova v dobì prohlubující se studené války zaujala ve �kole

silnou pozici. V urèitých letech byla i samostatným vysoko�kolským stu-
dijním oborem a ve �kolách i samostatným pøedmìtem. Mìla stranické
posvìcení a byla intenzivnì propagována. Mláde� byla vzdìlávána nejen
v teorii, ale i v praktickém výcviku. Ten se týkal i profesorského sboru,
který byl donekoneèna pro�kolován po�árníky, chemiky èi pøíslu�níky
armády. Úèast bývala povinná a �kolení se opakovala, aby se v�ichni
uèitelé mohli vystøídat.
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Vrcholnou akcí bývala jednodenní celo�kolská branná cvièení. Sestá-
vala z pomìrnì dlouhého pochodu, pøi kterém na pøedem urèených sta-
novi�tích bylo tøeba plnit pøipravené úkoly. Bylo to nároèné zejména pro
star�í èleny profesorského sboru a v dobì nepøíznivého poèasí pro v�ech-
ny zúèastnìné.

Opadnutí studené války a pád �elezné opony vedl k postupnému osla-
bení branné výchovy ve �kole. Ustala nekoneèná, a hlavnì samoúèelná
cvièení a �kolení. Zru�ení branné výchovy jako samostatného pøedmìtu
v r. 1990 zmìnilo zcela situaci. Jistý branný prvek zùstal souèástí výcho-
vy mláde�e, ale jeho podtext je u� jiný.

XII. Pozitiva a tzv. klady socialistické �koly
Profesní odborová organizace sehrála v dobách totality vysoce pozitiv-

ní úlohu. Pomáhala ke stmelení profesorského sboru prostøednictvím
spoleèných výletù nebo posezení. Výlety byly výbornì organizovány a po-
øádány pro èleny sboru a jejich rodiny. Mìly obvykle velkou poznávací
hodnotu, ale hlavnì sbli�ovaly jejich úèastníky. Kromì nich byla velmi
oblíbena i posezení poøádaná u pøíle�itosti Dne uèitelù, MD� nebo závìru
�kolního roku. Jejich atmosféra bývala neopakovatelná. V�dy za dopro-
vodu kytar se rozléhal mohutný zpìv, který prostøídával rùzné �ánry.
Sedávalo se dlouho do noci a vìt�ina zpívala a� do úplného ochraptìní.

ROH zakupovalo také abonentky do divadla a na koncerty a èas od
èasu byly poøádány zájezdy na divadelní pøedstavení do Janáèkova diva-
dla v Brnì. V dobì letních prázdnin byly pronajímány obvykle dva pokoje
v nìkteré z horských chat a uèitelé se svými rodinami se tu støídali
v týdenních turnusech.

Socialistická �kola dávala bezplatnì studentùm uèebnice. Velkorysost
státu na jedné stranì vyvolávala na stranì druhé negativní pøístup ke
knihám jako hodnotám. Student na jejich poøízení nemusel nic vynaklá-
dat, a tak se k nim choval jako k bezcenné vìci. Po�kozování, èmárání,
vytrhávání stránek a celkové nièení bylo na denním poøádku. Postihy
byly minimální. Po�kozená uèebnice se vyøazovala a teprve pozdìji se
zaèala vybírat finanèní náhrada. Uèitelùm byla pøidávána dal�í práce
s vedením evidence, rozdáváním, vybíráním, vyøazováním uèebnic,
a hlavnì s vybíráním penìz. Práce velmi nepøíjemná i riziková zvlá�tì
v maturitních tøídách, kdy studenti �adonili o ponechání uèebnice do
pøijímacích zkou�ek. Nìkteøí z nich je u� nikdy nevrátili a jejich tøídní
na tyto provinilce dopláceli ze svého.

Vztah k vìcem se musí pìstovat. Pokud se nevnímá jako hodnota, je to
vlastnì pobídka k ne�etrnému zacházení. Majetkové vztahy se sice po
sametové revoluci pøehodnotily, ale dochází zase k jinému extrému. Nad-
byteènost v nìkterých spoleèenských kruzích vede k podobným posto-
jùm a rozhodnì neprospívá výchovì mláde�e.
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XIII. Závìr
Socialistické �kolství, stejnì jako celá spoleènost, bylo ovládáno vlád-

noucí ideologií a brzdilo zvlá�tì humanitní pøedmìty. V hodinách èe�tiny
byli studenti ochuzování o zakázaná díla a autory, hodiny dìjepisu
a zemìpisu byly ideologicky deformovány. Urèité vìt�í nebo men�í defor-
mace poci�ovaly i ostatní pøedmìty. Nehledì na to vyuèující podle svých
mo�ností a schopností podporovali a rozvíjeli talenty, jimi� obsazovali
v�emo�né soutì�e v jednotlivých pøedmìtech. Tuto èinnost nelze v �ád-
ném pøípadì hodnotit jako formální a její �ivotnost dokládá její nepøetr-
�ité trvání. Jde o pìstováni zájmu o pøedmìt, touhu dovìdìt se víc
a prosadit se v �ir�í konkurenci nad rámec vlastní tøídy.

V dne�ní dobì dostaly tyto soutì�e nový obsah a mnohé i jiný název.
�kola skýtá vìt�í prostor také pro výtvarnou a hudební výchovu. Díla
studentù- výtvarníkù zdobí chodby �koly a jsou pravidelnì obmìòována.
Hudební výchova se prezentuje dvìma sbory. Jeden je urèen pro studen-
ty prim a� kvart a druhé tìleso je pro star�í studenty. Pìvecký sbor dù-
stojnì reprezentuje �kolu a navazuje na tradice, které byly dlouhodobì
pøeru�eny. Obsahová zmìna se výraznì projevila i ve výuce cizích jazykù.
Nejde v ní jen o pasivní znalost, ale hlavnì o schopnost komunikace.
K tomu nejvíce napomáhá i pøítomnost cizojazyèných lektorù (rodilých
mluvèích) nebo výmìnné zájezdy do pøíslu�ných zemí.

Sbírkové fondy byly za totality zahlceny balastem a paskvily. �ákov-
ská a uèitelská knihovna, i kdy� byly dlouhodobì budovány, byly závislé
na vydávaných titulech. Názorných pomùcek bylo minimum a mnohé
pamatovaly je�tì Rakousko-Uherskou monarchii. Jazyková výuka také
postrádala autentické nahrávky. Teprve po r. 1989 zaèaly jednotlivé pøed-
mìty budovat své sbírky a odborné uèebny tak, aby výuka odpovídala
trendùm souèasné vìdy. Problém nastal ale v penìzích, proto�e se knihy
i uèební pomùcky mnohonásobnì zdra�ily. �kola musí hledat sponzory,
kteøí by jí v této èinnosti pomohli. Je toho je�tì mnoho, ale je to u� �o nìèem
jiném�.

Výuka u� nepodléhá vládnoucí ideologii a uèitelé opìt uèí své �áky tvo-
øivì myslet. Je v�ak je�tì mnoho toho, co by potøebovalo zlep�it nejen na
Slovanském gymnáziu, ale ve �kolství jako systému. Autorita uèitele, kte-
rá byla v dobì totality silnì oslabována, nezaujala dosud ve spoleènosti
nále�ité místo. Odpadlo sice povinné oslovování soudruhu uèiteli/sou-
dru�ko uèitelko, které pro svou délku vedlo k automatickému výpadku
slova uèitel/uèitelka. (Men�ím dìtem slovo soudru�ka èinilo nemalý pro-
blém, a proto je také zkracovaly.) Pozice uèitele v�ak nestojí jen na oslove-
ní, i kdy� i to má své místo, ale také na finanèním ohodnocení, které stále
neodpovídá významu uèitelské práce. Navíc dnes chybí i podpora �koly
a uèitele v rodinì. Nelze se proto divit souèasnému trendu napadání uèi-
telù ze strany �ákù.

Zemì, které stojí na �pici ekonomického vývoje, dobøe vìdí, �e investi-
ce do vzdìlání a uèitelstva jsou tou cestou, která vede správným smìrem.
Snad se i na�e spoleènost na tuto cestu brzy dostane.

Vìra Kvapilová
emeritní profesorka SGO



45

STUDIE, POJEDNÁNÍ

ØEDITELÉ SL OVANSKÉHO G YMNÁZIA

V DOBÁCH, KDY NESMÌLO BÝT

SL OVANSKÝM G YMNÁZIEM

Motto: �Výsledky práce uèitelù jsou v �ivotì jejich �ákù a s nimi i odchá-
zejí. Ale práce tìch, kteøí se zapsali do dìjin �kolství, pedagogiky a jiných
vìdních oborù, stejnì jako tìch, kteøí budovali a organizovali èeské �kol-
ství, by nemìla být zapomenuta.� (Akademik Otakar Chlup)

V pováleèných letech do�lo k bouølivému spoleèenskému vývoji, který
se projevil i personálními zmìnami v profesorském sboru Slovanského
gymnázia. Na místa øeditelù byli nadále jmenováni levicovì orientovaní
lidé, kteøí dle tehdej�ích kádrových mìøítek byli garanty realizace prosa-
zování politiky KSÈ ve �kolství. I mezi nimi se ale na�ly morálnì a intelek-
tuálnì zdatné osobnosti, které své jmenování vnímaly jako poslání
a v rámci daných velmi omezených mo�ností usilovaly o co nejlep�í pro-
speritu �koly. Z následnì uvedených medailonù jednotlivých øeditelù lze
vyèíst více ne� jen jejich kariérní ambice, resp. profesní erudici. Lze z nich
vyèíst tehdej�í atmosféru na �kole, vnìj�í a vnitøní tlaky, jim� byli øedite-
lé vystaveni, i slo�itost vývoje, jím� �kola za jejich pùsobení procházela.
Dodejme, �e to byl vývoj mnohdy bolestný, �e jím v�ak �kola i pøispìním
nìkterých z nich pro�la se ctí.1 ) 2 ) 3)

1) Øeditelé Slovanského gymnasia, o nich� pojednávají pøedchozí almanachy: Jan Evang.
Kosina (1867 � 1877), Vojtìch Kotsmich (1878 � 1888), P. Maxmilián Vrzal (1889 � 1907),
Karel Koøínek (1908 � 1920), Vít Høivna (1920 � 1925), Stanislav Podivínský (1925 � 1926),
Franti�ek Slavík (1926 � 1933), Josef �amánek (1933 � 1934), Franti�ek Haderka (1934 �
1941), Jindøich Preè (1941 � 1942), Rudolf Hikl (1942 � 1945) a PhDr. Jan Springer (1945 �
1948).

2) Do Slovanského gymnasia bylo v roce 1949 zaèlenìno i Dívèí reformní reálné gymnasium
(zal. 1919), jeho� øediteli byli Jindøich Steinmann (1919 � 1920), Klement Králík (1920 �
1939), Rudolf Hikl (1939 � 1945) a PhDr. Rudolf Fla�ar (1945 � 1949). Pojednává o nich
almanach �Buï zdrávo nám, gymnasium dívèí�, Olomouc (1999).

3) V Olomouci-Øepèínì bylo 2. února 1940 zalo�eno také Øádové dívèí reálné gymnasium sester
dominikánek. Po pùldruhém roce èinnosti bylo likvidaèním naøízením protektorátních
úøadù, zamezujícím výchovu èeské inteligence, zru�eno. K jeho obnovení do�lo dne 3. záøí
1945 pod názvem Øádové dívèí reálné gymnasium. Øeditelkou byla jmenována øádová
sestra dominikánka RNDr. Jaromíra Nìmcová. V øíjnu 1948 v�ak bylo i toto gymnázium
s odvoláním na èerstvì schválený zákon o jednotné �kole zestátnìno. Profesorky této �koly,
které byly øádovými sestrami, ani� si smìly vzít své osobní vìci, byly deportovány na
nucené práce do sbìrných klá�terù. Øádové dívèí reálné gymnasium pøe�lo pod správu
Dívèího reformního reálného gymnasia (øeditel PhDr. Rudolf Fla�ar) a s ním v roce 1949
bylo zaèlenìno do Slovanského gymnasia, které tehdy øídil PhDr. Jaroslav Hanáèek (viz
almanach Buï zdrávo nám, gymnasium dívèí, Olomouc, 1999).
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PhDr. Jaroslav Hanáèek
øídil Slovanské gymnázium

od 6. kvìtna 1948 do konce �kol-
ního roku 1951. Pøijetí tohoto
místa, jeho� pozdìji mnohokrát
litoval, bylo reakcí na jeho neu-
skuteènìné ambice vysoko�kol-
ského uèitele na UP (mj. návrat
Zdeòka Nejedlého na post minis-
tra �kolství po únoru 1948 a ná-
sledující neblahý vývoj vèetnì
odstavení rektora UP J. L. Fi-
schera apod.). Po celý svùj �ivot
se dr. Hanáèek orientoval na
vìdeckou a výzkumnou práci
v oboru sociologie, v nìm� roku
1927 získal doktorát na Masa-
rykovì univerzitì. Byl pøesvìd-
èeným sociálním demokratem.
Ctil dílo TGM. Mimoøádný dù-
raz kladl na vzdìlání a zdoko-
nalování vzdìlávací soustavy.
Zastával názor, �e spoleènost
má plnou zodpovìdnost za vzdì-
lání v�ech vrstev obyvatelstva. Pøesto�e byl ateistou, dokonale znal dìji-
ny nábo�enství. Zcela mimoøádnì se anga�oval spoleèensky; zejména
pøedná�kami v Dìlnické akademii. Od roku 1935 byl èlenem mìstského
zastupitelstva v Pøerovì, po válce dokonce jako 1. místopøedseda MìNV
Pøerov. Jako externí uèitel FF UP vypracoval strukturu kurzu sociologie
na akademické pùdì a zasazoval se o pøedná�ky obèanské nauky pro
uèitele. Vypracoval i osnovy obèanské výchovy pro II. stupeò základních
�kol. Na akademické pùdì se anga�oval proti pøijetí a realizaci nechval-
nì známého zákona o jednotné �kole. Prosazoval rovnì� povinné pedago-
gické vzdìlávání v�ech uèitelù odborných �kol. Ve svém díle se zabýval
napø. tématy Autorita rozumu, Sociologie dìlníka, Dìlníkovo sociální
sebevìdomí; podporoval i vznik Výzkumného ústavu dìlnického� Díky
svému badatelskému zájmu i brilantní znalosti nìmèiny znal dokonale
vývoj Nìmecka v letech 1918 � 1933, èeho� vyu�il v pøedváleèných letech
k rozsáhlé pøedná�kové èinnosti, v ní� upozoròoval na nebezpeèí rostou-
cího vlivu nacismu. Jako levicovì orientovaný sociálnì-demokratický in-
telektuál pokraèoval ve svých spoleèenských aktivitách i po spojení soci-
ální demokracie s KSÈ.

Pedagogická dráha dr. Hanáèka (nar. 10. srpna 1903 v Pøerovì) zahrnuje
gymnázia v Kyjovì, Banské �tiavnici, Orlové a v Pøerovì. Pøes svoji mír-
nou, spí�e badatelsky orientovanou povahu ho jeho politická anga�ova-
nost pøivedla do øeditelských funkcí. Díky znalosti nìmèiny a nìmecké-

PhDr. Jaroslav Hanáèek
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ho prostøedí nejdøíve na obnoveném èeském gymnáziu ve �ternberku
(1945 � 1948). Proto�e chtìl být v blízkosti akademického dìní na UP
(svou roli hrálo i snaz�í dojí�dìní z Pøerova, kde po celý �ivot bydlel),
pøijal nabídku místa øeditele na Slovanském gymnáziu (1948 � 1951),
které musel uvolnit, a byl poté ustanoven (1951 � 1958) øeditelem Støed-
ní zdravotní �koly v Olomouci (�Pöttingeum�). Jeho posledním øeditel-
ským místem byla SPg� Pøerov (1958 � 1959), odkud byl v roce 1959
odstaven a pøeøazen jako øadový uèitel na
SE� Pøerov, kde setrval a� do svého odcho-
du do dùchodu v roce 1964. Pamìtníci se
o nìm vyjadøují, �e (cit.) �i jako øadový kan-
tor patøil k intelektuálnì vyènívajícím pe-
dagogùm�. Zemøel 18. bøezna 1968.

PhDr. Franti�ek Malínský 1)

pocházel z rodiny dìlnického písmáka
z Litomy�le (nar. 12. února 1897). Po maturitì
na litomy�lském reálném gymnáziu (1915)
slou�il do konce 1. svìtové války u 98. ra-
kousko-uherského pì�ího pluku, s ním� byl
na albánské frontì (onemocnìl malárií). V roce
1918 vykonal doplòovací zkou�ku dospìlos-
ti na státním uèitelském ústavu v Praze.
Studiem na Filosofické fakultì UK dosáhl
v roce 1921 aprobace k vyuèování dìjepisu
a zemìpisu a roku 1924 byl promován dok-
torem filosofie. Pùsobil na støedních �kolách
v Chotìboøi, v Jièínì, ve Strá�nici a od roku
1928 na Èeské státní reálce v Olomouci. Po
Mnichovì 1938 se dr. Malínský jako dùstoj-
ník ès. armády (�kpt.) zapojil do protinacis-

1) Souèasné Slovanské gymnázium navazuje i na tradici olomoucké Èeské reálky (zal. 1902),
resp. Polívkova reálného gymnasia, s ním� bylo ve �k. r. 1951/52 slouèeno a v jeho� budovì
na tø. Jiøího z Podìbrad dodnes sídlí. Olomouckou Èeskou reálku øídil prof. Franti�ek
Polívka (1902 � 1923), Václav Komberec (1923 � 1930), Ing. Franti�ek Rompart (1930 � 1938)
a prof. Franti�ek Wiedermann (podzim 1938). Ve velice nevdìèném vedení reálky se v dobì
okupace vystøídali v roli zatímních správcù prof. Konstantin Petøík (1938 � 1941), Ing.
Jaroslav Urbánek, dr. Jaroslav Èièatka a prof. �ebastián Lax (v�ichni 1941). Od roku 1941 a�
do 22. 5. 1945 profesor matematiky Karel Kymla (s výjimkou podzimu 1944 a� jara 1945,
kdy �kolu spravoval spoleènì se Slovanským gymnasiem øeditel Rudolf Hikl). Po nezbytných
opravách válkou po�kozené budovy zaèalo øádné vyuèování 18. èervna 1945 (podle uprave-
ných osnov pro reálná gymnázia). Správy ústavu se ujal osvobozený politický vìzeò PhDr.
Franti�ek Malínský, který byl formálnì øeditelem do roku 1948 (i kdy� se v roce 1946 habi-
litoval a pùsobil jako docent èeskoslovenských dìjin na Filozofické fakultì obnovené olo-
moucké univerzity). �kolu pak v jeho zastoupení administrativnì vedla prof. Franti�ka
Francová a od kvìtna 1947 Vladimír Srovnal.

PhDr. Franti�ek Malínský
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tického odboje Obrany národa (v mobilizaèních plánech se s ním od èerv-
na 1938 poèítalo pro pøíp. povstání jako s velitelem pluku domobrany
Olomouc-mìsto).

Dne 1. záøí 1939 byl ve �kole zatèen gestapem a odvleèen do koncent-
raèního tábora Dachau, pozdìji do Buchenwaldu a do Vratislavi. Po osvo-
bození se na svoji �kolu vrátil a 22. kvìtna 1945 pøevzal její øízení (pod
názvem Polívkovo reálné gymnasium). V roce 1946 se habilitoval na Husovì
bohoslovecké fakultì v Praze (téma habilitaèní práce �Svatováclavská otázka
v èeské historii�) a následnì byl povìøen pøedná�kami z èeskoslovenských
a slovanských dìjin na FF UP v Olomouci, kde pùsobil a� do svého odcho-
du do dùchodu. Svými studenty z reálky byl velmi oblíbený; èasto ho i po
øadì desetiletí zvali na svá setkání. Po celý svùj �ivot byl aktivní v øadì
organizací, mj. v Sokole, kde pùsobil jako vzdìlavatel a starosta Smrèko-
vy �upy sokolské. Zemøel 28. února 1979.

PhDr. Josef Birgus
se narodil 23. kvìtna 1905 v Pøero-

vì v rodinì strojvùdce. Ve Vala�ském
Meziøíèí nav�tìvoval v letech 1915 �
1923 reálné gymnázium. Pod vlivem
rozsáhlého humanitního vzdìlání, kte-
rého se mu na tomto gymnáziu dosta-
lo, zaèal nejdøíve studovat klasickou
filologii na Karlovì univerzitì v Praze,
v druhém semestru v�ak pøestoupil na
novì zøízenou Masarykovu univerzi-
tu v Brnì a zmìnil obor na aprobaèní
skupinu nìmèina, filozofie a malá
francouz�tina. Jazyky se staly jeho ce-
lo�ivotní láskou a vedle ji� zmínìných
se vìnoval i angliètinì a pozdìji ru�ti-
nì, kterou studoval dálkovì. Dokto-
rát filozofie získal v roce 1931 rovnì�
na Masarykovì univerzitì.

Po absolvování univerzity a vojen-
ské prezenèní slu�by nastoupil dráhu støedo�kolského profesora na stát-
ním reálném gymnáziu v Pøíboøe. V tomto mìstì se v roce 1936 o�enil,
natrvalo s rodinou usadil a po celý �ivot se sem vracel, i kdy� pracoval
v rùzných koutech Moravy. Jeho milovaná mìsta v�ak byla Vala�ské Me-
ziøíèí a Olomouc. Po zru�ení pøíborského gymnázia vyuèoval za války na
gymnáziích v Brnì, Vala�ském Meziøíèí a v Kromìøí�i a v pováleèných
letech v Rýmaøovì. Roku 1948 se stal na základì konkurzu øeditelem
Polívkova reálného gymnasia. Aèkoliv se osvìdèil jako vynikající peda-
gog i organizátor, byl v dùsledku poúnorového vývoje na podzim roku
1950 vedoucí funkce zbaven (øeditelem byl jmenován za okupace dlouhodobì
vìznìný pøedváleèný èlen KSÈ PaedDr. Miloslav Zedek). Dr. Birgus ode�el uèit na

PhDr. Josef Birgus
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gymnázium v Pøíboøe, odkud byl po krátké dobì (1951) pøelo�en na místní
základní �kolu.

Významný pøedìl v jeho povolání a v celé �ivotní dráze nastal, kdy� byl
zaèátkem �kolního roku 1953/54 povolán k pùsobení na katedøe ger-
mánské a anglické filologie novì zøízené Vysoké �koly pedagogické v Olo-
mouci, která byla pozdìji zaèlenìna do Univerzity Palackého. V pøíznivých
podmínkách vysoko�kolského pracovi�tì rozvinul mnohostranné pùso-
bení pedagogické, odborné, publikaèní, veøejné, organizaèní, pøeklada-
telsko-tlumoènické aj. a� do své smrti 23. øíjna 1985.

Milovaným oborem dr. Birguse byla metodika vyuèování nìmeckému
jazyku, podílel se na vzniku èasopisu Cizí jazyky ve �kole (1957), byl zde
8 let èlenem redakèní rady, z toho pìt let zástupcem �éfredaktora. V tomto
èasopise vy�ly desítky jeho pøíspìvkù, pravidelnì také informoval o èa-
sopise Fremdsprachenunterricht a Praxis des neusprachlichen Unter-
richts. Podílel se té� na tvorbì uèebnic, a� u� recenzemi, nebo pøímou
spoluprací. Vìnoval se i praktické èinnosti pøekladatelsko-tlumoènické,
øadu let tlumoèil na Academia filmu Olomouc, na rùzných konferencích
a sympoziích. Pùsobil i jako externí uèitel na Jazykové �kole a v dùchodu
vyuèoval v letech 1971 � 1981 v intenzivních kurzech nìmèiny, poøáda-
ných strojírenským koncernem Sigma.

Jeho povaze byla cizí honba za kariérou, svou práci vykonával v�dy
a v�ude s velkým osobním zaujetím, odpovìdnì a s trvalým zájmem o vìc.
Z jeho pùsobení v øeditelské funkci na Polívkovì reálném gymnasiu

v Olomouci vnímají pamìtníci po-
zitivnì korektnost pracovních a
mezilidských vztahù, snahu ochrá-
nit �kolu pøed politickým fana-
tismem i snahu o kontinuitu její
dosavadní úrovnì a o zachování pe-
dagogické atmosféry �reálky�.

PaedDr. Miloslav Zedek
maturoval na gymnáziu v Hole-

�ovì (byl jedním ze 7 dìtí v rodinì hole-
�ovského malíøe a natìraèe, v ní� se dba-
lo na hudební vzdìlání; nar. 7. èervna
1908). V roce 1932 dokonèil studia
matematiky a deskriptivní geome-
trie na Pøírodovìdecké fakultì UK
v Praze. Po absolvování základní
vojenské slu�by byl zprvu bez prá-
ce, pozdìji pracoval jako knihov-
ník Univerzitní knihovny v Brnì;
posléze uèil v nìmecko-polském
prostøedí na èeské men�inové mì�-
�anské �kole ve Fry�tátì (èást Karvi-
né) a od 1. záøí 1935 zakotvil na

PaedDr. Miloslav Zedek
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Èeské reálce v Olomouci. Ihned se aktivnì zapojil do kulturního �ivota ve
mìstì (mj. hrával v kvartetu na violu, zpíval i v tehdy velmi oblíbené Talpovì ��est-
nátce�, která byla pozdìji základem pìveckého sdru�ení �Ne�vera�). Skromné pro-
støedí jeho rodiny ho u� na vysoké �kole pøivedlo k aktivitì v levicových
organizacích. Byl jedním z prvních olomouckých pedagogù zatèených ge-
stapem. V letech 1940 � 1945 byl vìznìn v nìkolika koncentraèních tábo-
rech v Nìmecku. Po válce se vrátil k pedagogické práci a od 1. záøí 1950
se ujal øízení Polívkova gymnasia (tedy reálky) a v následujícím �kolním
roce i Slovanského gymnasia, které pak sdru�ovalo v budovì reálky oba
zmínìné ústavy. 1)

Pøedmìtùm své aprobace uèil s velkým nasazením a svým pochope-
ním i pøístupem získal øadu studentù pro vysoko�kolské studium mate-
matiky. V jeho zastoupení øídil �kolu od roku 1952 prof. Stanislav Li�ka.
Pùsobení dr. Zedka na gymnáziu silnì ovlivnilo celou jeho dal�í vìdeckou
a odbornou práci, v ní� se zamìøil na problematiku vyuèování matemati-
ce a na péèi o nadané studenty gymnázií. Dr. Zedek pøe�el v roce 1954 na
Pøírodovìdeckou fakultu UP, kde a� do konce své aktivní pedagogické
dráhy pùsobil jako vysoko�kolský pedagog a vedoucí katedry metodiky
matematiky a elementární matematiky. Byl spoluorganizátorem mate-
matické olympiády v Olomouckém kraji a patronem matematicky zamì-
øeného gymnázia v Bílovci. Na univerzitì svou publikaèní, vìdecko-vý-
zkumnou, popularizaèní a organizátorskou práci vìnoval otázkám teorie
a praxe vyuèování matematiky, pøípravì uèitelù matematiky a deskrip-
tivní geometrie a výchovì mladých vìdeckých pracovníkù v oboru. Byl
spoluautorem Sbírky øe�ených úloh MO, kategorie B, C a koordinátorem
autorských kolektivù osmi støedo�kolských uèebnic matematiky.
V nìkolika funkèních obdobích byl prodìkanem PøF UP (poèátkem 70. let
i prorektorem UP) pro pedagogickou èinnost. Byl rovnì� respektovaným
èlenem redakèní rady metodického èasopisu Matematika a fyzika ve �ko-
le a redaktorem periodika Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Ve vy��ím vìku trpìl tì�kou poruchou zraku. Zemøel v 93 letech dne 23.
èervna 2001.

PhDr. Franti�ek Tvrdoò
pocházel z chudé rolnické rodiny z Kunovic u Uherského Hradi�tì (nar.

26. bøezna 1913). Mìl je�tì tøi mlad�í sestry. Kdy� mu bylo 10 let, jeho otec
odjel za prací do Argentiny, kde zemøel a rodina zùstala bez prostøedkù.
Hmotná nouze mu neumo�nila studovat. Vyuèil se zedníkem. Pomáhal
matce �ivit rodinu, pracoval u stavební firmy ve dne jako zedník a v noci
jako hlídaè na stavbì. Na uèitelský ústav v Olomouci se mohl pøihlásit

1) V budovì Èeské reálky na tø. Jiøího z Podìbrad (v té dobì Polívkova reálného gymnasia),
kam bylo Slovanské gymnasium ze své budovy násilnì vystìhováno, do�lo k administrativ-
nímu spojení obou presti�ních �kol, pøièem� na dva roky bylo ústavu zachováno jméno
star�ího z nich. V roce 1953 byla gymnázia v celé republice zru�ena a nahrazena �jedenác-
tiletými støedními �kolami�, kopírujícími sovìtský vzdìlávací model.



51

STUDIE, POJEDNÁNÍ

teprve tehdy, a� jeho mlad�í sestry
zaèaly pracovat. Po maturitì nese-
hnal místo, a proto se zase vrátil
k zednièinì. Tragicky osudná se mu
stala léta okupace, kdy byl v roce
1942 pøidìlen na oddìlení pro mla-
distvé na Úøadu práce v Olomouci.
Zde odpovídal za organizaci pracov-
ních sil pro totální nasazení v Øí�i.
I kdy� svého tehdej�ího postavení
vyu�il k individuální pomoci mnoha
lidem a zapojil se i do protifa�istic-
kého odboje, jeho� nìkterým úèast-
níkùm obstarával fale�né doklady,
byl posti�enými úèastníky vnímán
velmi nenávistnì, èeho� bylo bez pøi-
hlédnutí k polehèujícím okolnostem
zneu�ito pøi jeho odstranìní z funkce
øeditele (a ze �kolství vùbec) v roce 1958.

Dr. Tvrdoò mohl studovat vysnì-
nou vysokou �kolu a� po válce. Stu-
dia èe�tiny, angliètiny a filosofie za-

hájil v Brnì a po obnovení olomoucké univerzity je dokonèil na UP
v Olomouci. Po krátkém pùsobení ve Velkých Losinách nastoupil od 1. øíj-
na 1948 svou pedagogickou dráhu na Slovanském gymnasiu Olomouc.
V roce 1951 byl promován doktorem filosofie. Od roku 1954 byl øedite-
lem Slovanského gymnázia (resp. tehdy 1. jedenáctileté støední �koly v Olomouci,
tø. Jiøího z Podìbrad 13). Atmosféra mezilidských vztahù v profesorském
sboru �koly byla tehdy díky nasazeným komunistickým fanatikùm vel-
mi napjatá. Dnes chápu, proè chodíval �kolou v�dy vá�nì a zachmuøen,
ale vyvádìní tìchto �bojùvek� ne�lo úèinnì èelit. Vlna rozhoøèení absol-
ventù (vyslaných za okupace na práce v Øí�i), kteøí se úèastnili 90. výroèí oslav
zalo�ení Slovanského gymnázia, dala podnìt k jeho odstranìní z funkce
z politických dùvodù. Dr. Tvrdoò se tedy vrátil definitivnì k zednické
profesi, po léta jako prostý dìlník, pozdìji jako mistr a stavbyvedoucí.
Osobnì jsem se setkal se svým øeditelem v roce 1960 na brigádì vysoko-
�kolákù pøi stavbì Lisoven nových hmot ve Vrbnì pod Pradìdem, kde
jsem mu podával cihly a on mì na oplátku uèil nahazovat omítku (je to
opravdu kum�t!). Veèer pak pøicházel na ubytovnu mezi vysoko�koláky,
kteøí se zaujetím naslouchali jeho vyprávìní z cest západní Evropou, kte-
rou v pováleèných letech projel na kole� Posléze byl dr. Tvrdoò povìøen
vedením knihovny Pozemních staveb Olomouc, kde setrval a� do odcho-
du na penzi.

Øeditel Tvrdoò se celý �ivot vìnoval svým velkým láskám: èeskému
jazyku a literatuøe a studiu cizích jazykù. Psal básnì, povídky, divadelní
hry i odborné stati (vzhledem k vý�e popsaným okolnostem buï do ��uplíku�, nebo
je publikoval pod cizím jménem), plynnì hovoøil anglicky, dánsky, �védsky,

PhDr. Franti�ek Tvrdoò
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nìmecky, rusky a srbochorvatsky. Díky své stavaøské kvalifikaci prová-
dìl dr. Tvrdoò svým kolegùm a pøátelùm prakticky za cenu materiálu
stavební úpravy jejich bytù. Po ��ichtì� odpracované na stavbì vyuèoval
po veèerech soukromì angliètinu. K jeho zálibám patøila i hudba. Vojen-
skou slu�bu vykonával u vojenské hudby 6. �Hanáckého� pì�ího pluku
v Olomouci, kde hrál na tubu. V dal�ích kapelách taky na basu a na
housle.

PhDr. Franti�ek Tvrdoò byl i pøes nepøízeò osudu výraznou osobností
olomouckého kulturního, vìdeckého a pedagogického svìta a � by� roz-
poruplnì vnímán � i úctyhodnou pedagogickou osobností Slovanského
gymnázia. Zemøel náhle 16. dubna 1981.

Otto Ficner
stál v èele 1. jedenáctileté støední �koly

v Olomouci, tø. Jiøího z Podìbrad 13, od roku
1958 do jara 1960. Pocházel ze Zábøeha na
Moravì (nar. 4. záøí 1919). Zábøe�ské ni��í reál-
né gymnázium v�ak musel ze sociálních
dùvodù opustit. V roce 1936 se vyuèil a a�
do roku 1941 pracoval jako krejèí. Zbytek
váleèných let pro�il jako pomocný stavební
dìlník v totálním nasazení v Hamburku.

Ovlivnìn rodinným prostøedím a svými
zá�itky z války vstoupil v roce 1945 do KSÈ.
Nadále pracoval jako krejèovský dìlník
a pøi zamìstnání vystudoval v roce 1950
státní kurz M�O. Jako uèitel obèanské nau-
ky v tomto kurzu po dva roky také uèil.
Od 1. ledna 1952 uèil na olomoucké zdra-
votní �kole, ve �k. r. 1952/53 byl zástup-
cem øeditele na dìlnické pøípravce v Bílé
Vodì u Javorníka a od 1. záøí 1953 nastou-
pil jako uèitel na Fuèíkovu pedagogickou
�kolu v Olomouci. Dálkovým studiem na olo-

moucké Vysoké �kole pedagogické získal v roce 1955 aprobaci pro vyuèo-
vání dìjepisu, zemìpisu a obèanské nauky. V roce 1958 se stal po dr.
Tvrdoòovi øeditelem JS� na tø. Jiøího z Podìbrad. Jako uèitel byl studen-
ty oblíben jednak proto, �e vy�adoval pouze znalosti základního uèiva,
zejména v�ak pro jeho pøehlednou prezentaci. Nevím u�, jak oslovoval
dívky, ale studenty, které si oblíbil (patøil jsem k nim), oslovoval �sokolíku�.
V roce 1960 mu byl udìlen titul �Vzorný uèitel�. V letech 1960 � 1963 byl
stranickým pracovníkem OV KSÈ a v následujících letech do roku 1970
pracoval jako odborný asistent katedry marxismu-leninismu na PøF UP,
kde vyuèoval vìdecký komunismus a pozdìji politologii. V èervnu 1968
podepsal prohlá�ení proti rezoluci SNB a Lidových milic. Za tento odvá�-
ný obèanský postoj byl bìhem �normalizace� vy�krtnut z KSÈ, mìl zákaz
pøedná�et studentùm a a� do odchodu do dùchodu byl povìøován organi-

Otto Ficner
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zací pedagogických praxi studentù PøF UP. V roce 1973 mu bylo v rámci
PøF UP umo�nìno pracovat v pøípravném výboru 6. speleologického kon-
gresu, který se konal v Olomouci. Publikoval nìkolik odborných èlánkù
a studií, mj. s dr. Maslowskim i k dìjinám UP a mìsta Olomouc. Zemøel
31. èervence 1983.

Miroslav Hrabovský
vyrùstal v èesko-polsko-nìmeckém prostøedí v národnostnì oriento-

vané rodinì po�tovního zøízence s devíti dìtmi v Petøvaldì u Nového Jièí-
na (nar. 5. øíjna 1908). Vzdìlání získal na �kolách v Pøíboøe. Po maturitì na
tamním uèitelském ústavu (aprobace pro M, F, Bi, Ch) od roku 1938 postup-
nì uèil v Horní Suché a v Karviné a po záboru pohranièí byl pøelo�en na
Ba�ovu �kolu práce do Zlína, kde se podílel na øadì pedagogických
a metodických výzkumù. Za okupace se zapojil do ilegálního odboje. V roce
1941 byl za velezradu odsouzen ke 4 letùm káznice a ke ztrátì cti. Pro�el
osmnácti káznicemi a koncentraèními tábory, konec války ho zastihl na
pochodu smrti. V roce 1946 se usadil s rodinou v Olomouci. Od tohoto
roku byl postupnì okresním a od roku 1949 krajským inspektorem kul-
tury, od roku 1954 pak vedoucím odboru kultury KNV Olomouc. Mìl
osobní pøátelské styky napø. s B. Dvorským, O. F. Bablerem, K. Svolin-

ským a dal�ími, zaji��oval pohøeb
a vykonání poslední vùle P. Bez-
ruèe, organizoval výstavbu nové
budovy divadla v Olomouci�Ho-
dolanech, výstavbu Památníku
obìtem 2. svìtové války v Javoøíè-
ku, spoluzakládal soutì� Wolke-
rùv Prostìjov, do�ínky v Námì�ti
na Hané, první výstavy Flora Olo-
mouc a dal�í.

V �edesátých letech se vlastní
politickou aktivitou zasazoval
o rehabilitaci svého bratra 1) a dal-
�ích osob persekvovaných v pade-
sátých letech, posléze organizoval
pomoc veteránùm 2. svìtové vál-
ky a pomoc �normalizací� posti-
�eným rodinám.

Øeditel Hrabovský bìhem své
pedagogické praxe navazoval na
zku�enosti z Ba�ovy experimentál-
ní �koly. V Olomouci zalo�il na tø.

1) Jeho bratr, brigádní generál Jaroslav Hrabovský, který byl zapojen do domácího odboje
a zúèastnil se bojù ve Francii, v Anglii, v SSSR a na Slovensku, byl koncem 40. let vìznìn
a v roce 1950 zemøel na následky fyzického týrání ve vìznici Mírov.

Miroslav Hrabovský
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Jiøího z Podìbrad Z� s roz�íøenou jazykovou výukou, jí� byl øeditelem (po
pøestìhování dne�ní Z� Hálkova), inicioval zavádìní experimentálních výuko-
vých metod, napø. programové vyuèování, literární výchovu, výchovu
k volbì povolání, zavádìní psychologických testù pro výbìr talentova-
ných �ákù apod., pøièem� výsledky nìkterých tìchto studií mají uplatnì-
ní dodnes. Za svoje aktivity obdr�el øadu vyznamenání, a to jak za odbo-
jovou èinnost, tak za své pùsobení v oblasti kultury (vèetnì vyznamenání
prezidenta republiky).

Pøed oèekávaným zru�ením Olomouckého kraje pøe�el v roce 1959 do
�kolství, nejdøíve jako zástupce øeditele a od roku 1959 jako øeditel JS�
(tedy Slovanského gymnázia); po rozdìlení �koly byl od roku 1963 øeditelem
Z� na tø. Jiøího z Podìbrad. Poèátkem �normalizace� v roce 1970 pro
nesouhlas s okupací sovìtskou armádou v roce 1968, vyvì�ení smuteèní
vlajky za Jana Palacha apod. musel �kolu opustit. Po zbytek �ivota byl
s rodinou perzekvován. Aè nemocen, pracoval v ústraní a� do své smrti
24. listopadu 1976 na výzkumném úkolu ÈSAV �Prùzkum historického
jádra mìsta Olomouce�. V roce 1990 byl in memoriam plnì rehabilito-
ván.

Antonín Sosík
se narodil 7. prosince 1907 v Dìtkovicích,

malé vísce asi 8 km od Prostìjova. Jeho rodi-
na nebyla majetná (otec byl domácí konfekèní krej-
èí) a vlastnì dennì musela obhajovat svou exis-
tenci. Po absolvování obecné �koly, kde se
plnì projevilo jeho nadání a pøirozená inteli-
gence, vystudoval prostìjovské gymnázium
a následnì uèitelské studium chemie, biolo-
gie a zemìpisu na Pøírodovìdecké fakultì
Masarykovy university v Brnì. Po skonèení
vojenské prezenèní slu�by odstartoval svou
profesní dráhu na Slovensku. Prokazatelné
je jeho pùsobení ve tøicátých letech na gym-
náziu v Ko�icích; mohlo trvat jen do vzniku
Slovenského státu. V letech 1939 � 1948 uèil
na Gymnáziu Jiøího Wolkera v Prostìjovì.
Sosíkovy sociální koøeny jej v poúnorovém
kvasu pøedurèily k pùsobení v internátních
dìlnických pøípravkách v Èechách pod Kosí-
øem a pozdìji v Sobotínì, kde se k vysoko-
�kolskému studiu pøipravovaly mladé dìl-

nické �kádry�. Ji� tehdy byl vnímán jako zku�ený metodik, který se
vyuèování biologie vìnoval teoreticky i prakticky v rámci celého Olomouc-
kého kraje. V roce 1950 se stal profesorem na Pedagogickém gymnáziu
v Olomouci, zpoèátku umístìném v budovì zru�eného církevního gym-
názia v Olomouci-Øepèínì. Po roce své existence bylo pøemístìno do budo-
vy salesiánù na �erotínovì námìstí v Olomouci (tehdy �Fuèíkova pedagogic-

Antonín Sosík
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ká �kola�). Dle pamìtníkù Sosík ve volném èase bez zvlá�tní pøípravy vy-
svìtloval studentùm i uèivo fyziky, kdy� tamní fyzik byl spí�e vìdec ne�
uèitel. V letech 1956 � 1958 pùsobil ji� jako øeditel na SPg� v Pøerovì,
kde (cit.) �dùslednì dohlí�el na poøádek nejen ve �kole samotné, ale i na
internátì, v kuchyni a v kabinetech�. Na Slovanské gymnázium pøi�el
v roce 1963 z tehdej�í Dvanáctileté støední �koly v Olomouci-Starých Ho-
dolanech (1958 � 1963), pro kterou získal statut experimentální �koly. Zve-
lebil ji vybavováním kabinetù a vytvoøil stmelený pedagogický sbor (po-
kraèovatelem této olomoucké støední �koly je souèasné gymnázium v Olomouci-Hejèínì). 1)

Jako renomovaný metodik spolupracoval s Výzkumným ústavem peda-
gogickým na experimentálním ovìøování osnov, jeho� cílem bylo prodlou-
�ení tehdej�ího nesmyslnì krátkého tøíletého studia JS� na ètyøletou �dva-
náctiletku�, resp. SVV� (po pozdìj�ím pøejmenování).

Pan øeditel Sosík byl pova�ován za èlovìka lidsky vyrovnaného, zodpo-
vìdného, metodicky pouèeného a inteligentního. Uvìdomoval si nejen
klima doby, ale i potøeby �koly. V pedagogických kruzích byl pova�ován
za �krále uèitelù�; Sosíkovi byly cizí pøehnané ambice, tì�il ze své klidné
povahy a dbal na soustavnost vzdìlávacího procesu. Projevovalo se to
pøedev�ím v jeho lidském pøístupu k uèitelùm a jejich problémùm. V jeho
osobnosti se snoubila logiènost a systémovost pøedmìtù jeho aprobace
a zdravý selský rozum. V�ichni si cenili i jeho smyslu pro humor a velké
pochopení pro pubertální slabosti studentù.

Psaním pøíznivých posudkù pomohl na vysokou �kolu mnoha �ákùm
z perzekvovaných rodin. Po léta spoluorganizoval oblíbené prázdninové
pobyty dìtí na �pionýrských táborech� v Tì�íkovì, které byly opakovanì
vyhodnoceny jako nejlep�í, ani� by kdokoli z OV SSM objevil v nich zabu-
dovaný skautský výchovný systém.

Antonín Sosík zastával na SVV� tø. Jiøího z Podìbrad øeditelskou funkci
v roce 1967, kdy byl v rámci stoletého jubilea udìlen �kole Øád práce.
Udìlení tohoto øádu souviselo nejen s jubileem, ale i s vysokou úrovní
vzdìlávací práce, v ní� Antonín Sosík vidìl smysl a cíl svého sna�ení.
Navíc je tøeba si uvìdomit, �e udìlování øádù pro�lo v �edesátých letech
promìnami a nebylo jen politickým aktem.

Øeditel Sosík dost strádal, nebo� po celý �ivot komplikovanì dojí�dìl
ke své rodinì do Èechovic u Prostìjova a pøes týden (podobnì jako prof.
Huták) bydlel ve �kole. Tím více èasu jí vìnoval. Ze �koly ode�el s nástupem
�normalizace� v roce 1969. Jako dùchodce je�tì vypomáhal s výukou na
katedøe pøírodopisu a základù zemìdìlské výroby PdF UP. Jeho tehdej�í
�áci dodnes vzpomínají na jeho obdivuhodný vztah k pøírodì (mj. v metodice
pøírodopisu i recitoval ver�e, které mìly vztah k pøírodì). Do své pracovny na PdF
UP si pøinesl housle, na nì� v dobì polední pøestávky hrával. Zemøel ná-
hle v Èechovicích u Prostìjova dne 30. kvìtna 1973.

1) Potøeba �koly tohoto typu byla v Olomouci vznikem SVV� v Hejèínì pokryta. Hodolanská
SVV� postupnì zanikala tím, �e nové tøídy tøetího stupnì nebyly otevírány a profesorský
sbor postupnì pøecházel pøevá�nì do Hejèína.
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Oldøich Medek
pro�il své dìtství i studia v Brnì (nar.

3. dubna 1926). Na Masarykovì univer-
sitì absolvoval studium èe�tiny a ru�-
tiny. Svou pedagogickou dráhu zahá-
jil na dìlnické pøípravce v Èechách
pod Kosíøem. Odtud pøe�el na Fuèíko-
vu pedagogickou �kolu v Olomouci,
poté pùsobil na SVV� v Olomouci-Sta-
rých Hodolanech a v roce 1963 se stal
zástupcem øeditele na SVV� v Olomou-
ci, tø. Jiøího z Podìbrad. V roce 1969
vystøídal øeditele Sosíka a v této funk-
ci setrval a� do svého odchodu do dù-
chodu v èervnu roku 1986.

Øeditel Medek byl ru�tináø tìlem
i du�í. Ru�tinu také dobøe vyuèoval.
Podporoval soutì�e rozvíjející znalost
ruského jazyka a literatury (napø. Pu�-
kinùv památník), nad�eným rozvíjením

dru�ebních stykù s �desetiletkou� v Kostromi (SSSR) pøispìl ke zlep�ení
aktivních znalostí tohoto jazyka u studentù. Dùslednì realizoval stranic-
ké direktivy pro �kolství. Své pøedstavy rozvíjel obecnì v �lásku k Sovìt-
skému svazu� (mìl nadstandardní kontakty s pøedstaviteli �bratrské� okupaèní
moci, tzn. její armády a dal�ích bezpeènostních slo�ek�), vèetnì samoúèelných
akcí SÈSP, ideologického balastu èastých politických �kolení a dobì po-
platných ubíjejících normalizaèních tendencí, které vnucoval i svým pod-
øízeným, u nich� v�ak vyvolávaly spí�e latentní rezistenci (nebo� projevit
veøejnì nesouhlas mo�né nebylo). V pedagogickém sboru panovala pro celou
dobu �normalizace� typická atmosféra strachu, nedùvìry a poddanství.
Se svými zástupci (RNDr. Vladimír Bukáèek a Jarmila Hartmannová) �kolu vedl
s pøehledem, pevnou rukou, velmi dbal na formální poøádek, �kola plni-
la tehdy po�adovanou spoleèensko-politickou poptávku (napø. nábory na
vojenské �koly, brigády apod.). Svým zpùsobem oplýval i sarkastickým hu-
morem.

Oldøich Medek byl v soukromí starostlivý a obìtavý man�el i otec
a v dùchodu docela povídavý �oviální pán. Sám ukáznìnì chodil na bri-
gády (napø. stavebního bytového dru�stva své dcery), jako dùchodce si pøivydì-
lával v Moravských �elezárnách. Byl výborným sadaøem specializujícím
se na krajové odrùdy merunìk a broskví.

Øeditel Medek byl velmi dobrým organizátorem. Za svého pùsobení ve
funkci øeditele �koly úspì�nì vyøe�il stísnìné prostorové podmínky stav-
bou pavilonu v areálu �koly (brigádnicky, svépomocí!) a v letech 1984 � 1986
zaøídil generální opravu celé budovy �koly na tø. Jiøího z Podìbrad. Ze-
møel 14. února 1997.

Oldøich Medek
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RNDr. Vladimír Bukáèek
se narodil 7. bøezna 1934 na Vyso-

èinì v Moravských Køi�ánkách. Po
maturitì na gymnáziu v Polièce vystu-
doval v roce 1957 obory matematika
� deskriptivní geometrie na Vysoké
�kole pedagogické v Olomouci. Dok-
torát obhájil na PøF UP v roce 1980.
Vyuèoval krátce na støední �kole
v Pacovì a od roku 1961 v Olomouci
na tø. Jiøího z Podìbrad. V letech 1970
� 1972 zde byl zástupcem øeditele.
Stejnou funkci zastával i v letech
1973 � 1976 na Gymnáziu Jana Ople-
tala v Litovli a následnì byl metodi-
kem pro vyuèování matematiky na
Krajském pedagogickém ústavu Olo-
mouc. V této dobì externì vyuèoval
metodiku matematiky i na PøF UP.
Po svém uzdravení ze zranìní pøi tì�-
ké slu�ební autohavárii v únoru 1984
se vrátil od 1. záøí 1986 na Slovanské gymnázium Olomouc, kde byl øedi-
telem do roku 1992.

RNDr. Bukáèek se bìhem svého pùsobení na na�í �kole dvakrát podílel
na realizaci projektu osmiletého gymnázia (v letech 1968/69 a 1990/91). Pøi
svém nástupu do funkce v roce 1986 prosadil i otevøení speciálních tøíd
se zamìøením na matematiku, které v èase obecnì zavedených dobì po-
platných a gymnazijní studium znehodnocujících �ZVOPù� (základy vý-
roby a odborné pøípravy) umo�òovaly na�im gymnazistùm rozvoj tolik
�ádoucího logického my�lení. Dr. Bukáèek po roce 1989 upustil od svých
dosavadních politických aktivit a s velkou energií usiloval (motivován ro-
manistou univ. prof. PhDr. Jiøím Látalem, CSc.) o zalo�ení bilingvní èesko-fran-
couzské sekce. Anga�oval se i pøi získání a generální rekonstrukci zde-
vastované budovy v Pasteurovì ul. 19 (pùvodnì �kola pro dìti sovìtských okupantù),
která je dodnes elokovaným pracovi�tìm SGO, kde sídlí ni��í tøídy osmi-
letého studia a èesko-francouzská sekce. Za�ádal rovnì� o navrácení his-
torického názvu �koly Slovanské gymnázium. K zavr�ení jeho úsilí do�lo
19. listopadu 1990, kdy za pøítomnosti intelektuálních elit mìsta a regi-
onu pøedstavitelé M�MT a KNV Ostrava pøedali do jeho rukou dekret
o zalo�ení víceletého studia (tehdy sedmiletého), bilingvního èesko-francouz-
ského studia a dekret o navrácení historického názvu Slovanské gymná-
zium (s platností od 3. záøí 1990). Pan dr. Bukáèek po�íval respekt a uznání
i nového vedení �koly. Na Slovanském gymnáziu vyuèoval matematice
øadu let i v dùchodovém vìku.

RNDr. Vladimír Zicháèek
(øeditel SGO 1992 � 2007)

RNDr. Vladimír Bukáèek
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NALEZENÁ KRONIKA � PÙSOBIVÝ DOKLAD

O NEÚNOSNÝCH POMÌRECH

K pravdivému zhodnocení doby minulé slou�í jako prameny dochova-
né dokumenty, a to i v pøípadì, �e jde o zdroje zèásti nebo výraznì zkres-
lené. Je to lep�í ne� jejich totální absence. Ze zku�eností víme, �e se lépe
archivaci daøí v letech spoleèensky ustálených a konsolidovaných, ménì
v dobách promìnných. Kdy� jsem pøistupoval ke zpracování vývoje
a promìn olomouckého Slovanského gymnázia v období od února 1948
do listopadu 1989, vycházel jsem z øady �kolských zákonù, je� svým na-
plnìním urèily nejen podobu nejstar�ího èeského vzdìlávacího ústavu
v daném èasovém úseku, ale i jeho výchovný a vzdìlávací obsah. Èerpat
bylo mo�no také z jubilejních almanachù, je� se k výroèím �koly vázaly.
Vìt�inou �lo o základní informace z pera øeditelù, ale i o vzpomínky a dílèí
analýzy profesorù a absolventù. Zevrubná kronika v�ak chybìla.

Osud tomu chtìl, �e koncem bøezna 2007 byla jedna u� o�elená a ne-
zvìstná �kolní kronika øeditelem SGO RNDr. Vladimírem Zicháèkem
nalezena, a to mezi výroèními zprávami, k nim� se u� po léta nikdo nevra-
cel, a to zejména proto, �e ona zku�enost z dob øízeného manipulování
s celým �kolským systémem nemohla být �dìdicùm tradic� v polistopa-
dového období k u�itku. Vhled do objevené kroniky, v ní� jsou roèní zá-
znamy o �kolních letech 1963/64 a� 1985/86, je velmi pouèný. To je také
dùvod k publikování tohoto informativního komentáøe.

Kronika byla zalo�ena, jak bylo poznamenáno, ve �kolním roce 1963/64,
kdy se øeditelem SVV�, tø. Jiø ího z Podìbrad, stal významný pedagog
Antonín Sosík. Jeho rukou jsou psány zápisy o �kolních letech 1963/64
a� 1968/69. Sosík byl zku�ený pedagog a ve své dobì respektovaná osob-
nost, tak�e si mohl dovolit psát pomìrnì otevøenì, zejména o konkrét-
ních poznatcích a situacích. Dokládá to i citace z kronikáøského zázna-
mu za rok 1963/64 (s. 3 � 4):

Takto vzniklá SVV� byla výsmìchem, ne-li paskvilem �koly. �la do podnájmu své
vlastní budovy, jeliko� budova pøipadla Okresnímu národnímu výboru, který pøál
rozvoji ZD�. SVV� bylo vykázáno tøetí poschodí, bez øeditelny, kanceláøe a sborovny.
Sbírky byly delimitovány, odborné pracovny a kabinety byly spoleèné (se ZD�). �kola
se zaèala pomalu zabydlovat. Musel být zru�en matematický kabinet a byla z nìj vytvo-
øena øeditelna a kanceláø; sborovna nebyla po celý rok. Uèitelé sedávali v øeditelnì,
kanceláøi, na chodbì, nìco v chemickém a fyzikálním kabinetì a knihovnì, která byla
také spoleèná (se ZD�). Dva uèitelé na�li útulek ve zru�eném záchodì, který slou�il také
za temnou komoru. Takovou �kolu zøídil a hmotnì zajistil Okresní národní výbor
v Olomouci (�kolský odbor), jeho� pøedstavitelem byl Josef Drmola, pøedseda okresní
�kolské a kulturní komise, Josef Suk, vedoucí �kolského odboru, a �kolní inspektoøi
Josef Krèek, Antonín Brázda a Rudolf Prstek.
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Deklasování SVV� jako vrcholné støedo�kolské vzdìlávací instituce
dokládá Antonín Sosík v záznamu o �kolním roce 1964/65 prostým pøe-
hledem, podle nìho� byly zaji��ovány na SVV� �základy výroby�:

Umístìní tøíd na závodech (v závorce je jméno uèitele, kterému bylo svìøeno peda-
gogické vedení)

1. a tøída � mìstské zahradnictví (s. Zmrzlíková)
1. b tøída � zelináøské farma v Horce nad Moravou (s. Bráblík)
1. c tøída � �elezárny Petra Bezruèe v Olomouci (s. Borovièka)
1. d tøída � �elezárny Petra Bezruèe Sigma Lutín (s. Krýza)
2. a tøída � zelináøská farma v Horce nad Moravou (s. Bráblík)
2. b tøída � ÈSD v Olomouci (hlavní nádra�í � s. Bukáèek)
3. a tøída � �elezárny Petra Bezruèe Sigma Lutín (s. Huták)
3. b tøída � MEZ Holice (s. Kuba)
Praxe byla rozdìlena tak, abychom ka�dý den získali volnou uèebnu pro novì

vzniklou osmou tøídu denního studia.

Zápisy v kronice ke �kolním létùm 1965/66, 1966/67, 1967/68
a 1968/69 jsou také je�tì psány ruènì, nejsou sice autorsky identifiko-
vány, ale podle písma (i kdy� z grafického hlediska postupnì stále ménì
precizního) lze usoudit, �e je psal øeditel Antonín Sosík. Z jeho zápisù je
nezbytné, alespoò se domnívám, citovat pasá� z roku 1966/67, kdy �ko-
la obdr�ela ve své dobì jedno z nejvy��ích státních vyznamenání � Øád
práce. Citace ze s. 33 � 36:

�Oslavy byly zahájeny slavnostním shromá�dìním v aule Pedagogické
fakulty v Olomouci za pøítomnosti oficiálních hostí (námìstek ministra
�kolství, pøedseda �kolské komise KNV v Ostravì, vedoucí �kolské komi-
se ONV a MìstNV v Olomouci, kraj�tí a okresní inspektoøi, tajemník okres.
výboru KSÈ atd.).

Slavnostní øeè pøednesl dr. Zdenìk �princ. Vyzvedl význam Slovanské-
ho gymnázia v dobách nesvobody, vzpomnìl v�ech vynikajících absol-
ventù, poukázal na dne�ní nedùstojné umístìní �koly s tak bohatou tra-
dicí.

Námìstek ministra doc. Ing. Juraj Sedlák, CSc., ve svém projevu vylí-
èil bohatou minulost �koly a její zásluhy ve prospìch na�eho národa.
Pozdravné projevy pronesli i ostatní oficiální hosté. Po skonèených pro-
jevech byl vyznamenán krajským uznáním prof. Leopold Borovièka
a Franti�ek Krýza. Námìstek ministra �kolství pøedal øediteli �koly Øád
práce, který za nìj podìkoval:

Soudruhu námìstku ministra �kolství, zástupci KSÈ, KNV a MìstNV, University
Palackého (pøedala �kole zlatou medaili UP), soudruzi profesoøi i bývalí èlenové profe-
sorského sboru, vá�ení absolventi Slovanského gymnázia i jeho pokraèovatelky Støed-
ní v�eobecnì vzdìlávací �koly, milí pøátelé.

Pøevzal jsem vysoké státní vyznamenání, Øád práce, propùjèené na�í �kole vládou
Èeskoslovenské socialistické republiky u pøíle�itosti zalo�ení Slovanského gymnázia
v Olomouci, jeho� dìdièkou a pokraèovatelkou je na�e støední v�eobecnì vzdìlávací
�kola.



60

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

Toto vyznamenání pova�uji za veøejné uznání a ocenìní dobré práce v�ech profeso-
rù i studentù, kteøí po celé století obìtavì plnili své uèitelské i vlastenecké povinnosti
k prospìchu na�eho národa, probouzeli, posilovali a upevòovali národní uvìdomìní
ve v�ech dobách na�í národní nesvobody a vytváøeli tak slavnou tradici Slovanského
gymnázia, první to èeské støední �koly na celé støední a severní Moravì.

Jsme si v�ichni vìdomi, �e tento Øád práce je nejen vyznamenáním, ale i závazkem,
a mì pøipadl èestný úkol, jeho� si velmi vá�ím, abych za toto vyznamenání podìkoval
a zároveò zdùraznil, �e my v�ichni, uèitelé i studenti, chceme být dùstojnými pokra-
èovateli nejlep�ích tradic, které na�i pøedchùdci na Slovanském gymnáziu vytvoøili.
Vá�íme si jejich práce a obdivujeme se jejich obìtavosti a vlasteneckému úsilí.

S pouhým obdivem a úctou v�ak nemù�eme vystaèit v dal�ím rozvoji na�í pedago-
gické práce. Výzvou i pøíkazem pro vytváøení nových pokrokových tradic na�eho
ústavu jsou slova Jana Nerudy:

Je� sláva otcù krásný �perk pro syny,
v�ak kdo� chce� ctìn být, dobuï cti si sám!

Na�i profesoøi i studenti se sna�í pøiblí�it svým vzorùm z minulosti Slovanského
gymnázia. Pracují obìtavì a svìdomitì za velmi tì�kých podmínek, stejnì jako
v uplynulém století jejich pøedchùdci. Slovanské gymnázium nemìlo toti� ve svých
poèátcích dobré existenèní podmínky v ponìmèené Olomouci. Tì�ce zápasilo pøes v�echny
své výchovné výsledky s nedostatkem tøíd, odborných uèeben, uèebních pomùcek atd.
Bylo pøehlí�eno nìmeckými �kolami, pøesto�e svítilo stále výraznìji po celá desetiletí
jako maják na�emu lidu do lep�í budoucnosti. Vychovalo celé øady vysoko�kolských
pracovníkù a vysoce kvalifikovaných odborníkù pro práci na mnoha úsecích vìdy
a kultury na�eho národa.

Uplynulo sto let, v lavicích gymnázia se vystøídaly celé generace, �kola prodìlala
nìkolik reorganizací. Je v�ak do jisté míry tragické, �e po sto letech dobré práce není
na�e �kola, dìdièka a pokraèovatelka slavných tradic Slovanského gymnázia, po strán-
ce materiálního a poèetného zaji�tìní uèebních místností na tom o nic lépe, ne� tomu
bylo pøed stoletím. Tísní se v tøetím poschodí své kdysi vlastní budovy bez odborných
pracoven a je materiálnì vybavena nedostateènì. Vím, �e toto konstatování vhodnì
nezapadá do oficiálního projevu, pomìry v�ak mì k tomu nutí.

Celá práce uèitelského sboru tím velmi trpí. Uèitelé musejí vyvíjet daleko vìt�í úsilí
ne� uèitelé na jiných, lépe vybavených �kolách, chtìjí-li splnit v�echny úkoly, které se
od dne�ní �koly po�adují. Situace je je�tì o to svízelnìj�í, �e ke �kole je pøipojeno 12 tøíd
studia pracujících, èím� úvazek uèitelù je roztøí�tìn bìhem týdne od rána do veèera.

Pøes v�echny potí�e vykazujeme dobré výchovné výsledky. Svìdèí o tom vysoké
procento na�ich �ákù pøijímaných na vysoké �koly.

V den stoletých jubilejních oslav Slovanského gymnázia, kdy si mnozí z nás opìt
zavzpomínají na svá studijní léta a kdy lidská srdce jsou daleko pøístupnìj�í, nezapo-
mínejme na tento nynìj�í stav na�í pedagogické práce ani na opravdové úsilí
v zachování vysoké úrovnì �koly a v�ech dobrých tradic Slovanského gymnázia.

Oslavy skonèily a mìly dùstojný ráz.�

Kronikáøským záznamem �kolního roku 1968/69 konèí na s. 46 èást
kroniky psaná øeditelovou rukou.
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Øeditel Antonín Sosík byl na konci �kolního roku 1968/69 z místa
øeditele odvolán a nahrazen ve funkci Oldøichem Medkem. Ten pobyl ve
funkci øeditele dlouhých sedmnáct normalizaèních let.

Dal�í èást nalezené kroniky je psána na psacím stroji, její stránky jsou
èíslovány jen po stranu 93, kde konèí kronikáøský zápis o prùbìhu �kol-
ního roku 1974/75. Tato druhá èást obsahuje informace o �esti �kolních
letech. Nejsou psány jedním kronikáøem, z èeho� je zøejmé, �e �lo o dobu
hledání optimálního zpùsobu záznamu o dìní na �kole.

V letech 1969/70 a 1970/71 jsou autory kronikáøských záznamù Vìra
Zmrzlíková (prof. A a F) a Jiøí Jemelka (s aprobací Èj � Tv), záznam o roku
1971/72 poøídili øeditel Oldøich Medek (aprob. Èj � Rj) a Vlastimil Kel-
bich (aprob. M � F). Záznam dal�ího roku není signován, podle stylistic-
kých prostøedkù lze autorství pøipsat na vrub Vìøe Zmrzlíkové, která je
autorkou i dal�ích záznamù vèetnì �kolního roku 1977/78. Vnímání kro-
niky jako dokumentu se v sedmdesátých letech mìnilo. Záznam Oldøicha
Medka a Vlastimila Kelbicha byl pravdìpodobnì chápán jako vzorový
a vhodný k následování. Byl zpracován na osmi stranách kroniky a urèil
pøibli�nou posloupnost jednotlivých tematických okruhù, o nich� bylo
nutno psát: obecná charakteristika roku, zmìny ve sboru, umístìní �ko-
ly, rozdìlení �ákù do tøíd, tøídnictví, re�im týdne a dne, dìlení tøíd, hod-
nocení práce, výsledky ve spoleèensko-vìdních pøedmìtech, v pøírodo-
vìdných, spolupráce s organizacemi na �kole, zájmová èinnost �ákù, úèast
na soutì�ích (popøípadì úspìchy), dùle�ité události, tabulky �actva a pro-
spìchu.

Tento model nebyl v�dy dodr�ován, o èem� nejmarkantnìji svìdèí ne-
podepsaný kronikáøský záznam roku 1978/79, který se ve�el na pouhé
tøi strany �kolní kroniky. Po deseti letech od srpnových událostí 1968
pøestala hrát kronika roli dokumentu, jen� musel dokladovat úspì�nì
dokonèenou normalizaci, a stala se jakýmsi narativním shrnutím obec-
nì sledované politické linie a schopnosti �koly aktivizovat studenty
v duchu urèených tezí.

Záznamy v kronice za léta 1979/80 a� 1984/85 se staly dílem tajemni-
ce �koly (referentky) Jarmily Novákové, pravdìpodobnì prùbì�nì kori-
gované øeditelem �koly. Posledním záznamem v kronice je souvislé pojed-
nání s názvem Kronika �kolního roku 1985/86. Záznam je dílem dr.
Svìtlu�e Proke�ové (aprob. È � N � OV), je� tehdy na �kole pùsobila prv-
ním rokem. V textu byly stereotypnì zdùrazòovány politické aspekty
výchovné práce a její efektivita. Dal�í záznamy ji� v kronice nejsou.

Od roku 1986 uplynulo ji� dvacet let � dodejme, �e jde o dobu, o ní�
také nebyly soustavnì poøizovány záznamy. Pamì� s ohledem na kon-
krétní dìje, události, tendence a reálie by bylo vhodné uchovat. Jako nej-
vhodnìj�í se mi jeví chronologicky seøadit hodnotící závìreèné zprávy za
onìch uplynulých dvacet �kolních let, svázat je a ulo�it v archivu. Kdo ví,
co v nich budoucí historikové �koly tøeba v polovinì tohoto století budou
hledat a nalézat?

Mgr. Bohumír Koláø
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PROMÌNY SL OVANSKÉHO G YMNÁZIA

Reformy v padesátých letech minulého století hluboce zasáhly do na�e-
ho �kolství jako celku. Samozøejmì, �e byl poznamenán i �ivot tehdej�ího
Slovanského gymnázia, které muselo opustit svoji budovu v Kosinovì
ulici a spojilo se s gymnáziem na tøídì Jiøího z Podìbrad; to se stalo v roce
1951 a zde Slovanské gymnázium sídlí dosud. Musím pøedeslat, �e ani
v roce 1990 nebyla �ance získat budovu zpìt pro ná� ústav.

Události po Únoru 1948 pøinesly celou øadu zmìn v organizaci �kol
v�eobecnì; bylo to období ru�ení �kol, vytváøení velkých komplexù jede-
náctiletek, pozdìji dvanáctiletek a na zaèátku �edesátých let vytvoøení
støedních v�eobecnì vzdìlávacích �kol. A tak se stalo, �e pokraèovatelka
slavného Slovanského gymnázia sídlila pouze ve tøetím poschodí, v pod-
nájmu základní �koly. Vzpomínám si, �e pøi oslavách stého výroèí trvání
této �koly vy�el v regionálním tisku èlánek s názvem Stoletá bez vlastní
støechy nad hlavou. K tomu netøeba nic dodávat, plnì to vystihuje realitu
doby. Budova na Kosinovì ulici byla pøedána uènovskému �kolství, které
zde sídlí dosud. V�echny snahy o navrácení historické budovy byly v�dy
vèas utlumeny.

Je zajímavé, �e pøes celou øadu zákazù a pøíkazù bylo pøi pou�ívání
názvu �koly a oslovování uèitelù v�ito mezi studenty a rodièi tradièní
oslovování profesorka, profesor a pro �kolu Slovanské gymnázium. Na tuto sku-
teènost mìlo velký vliv intelektuální zázemí ústavu, co� jsem pozoroval
po celou dobu svého pùsobení. Èastokrát se setkávám s absolventy �koly
a musím zodpovìdnì uvést, �e jsem se nesetkal se zápornou kritikou,
spí�e absolventi vzpomínají rádi, se �kolou udr�ují kontakt, a to zejména
v takových pøípadech, kdy u� jsou sami rodièi a jejich dìti jsou studenty
� mnohdy právì Slovanského gymnázia.

�kola procházela pøemìnami v oblasti výchovné i vzdìlávací. Pøevá�-
ná èást profesorského sboru si byla v�dy vìdoma, �e pøipravují studenty
ke studiu na vysokých �kolách. Ústav mìl v�dy, i v tìch nejslo�itìj�ích
podmínkách daných prostorovými mo�nostmi a smìrnými èísly, velmi
dobré renomé. Poptávka a nabídka hovoøily v�dy pro velmi dobrý výbìr
studentù. Statistické údaje, které jsem èasto sledoval, studoval a srovná-
val s jinými �kolami na�eho regionu, v�dy mluvily o vysokém procentu
úspì�nosti pøi pøijímacích zkou�kách na vysoké �koly. Bylo to dílo profe-
sorského sboru, jeho� èlenové dovedli oddìlit povinný balast od skuteènì
vìdeckých základù uèebních pøedmìtù.

Byl jsem mj. i u zrodu projektù osmiletých gymnázií. Pr vní pokus
probìhl v roce 1969, kdy veøejnost spontánnì pøijala tato rozhodnutí.
Poptávka byla obrovská a pøevy�ovala v�echny na�e prostorové kapaci-
ty. A tak pro uspokojení co nejvìt�ího poètu �ákù byl na �kolním dvoøe
postaven pavilon. Vyuèovat v tìchto tøídách znamenalo pro pedagogy
novou velkou zku�enost, doprovázenou nev�edním zájmem �ákù o vý-
uku a rodièù o jejich studium. A opìt dal�í rána: tentokrát nìkomu vadi-
lo, �e vychováváme novou elitu. Pøichází tedy útlum a likvidace tìchto
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tøíd, �áci jsou pøevedeni na základní �koly. A proto kdy� jsem v roce
1990 stál pøed novou nabídkou projektu osmiletého gymnázia, neváhal
jsem a v�e se rozbìhlo na plné obrátky. Hnacím motorem byl nesmírný
zájem o tento druh studia. Dnes tyto tøídy po�ívají dobré povìsti, jsou
jen oprávnìné pøipomínky ze základního �kolství uvádìjící, �e odcho-
dem dobrých �ákù na osmiletá gymnázia trpí vlastní výuka na základ-
ních �kolách. Osobnì zastávám názor, �e tìchto tøíd by mìlo být spí�e
ménì, snad pìt nebo �est tøíd pro celý okres. Tím by byl zaji�tìn kvalitnìj-
�í výbìr pro osmiletá gymnázia a základní �koly by mohly bezproblémovì
plnit svou normální funkci.

Je�tì nìkolik poznámek o dal�í nabídce, která pøi�la v roce 1990, kdy
se na�emu ústavu otevøela cesta dokoøán. Byla to nabídka na zøízení
bilingvní francouzské sekce. Tehdy jsem si uvìdomil, �e takovou nabíd-
ku nelze odmítnout. Realizace projektu byla prací úmornou a ne v�dy,
jak se dnes uvádí, byli tomuto projektu v�ichni bezvýhradnì naklonìni.
Ná� ústav ji� sice sídlil v celé budovì na tøídì Jiøího z Podìbrad, pøesto
jeho prostorové mo�nosti byly vyèerpány. Nakonec se øe�ení na�lo � do-
stali jsme k dispozici dvì propojené budovy bývalé sovìtské �koly na Pas-
teurovì ulici, provedli jsme jejich generální opravu a dnes jsou zde umís-
tìny první ètyøi roèníky osmiletého gymnázia a celá francouzská sekce.

Nìkdy na zaèátku 90. let jsem èetl v regionálním tisku èlánek, který
nará�el na zøízení bilingvní francouzské sekce právì na této �kole. Byl asi
v tomto znìní: Je to Slovanské, nebo francouzské gymnázium? Snad pisatelka po
tolika letech dospìla k závìru, �e pøídomek �Slovanské� nesouvisí u� dnes
s obsahem výuky. Jsem rád, �e jsme dali studentùm obrovskou mo�nost
studovat cizí jazyky.

Na jaøe 1986 jsme uspoøádali, ve spolupráci s Ministerstvem �kolství
a bývalým Krajským národním výborem v Ostravì, pøijímací talentové
zkou�ky a od 1. záøí 1986 byla otevøena jedna tøída se zamìøením na
matematiku a pøírodovìdné obory. To bylo potì�ení, uèit v tìchto tøí-
dách. Musím se pøiznat, �e na práci s takto zamìøenými studenty nikdy
nezapomenu. Absolventi tìchto tøíd následnì nestudovali pouze technic-
ké obory, ale vedli si velmi dobøe na studiích humanitních oborù, lékaø-
ství, práva apod. Studium toti� nesmírnì podporovalo jejich logické my�-
lení. K tomuto pøesvìdèení mì vede �ivotní zku�enost.

Od �edesátých let minulého století jsem v�dy pùsobil v pøírodovìd-
ných tøídách. Zde musím vzpomenout na první maturitní tøídu v roce
1966 a na jednoho jejího studenta, který dnes není veøejnosti neznámý,
Emila Viklického. A takových studentù je od té doby celá øada. Troufám
si tvrdit, �e právì oni navazují na bohaté tradice na�eho ústavu, je� jsou
zpracovány a pøiblí�eny v almana�ích vydávaných k výroèím Slovanské-
ho gymnázia.

Kdy� se v roce 1987 konal sjezd abiturientù u pøíle�itosti stodvacátého
výroèí zalo�ení ústavu, po�adovali jeho úèastníci po vedení �koly, aby
bylo neprodlenì zahájeno jednání o navrácení historického názvu Slovan-
ské gymnázium. Tento úkol byl splnìn a� 3. záøí 1990 na slavnostním shro-
má�dìní, kterého se zúèastnila celá øada významných hostù a absolven-
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tù �koly. Radost nám udìlala i úèast tehdej�ího olomouckého arcibisku-
pa mons. Franti�ka Vaòáka.

Na sklonku svého �ivota, kdy pedagogickou èinnost mám za sebou,
mám mo�nost srovnávat. Pro�el jsem sám osmiletým gymnáziem. Srov-
návat døívìj�í a souèasné osmileté gymnázium ani nejde, nebo� ve vzdìlá-
vací èásti do�lo k nevídanému rozmachu vìdních oborù, o kterých se
nám døíve ani nezdálo. A srovnávat studenty døívìj�í a nynìj�í? To také
dost dobøe nelze. Dnes je jiná atmosféra, je vidìt zøetelný posun demo-
kratizace ve spoleènosti, v ní� uèitel mìl døíve výsadní postavení.

Jsem rád, �e jsem za svého pùsobení docílil celé øady vìcí: opravit bu-
dovu na tøídì Jiøího z Podìbrad a vybudovat zde tolik potøebný stravova-
cí trakt i pøi nedostatku financí a stavebních kapacit. Zøízením matema-
tických tøíd jsme se zaøadili do závìsu za vìhlasná matematická gymnázia
v Praze a Bílovci. Obrovský úkol znamenala realizace projektù osmileté-
ho gymnázia a francouzské sekce, a to i proto, �e bylo tøeba zajistit pro-
storové kapacity pro vyuèování, dále pak dostatek internátního ubytová-
ní pro studenty a rovnì� tak ubytování pro lektory � rodilé francouzské
mluvèí. Jsem pøesvìdèen, �e za krátkou dobu mého pùsobení v øeditelské
funkci se nám podaøilo splnit maximum.

A� tedy na�e Slovanské gymnázium vzkvétá!
RNDr. Vladimír Bukáèek

øeditel SGO 1986 � 1992

SL OVANSKÉ G YMNÁZIUM OL OMOUC

JAKO T VÙRÈÍ VZDÌLÁVACÍ ÚS TAV

(referát pøednesený na konferenci Uèitelé � autoøi uèebnic a dìtské literatury, uspoøá-
dané pøerovským Muzeem J. A. Komenského ve dnech 22. � 23. 7. 2004)

Výjimeènost Slovanského gymnázia Olomouc nespoèívá jen ve skuteè-
nosti, �e pøi jeho zalo�ení v roce 1867 �lo o jeden ze dvou prvních èeských
vzdìlávacích støedo�kolských ústavù, je� byly po rakousko-uherském
vyrovnání na Moravì zøízeny, aby bylo prokázáno, �e sebeurèení èeského
národa lze realizovat i v rámci Pøedlitavska bez nutnosti obnovit alespoò
formálnì èeskou svébytnost. Výjimeènost ústavu spoèívala v nároènosti,
která vyplývala z uèebních cílù, jich� bylo dosahováno s absencí jakékoli
pøedchozí vzdìlávací tradice a se zku�enostmi pøenesenými z Èech, kde
byla situace spoleèenská i jazyková pøece jen odli�ná. Kdy� v roce 1867
byla v Olomouci a Brnì zøízena Slovanská gymnázia, �lo o ústavy oriento-
vané klasicky. Mezi prvními 30 profesory jich bylo 18 s aprobací pro
latinu a øeètinu a jen osm s kvalifikací pøírodovìdnou. Hned u prvních
profesorù zaznamenáváme zjevnou inklinaci k literatuøe, a to nejen ve
smyslu literárnìvìdném, ale zejména k aktivitám tvùrèím. Literaturou
se zabýval jak první øeditel ústavu Jan Evangelista Kosina, tak i profeso-
øi Jakub �koda a Jan Havelka, ve vìdecké sféøe byl úspì�ný Vincenc Pra-
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sek. Øeditel Kosina se stal svými Hovory olympskými inspirativní a následo-
vání hodnou velièinou a autoritou, dlouho v èeské Olomouci pøipomína-
nou. Nároky ústavu byly sítem pro profesory i studenty a zárukou vyso-
ké koncentrace duchovního potenciálu, jeho� vliv byl neoddiskutovatelný
ji� od samého vzniku ústavu.

I kdy� je nyní pøedmìtem na�eho zájmu autorství uèebnic a dìtská
literatura, je nutné si uvìdomit, �e jejich tvorba byla dlouho spojena
s publicistikou a edièní èinností v daleko �ir�ím kontextu. Svìdectví o tom
podává zejména literární pomník Z malých koøenù, který ve formì memo-
árù sepsal o osobnostech Slovanského gymnázia na 768 stranách dr. Ju-
lius Ambros (1853 � 1925). Pedagogické, didaktické a metodické stati,
tedy vlastnì uèebnice pro uèitele, nemusely být v�dycky jako vzdìlávací
texty chápány, proto�e se do nich v dnes u� nezvyklé míøe promítaly
i otázky a problémy sociologické, spoleèenské, nìkdy i národnì probuze-
necké a vlastenecké. O tom svìdèí i Havelkovy Vybrané spisy vychovatelské
a vyuèovatelské, které a� po smrti autora vydal z vdìènosti jeho �ák a pøe-
rovský uèitel Franti�ek Bayer.

Tradici v oblasti tvorby uèebnic v u��ím slova smyslu zalo�il na Èeské
reálce prof. Franti�ek Polívka, biolog, matematik a fyzik. Jeho Klíè k urèo-
vání rostlin se stal nepostradatelnou pomùckou na dobu del�í ne� sto let,
ani� byl za jeho �ivota pøekonán. Polívka se stal v roce 1902, tedy po
�estnáctiletém pùsobení na Slovanském gymnáziu, prvním øeditelem
Èeské reálky v Olomouci. To u� mìl na svém autorském kontì tituly: Pod
drobnohledem (1888), Cizopasné rostliny jevnosnubné (1890, 1891), Rostlinopis
(1896), �ivoèichopis (1897) a ètyødílnou Názornou kvìtenu zemí koruny èeské
(1899 � 1903). Ani jako øeditel na tvùrèí práci nerezignoval a vydal Klíè
k úplné kvìtenì zemí koruny èeské (1912), Atlas k rostlinopisnému klíèi (1904)
a U�itkové a pamìtihodné rostliny cizích zemí (1908). Po svém jmenování øedi-
telem získal pro výuku pøírodopisu na Slovanském gymnáziu prof. Jose-
fa Podpìru, autora knih Vývoj a zemìpisné roz�íøení kvìteny v zemích èeských
a Kvìtena Hané. Souèasné Slovanské gymnázium se cítí být dìdicem tradic
obou dvou èeských ústavù.

Tvùrèí aktivity literární, je� volnìji èi tìsnìji souvisely se Slovanským
gymnáziem Olomouc, se v roce 2000 pokusil z iniciativy øeditele RNDr.
Vladimíra Zicháèka shrnout v publikaci Slovanské gymnázium literární po-
èetný autorský kolektiv. V publikaci bylo pøipomenuto okolo 120 osob-
ností, jejich� biografické medailony i ukázky z tvorby umo�òují nahléd-
nout do samé podstaty vzdìlávacího ústavu jako svébytného subjektu
s mimoøádnou tradicí.

I kdy� mezi uvedenými osobnostmi pøevládají publicisté vlastivìdné-
ho zamìøení a autoøi vìdeckých statí, ji� zmínìný Franti�ek Polívka se
svým Klíèem k urèování rostlin a Franti�ek Procházka jako Franta �upan
s nesmrtelným Pepánkem Nezdarou mohou být pokládáni za zvlá�� pøíhod-
né osobnosti k pøipomenutí právì na této konferenci.

V didaktické a metodické èinnosti Slovanského gymnázia Olomouc lze
rozli�it tøi výraznì odli�né pøístupy, jimi� se v didaktice a vzdìlávací
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praxi profiloval nejen tento ústav, ale v malých obmìnách èi mutacích
i celé èeské �kolství.

à

První z nich je tvùrèí pøizpùsobování schválených a pou�ívaných uèeb-
nic konkrétním pøedstavám uèitelù a aktuálním potøebám �ákù, ale
i rezervovaný postoj ke zmìnám, je� si vynutily dobové promìny ve spo-
leèenské orientaci a mocenské sféøe. Tisíce obdivných vzpomínek �ákù
a studentù na uèitele, kteøí pøekraèovali konzervativnì vymezené osno-
vy a jejich náplò vlastními vstupy a výklady, jsou nepochybnì dokladem,
�e èeské uèitele jako stav je tøeba vnímat coby velmi tvùrèí, citlivou a svým
zpùsobem odvá�nou profesní sféru, která vnímala práci ve �kole jako
slu�bu s výraznou etickou slo�kou. Shodou okolností jsem se v uplynu-
lém roce stal editorem sborníku memoárù a statí s názvem Z pamìti
literární Olomouce. Tøi spoluautoøi ve svých vzpomínkových textech pøi-
pomínají své uèitele právì v rolích, jimi� pøerostli vymezení daná osno-
vami, uèebnicemi a standardním územ, a oslovili je zpùsobem, který je
v �ivotì natrvalo ovlivnil (grafik Ladislav Rusek tak pøipomíná prof. Ja-
roslava Kanyzu, Ing. Petr �afránek uèitele Franti�ka Navaru a RNDr.
Vladimír Zicháèek doc. PaedDr. Boøivoje Nováka, CSc.). Mnohé uèitele
z tohoto úhlu pohledu pokládám za anonymní tvùrce imaginárních uèeb-
nic, je� sice nikdy nebyly vyti�tìny, ale podle nich� se individuálnì uèilo
a jejich� existenci si lze je�tì v pøetrvávající pamìti bývalých �ákù ovìøit.

O intenzitì této práce lze usuzovat v�dy jen následnì, ale hodnovìrnì,
zvlá�tì kdy� se projeví v konkrétní èinnosti. Slovanské gymnázium se
stalo mimo jiné dùle�itým pracovi�tìm pøi vzniku Univerzity Palackého
a pøi konstituování vìdeckého základu olomoucké Alma mater. A to ne-
jen tím, �e ze Slovanského ústavu na akademickou pùdu pøe�el literární
historik PhDr. Oldøich Králík a jazykovìdec PhDr. Jaromír Bìliè. For-
mou lektorátù poskytovali univerzitì nemalé slu�by i dal�í: PhDr. Jan
Springer byl lektorem pro èeský jazyk, PhDr. Jaroslav Èièatka pro pol-
skou mluvnici, PhDr. Franti�ek Tvrdoò pro dán�tinu, PhDr. Oldøich Bì-
liè pro metodiku vyuèování francouz�tinì, Rostislav Bartocha a Franti-
�ek Novotný pro výuku latiny, PhDr. Jaroslav Bubeník pro metodiku
vyuèování filozofii a obèanské výchovì a Miloslav Tøískala pro metodiku
dìjepisu. Obdobnou neobyèejnì pozitivní roli sehráli pøi vzniku matema-
ticko-fyzikálních oborù na Pøírodovìdecké fakultì UP PaedDr. Josef Fuka,
PaedDr. Miroslav V. Jirou�ek a Alois Pøidal. Katedru tìlesné výchovy bu-
dovali Walter Stehlík a Zbynìk Losenický, katedru výtvarné výchovy Aljo
Beran. Výèet není vyèerpávající, je v�ak jisté, �e Slovanské gymnázium
v druhé polovinì ètyøicátých let pøedstavovalo instituci, její� souèinnost
se vznikající univerzitou, pøedev�ím souèinnost didaktická a metodická,
mìla dnes u� netu�enou intenzitu.

Koøeny této pøipravenosti tkví v charakteru Slovanského gymnázia
jako tvùrèího vzdìlávacího ústavu, jím� byl i v dobì první republiky.
Z oné doby pøipomeòme pùsobení absolventa SG univ. prof. dr. Franti�-
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ka Vitáska, DrSc., který ji� v roce 1922 vytvoøil vysoko�kolskou uèebnici
Fyzikální zemìpis a ve tøicátých letech trojdílný Fyzický zemìpis, který vy�el
v reedicích v letech ètyøicátých a dvakrát v letech padesátých.

à

Druhý pøístup se vá�e k tvorbì uèebnic jako závazné normotvorné
pøedloze. Ten pøevá�il v období jednotné �koly v letech padesátých a�
osmdesátých. Hovoøit o autorech uèebnic v tomto období je ponìkud
zkreslující, ponìvad� uèebnice se staly plodem institucí (tj. pedagogic-
kých støedisek, pedagogických ústavù, pøedmìtových komisí a metodic-
kých orgánù, popø. inspekce) a na jejich obsahu se podílela velmi rozvìt-
vená sí� metodikù, poradcù a povolaných specialistù. Finálním produk-
tem pøi u�ívání tìchto uèebnic mìl být shodný absolvent �koly v metropoli
i v Zapadlé Lhotì. Metodicky bylo v�e nejen zpracováno, ale i èasovì roz-
fázováno a jakékoli experimenty a nad�ené individuální vstupy mohly
být vnímány jen jako rozkladné prvky. Normotvorné praxi nelze dodnes
upøít metodicky logickou oprávnìnost, a dokonce systémovost.

à

Tøetí pøístup je charakteristický jistou uvolnìností a hledáním cest
k výuce prostøednictvím volby metod, kvantitativního aspektu, ale i kva-
litativních ukazatelù. Riziko rùznosti a odli�nosti je vyva�ováno maxi-
mální objektivizací vzdìlávacího procesu, kriticky podlo�enou iniciati-
vou, zaujatostí, metodickou sebekontrolou a posilováním tvùrèí profilace
ka�dé osobnosti. Autoøi uèebnic vstupují do vzdìlávací soustavy jako
svìtlono�i, leè s odli�nou, èasto diferencovanou intenzitou svìtelného
ku�elu i s rozdílným èi nìkolikerým úhlem nasvícení. Toto údobí je aktu-
ální, �ivé a nejvíce sledované. Pøedstavuje i hlavní téma na�eho dne�ního
vhledu do pedagogického kvasu na Slovanském gymnáziu.

Uèebnice a metodická práce uèitelù byly na tomto støedo�kolském ústa-
vu pøedmìtem mimoøádného zájmu po celou dobu jeho existence. Pomìr-
nì podrobný vhled do aktuální situace na tomto poli nabízí text Publikaèní
èinnost souèasných profesorù Slovanského gymnázia, publikovaný v almanachu
z roku 1997 Primum necessarium je vzdìlání a mravnost, a podklady, je� po-
skytlo autorovi tìchto øádkù øeditelství Slovanského gymnázia a také
autoøi vydaných uèebnic.

Je zøejmé, �e podíl Slovanského gymnázia Olomouc na polistopadové
produkci uèebnic a informativních a metodických statí je velmi význam-
ný. Není to náhodné. Vìt�ina autorù vnímala a stále vnímá tvorbu uèeb-
nic jako doprovodnou aktivitu své vlastní profese a peèlivì ukládala
a zpracovávala poznatky ze své praxe pøedev�ím s úmyslem je zobecnit
a vyu�ít ve vlastní vzdìlávací práci. Tedy i tehdy, kdy byl jejich autorský
podíl na tvorbì uèebnic a metodik institucionálnì zastøe�en a zùstával
pro �ir�í uèitelskou veøejnost v anonymitì.
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Souèasní autoøi uèebnic z øad pedagogù Slovanského gymnázia:
Úvodem nelze opomenout Mgr. Luïka Barto�e, a to pøesto, �e autorem

uèebnice není. Mìl by v�ak být, proto�e jeho výsledky na poli rozvoje
literárních schopností, jimi� studenty pro �ivot obdarovává, jsou velmi
cenìny. Dokladem mohou být literární práce v ji� zmínìné publikaci Slo-
vanské gymnázium literární, která pøinesla v kapitole Literární nadìje a talenty
z konce milénia, devìt ukázek studentské tvorby.

V posledním desetiletí prokázal Mgr. Ludìk Barto� velké edièní schop-
nosti jako pøedseda redakèní rady jubilejních polistopadových almana-
chù, je� Slovanské gymnázium vydalo v letech 1992 � 2002 na �pièkové
úrovni: V sýpkách ducha (1992), Primum necessarium je vzdìlání a mravnost (1997)
a � vzdìláván budi� �(2002). S Barto�ovým jménem je neodmyslitelnì spjat
i obsáhlý text Èinnost knihovny Slovanského gymnázia v Olomouci, publikovaný
v èasopise Duha, 1996, è. 3. V jeho osobì jde sice o �vnitøní polo�ku�
ústavu, ale právì ta nejvíce osvìtluje samotné Slovanské gymnázium,
pìstování jeho bohatých tradic, a to i v oblasti tvùrèí pedagogiky. Z uve-
dených publikací i nezasvìcenému vyplyne, jak mimoøádná je historie
i souèasnost prvního èeského støedo�kolského ústavu na Moravì a jak
presti�ní je dodnes studium na této �kole.

à

Dal�í osobnosti na poli publicistiky a tvorby uèebnic uvádíme v abe-
cedním poøádku: Mgr. Alois Bauer, RNDr. Jan Jelínek, PaedDr. Emil Hecl,
PaedDr. Marie Hrachovcová, Mgr. Milan Láska, RNDr. Radim Slouka,
RNDr. Jiøí Svoboda, Mgr. Marie Steigerová, Mgr. Robert Weinlich, RNDr.
Vladimír Zicháèek. V roli spoluautorù se na tvorbì uèebnic, vzdìlávacích
publikací a metodických materiálù podílela celá øada dal�ích pedagogù
Slovanského gymnázia. O ka�dém z jmenovaných autorù pøipojujeme
alespoò nìkolik informativních poznámek.

Mgr. Alois Bauer
pùsobí na Slovanském gymnáziu od roku 1990. Èe�tinu a výtvarnou

výchovu vystudoval na Filozofické fakultì UP v letech 1973 � 1978. Jde
o bohemistu, literáta, malíøe, grafika, ilustrátora, pøekladatele a výtvar-
ného pedagoga. Od roku 1992 vydává tituly vzdìlávacího charakteru,
napø. uèebnice Èítanka 1, antologie textù pro 1. a 2. roèník støedních �kol, Rubico,
Olomouc 2003, a Èítanka 2 (spolu s Janou Vrajovou), antologie textù z èeské
a svìtové literatury pro 3. a 4. roèník støedních �kol, Rubico, Olomouc, 2003.
Autorská cti�ádost v odborné problematice vede Aloise Bauera pøi tvorbì
odborných textù k pøekonání �kolské utilitárnosti.

RNDr. Jan Jelínek
se vìnuje studentùm Slovanského gymnázia ji� od roku 1976, kdy pøe-

�el z Ústavu pro vzdìlání zahranièních studentù v Praze do Olomouce. Ji�
tehdy napsal uèebnici Obecná a organická chemie, která vy�la v SPN Praha
ve dvou vydáních (1974, 1976), a stal se spoluautorem uèebnice Mineralo-
gie a geologie (SPN, Praha 1975). Vysoká fundovanost pøivedla RNDr. Jana
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Jelínka do Krajské komise chemické olympiády a do metodického kabi-
netu Pedagogického centra v Olomouci. Je také uznávaným odborníkem,
jemu� jsou svìøovány recenze uèebnic a vysoko�kolských skript. Èasto
bývá delegován do konkurzních komisí pro výbìr nových pracovníkù
pøírodovìdných kateder na PøF UP. Je hlavním autorem mimoøádnì
úspì�né uèebnice Biologie pro gymnázia (od roku 1997 vy�la v �esti vydá-
ních v poètu 85 tisíc výtiskù!). K významným uèebnicím RNDr. Jana
Jelínka patøí publikace Biologie prokaryont, ni��ích a vy��ích rostlin, hub; Biolo-
gie a fyziologie èlovìka; Úvod do obecné genetiky. Didaktika a metodika chemie
je celo�ivotní náplní RNDr. Jana Jelínka. Tuto problematiku øe�il i ve své
doktorské rigorosní práci, kterou obhájil v roce 1986.

PaedDr. Emil Hecl
pùsobí na Slovanském gymnáziu od roku od �k. roku 1965/1966

a dosud vyuèuje tìlesné výchovì, døíve i ruskému jazyku. Tìlesná výcho-
va se mu stala z didaktického a metodického hlediska profesním osudem
zejména jako úspì�nému trenérovi míèových her, a to jak ko�íkové, tak
i odbíjené. PaedDr. Emil Hecl své zku�enosti a poznatky s velkým zauje-
tím sdìloval sportovnì orientované uèitelské veøejnosti pøedev�ím v od-
borném tisku. I kdy� se nepokou�el o �ádný shrnující pohled, i dílèí po-
znatky z jeho trenérské praxe byly pozornì zva�ovány a do výukové slo�ky
zaèleòovány. Emil Hecl se vìnoval jak obecným tématùm výchovy (Oboha-
cení výchovné práce na LVVZ, Kouèování), tak i konkrétním prvkùm v herním
projevu (Nácvik dvojtaktu, Urèení obrátkové nohy apod.). Jako autor odbor-
ných textù, publikovaných v èasopisech Ko�íková-odbíjená, Èasopis TVM
a TVSM, byl Emil Hecl velmi pozornì vnímán zejména v letech �edesátých
a� devadesátých.

PaedDr. Marie Hrachovcová
byla jako metodièka pro výuku dìjepisu nejproduktivnìj�í autorkou

na Olomoucku. Bylo to dáno jednak její schopností zaèleòovat do výuky
témata regionální vlastivìdy, ale i jejím smìøováním k uplatnìní v pøí-
pravì vysoko�kolákù k výkonu uèitelského povolání. Jako okresní meto-
dièka zvala ke spolupráci èetné uèitele s dlouhodobou praxí i vìdce
s regionální orientací. Patøil k nim archeolog PhDr. Vít Dohnal, uèitelka
historie M. Tesaøíková, V. Cetkovská, B. Hemzalová, M. Ka�tovská a dal-
�í. Ètyøi desítky metodických prací a vzdìlávacích souborù vydaných
Pedagogickými støedisky a Pedagogickými centry èiní z Marie Hrachov-
cové autorku v pedagogickém svìtì velmi oceòovanou. Stála prakticky
u ka�dého hledání nové koncepce. Zabývala se problematikou obecných,
národních i regionálních dìjin na Z� a v�echny nové metody výuky zkou-
mala spektrem poznatkù nejen ze strany svých kolegù, ale i výzkumem
minulosti. Marie Hrachovcová podnìtnì ovlivnila obsah uèiva a øazení
témat pro dìjepis na Z� a v ni��ích roènících víceletých gymnázií.

Mgr. Milan Láska
pùsobí na Slovanském gymnáziu od roku 2000. Po maturitì na otro-

kovickém gymnáziu absolvoval studium fyziky, chemie a matematiky na
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Pedagogické fakultì v Ostravì. Do roku 2000 uèil na gymnáziu v Otroko-
vicích. Bìhem pùsobení na Slovanském gymnáziu napsal Støedo�kolský pøe-
hled fyziky s øe�enými pøíklady. Soustavnì pracuje na ètyødílné Fyzice pro gym-
názia s øe�enými pøíklady a testovými otázkami, její� první díl je pøed
dokonèením. Obsahuje 400 øe�ených pøíkladù a 400 testových otázek
vèetnì podrobné teorie. V pøípadì Mgr. Milana Lásky jde o autora silnì
spjatého s prùmyslovou a podnikatelskou praxí. Zabývá se chemií sta-
vebních hmot, pøednostnì chemií a technologiemi zpracování betonù (vèet-
nì statiky), dále v�eobecnì chemií silikátù. Je konzultantem nìkolika
stavebních firem, nìkteré stavební postupy a technologie má patentová-
ny. Celou øadu informací a poznatkù získává pøímo z praxe, co� úèelnì
ukládá i do svých odborných publikací.

RNDr. Radim Slouka
patøí k nadìjným mlad�ím profesorùm, kteøí se soustavnì zabývají

tvorbou uèebnic matematiky pro ni��í stupeò gymnázií a vy��ích tøíd
základních �kol. Uèí témìø patnáct let. Je absolventem Slovanského gym-
názia (mat. roè. 1982), poté pro�el vysoko�kolským studiem matemati-
ky na Pøírodovìdecké fakultì UP v Olomouci. Na Slovanském gymnáziu
pùsobí od roku 1992. V�echny Sloukovy publikace (zpracované v autor-
ské spolupráci s Olgou Kozlovou a Robertem Weinlichem) obdr�ely dolo�ku
M�MT ÈR jako uèebnice pro základní �koly a víceletá gymnázia. Pøi vydá-
vání uèebnic spolupracuje Radim Slouka s nakladatelstvím FIN Olomouc.
První knihu pod názvem Matematické pøíklady vydal v roce 1992. Kniha se
setkala s velkým zájmem, co� autora inspirovalo k jejímu výraznému
roz�íøení a pøepracování. Dal�í vydání neslo název Sbírka pøíkladù z mate-
matiky. Kniha byla urèena k opakování a procvièování uèiva a jako pøí-
prava k pøijímacím zkou�kám na støední �koly. V roce 1994 vydal RNDr.
Radim Slouka uèebnici Algebra pro �áky 5. - 9. tøíd Z� a víceletá gymnázia. Na
tvorbì uèebnice mìla výrazný podíl Sloukova kolegynì Mgr. Olga Kozlová.
Knihu je mo�no pova�ovat za souhrnnou uèebnici algebry. Je psána ko-
munikativní formou a autor v ní kladl dùraz nejen na logiku textu, ale
i na sdìlnost a srozumitelnost vùèi �ákùm a studentùm. Kniha dodnes
plnì vyhovuje v�em nárokùm uèitelù. V tém�e roce vy�la Matematika pro
�áky 5. - 9. tøíd Z� a víceletá gymnázia. Uèebnice obsahuje výklad uèiva
z algebry i z geometrie a hodnotnou sbírku pøíkladù. Jako autor je ozna-
èen RNDr. Jan Slouka, otec Radima Slouky, jen� v této práci zaujal roli kon-
zultanta, spoluautora a recenzenta. Na této uèebnici spolupracovali
i dal�í uèitelé.

RNDr. Jiøí Svoboda
pùsobil na Slovanském gymnáziu v letech 1991 � 1999. Byl aprobova-

ným fyzikem a pøed pøíchodem na Slovanské gymnázium se zabýval jem-
nou mechanikou, optikou, biofyzikou, biomechanikou a didaktickými
testy jako odborný pracovník na Lékaøské fakultì Univerzity Palackého.
Vìt�ina jeho odborných statí byla publikována v uèebních textech lékaø-
ské fakulty, ve sbornících z Dnù lékaøské biofyziky, mnohé jen v anglièti-
nì. I kdy� se RNDr. Jiøí Svoboda zabýval vìdou a vysoko�kolskými skrip-
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ty, velmi èasto objasòoval i didaktické principy, poskytoval návody
k praktickým cvièením z biofyziky a vysvìtloval mo�nosti vyu�ití mikro-
poèítaèù pro demonstraci biofyzikálních principù. Pøi tvorbì svých statí
spolupracoval s dal�ími vysoko�kolskými osobnostmi, mimo jiné se
S. Komendou, M. Wiedermannem, J. Stejskalovou, S. Loykou, A. Luk-
�em, H. Podstatovou, M. Boháèkovou a dal�ími specialisty. Svobodova
textová bibliografie èítá tøi desítky námìtù, mnohé byly publikovány i na
Slovensku.

Mgr. Marie Steigerová
vystudovala obor ru�tina � nìmèina na Filozofické fakultì UP Olo-

mouc a absolvovala postgraduální studium na Institutu A. S. Pu�kina
v Moskvì (1978). Na Slovanském gymnáziu pùsobí od roku 1975. Na
poèátku let devadesátých se v rámci rekvalifikaèního studia seznámila
s technikou administrativy a obchodní korespondencí na V�E Praha. Jako
autorka uèebnic se vìnuje tvorbì lexikonù. V této sféøe pùsobí od roku
1997 a spolupracuje s Nakladatelstvím Olomouc. Pracuje na slovnících
èesko-nìmeckých, nìmecko-èeských, èesko-ruských a rusko-èeských. Prv-
ním jejím samostatnì vydaným slovníkem byl Èesko-nìmecký a nìmecko-
èeský kapesní slovník. Vydala ho v roce 1999, jeho roz�íøená podoba pak
vy�la v roce 2003. Slovník byl urèen pro bì�nou ka�dodenní potøebu.
Autorka se v nìm sna�ila postihnout nejnovìj�í vývoj ve slovní zásobì.
Souèástí slovníku je i základní nìmecká mluvnice, pøíklady a tabulka
s èasto u�ívanými nepravidelnými slovesy a dal�í pøílohy. Významná byla
i spolupráce Mgr. Marie Steigerové na Nìmecko-èeském a èesko-nìmeckém stu-
dijním slovníku, a to na vydáních z roku 2000 a 2002. V�dy �lo o pøepraco-
vání a roz�íøení hojnì �ádaného díla. V leto�ním roce pracuje Mgr. Marie
Steigerová na dal�ím roz�íøení slovníku pro jeho aktuální vydání. Slov-
ník obsahuje i výrazy hovorové, slangové, odborné i neologismy. Pøipoje-
ny jsou i informace o nìmecky mluvících zemích, o jejich historii, kultu-
øe, ekonomice a spoleèenském �ivotì. S odstupem let od jednostranného
preferování ru�tiny se opìt objevuje potøeba vìnovat se tvorbì lexikonù
tohoto typu. V lednu 2004 Mgr. Marie Steigerová dokonèila práci na no-
vém Rusko-èeském a èesko-ruském slovníku.

Mgr. Robert Weinlich
patøí k mladým a talentovaným tvùrcùm uèebnic i populárnì nauè-

ných knih. Maturoval na Gymnáziu v Olomouci-Hejèínì, poté vystudoval
obor matematika � fyzika na Pøírodovìdecké fakultì UP Olomouc. Na
Slovanském gymnáziu pùsobí od roku 1995. Vydávat knihy zaèal ji� v dobì
vysoko�kolských studií v Nakladatelství FIN Olomouc, pozdìji navázal
spolupráci s Nakladatelstvím ALDA, Olomouc, a s Nakladatelstvím Ivo
�elezný, Praha. Kromì toho publikuje logické úlohy a hlavolamy v Mladé
frontì Dnes, v èasopisu IQ, QUO a v Èasopise 21. století. V Nakladatel-
ství FIN Olomouc vydal Matematické pøíklady (1992), Sbírku pøíkladù z mate-
matiky (1993) a Matematiku pro �áky 5. - 9. tøíd Z� a víceletá gymnázia (1994).
Publikace v Nakladatelství ALDA byly ménì �kolské, o to víc objevné
a podnìtné. V roce 1997 pøipravil k vydání Hry se zápalkami (první kni�nì
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vydaný soubor více ne� dvou set zábavných úloh), v dal�ím roce knihu
Laureáti Nobelových cen za fyziku a Laureáti Nobelových cen za chemii, v roce
1999 pak titul Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii a Laureáti Nobelovy ceny za
fyziologii a lékaøství. Kni�ní øada vy�la na poèest 100. výroèí udìlení prv-
ních Nobelových cen. V Nakladatelství Ivo �elezný vy�lo pod názvem Ne-
jen sirkové hlavolamy (2001) volné pokraèování Her se zápalkami a v tém�e
roce Magické obrazce s vysvìtlením této problematiky na støedo�kolské úrov-
ni.

RNDr. Vladimír Zicháèek
pùsobí na Slovanském gymnáziu od roku 1989, od roku 1992 je øedite-

lem tohoto ústavu. Vystudoval biologii a chemii na Pøírodovìdecké fakul-
tì UP a mnoho let se vìnoval vzdìlávání uèitelù na Krajském pedagogic-
kém ústavu Olomouc. K jeho zájmovým oblastem (zoologie, didaktika
biologie, ekologická výchova, vèelaøství a regionální historie) se pøiøadila
i tradice Slovanského gymnázia, k jejímu� poznání záslu�nì pøispìl vy-
dáním øady almanachù a publikací. Do 90. let XX. století se jako autor
vìnoval výzkumu pøírodních specifik na Vala�sku a na Hané. Publikoval
od roku 1965, pøevá�nì v odborných, didaktických a populárních èaso-
pisech; zejména to byly Pøírodní vìdy ve �kole, Ochrana pøírody, Památ-
ky a pøíroda, Zpravodaj TIS, �iva, Vesmír, Lidé a Zemì, Vèelaøství, Sbor-
ník Vlastivìdného muzea Vsetín, Sborník Vlastivìdného muzea Olomouc,
Výroèní zprávy VSMO, Roèenka Okresního archivu Olomouc, Nové Va-
la�sko, Strá� lidu, Hanácké noviny apod. Jako autor uèebnice se RNDr.
Vladimír Zicháèek pøedstavil Zoologií, kterou vydal v roce 1995 v Nakla-
datelství FIN Olomouc. Na dal�ích uèebnicích spolupracoval s RNDr. Ja-
nem Jelínkem. Jejich spoleèným dílem se stala v roce 1996 Biologie pro støední
�koly gymnaziálního typu (Teoretická èást), Nakladatelství FIN Publishing,
Olomouc, a v tém�e roce vydaná Biologie pro støední �koly gymnaziálního typy
(Praktická èást). Na svém autorském kontì má RNDr. Vladimír Zicháèek
je�tì Biologii �ivoèichù, støedo�kolskou uèebnici, kterou v roce 1997 vyda-
lo Nakladatelství Olomouc. V roce 2003 vy�lo u� v �estém vydání spoleè-
né dílo dvojice Jelínek-Zicháèek Biologie pro gymnázia, èím� kniha dosáhla,
jak ji� bylo vý�e poznamenáno, celkového nákladu 85 tisíc výtiskù. V roce
2004 opìt vy�la v dal�ím a doplnìném vydání Zicháèkova Zoologie, vyda-
ná poprvé v roce 1995.

Slovo na závìr:
Smyslem pøedchozích øádkù není a ani nemù�e být detailní zhodnoce-

ní uèebnic a metodických a didaktických textù, které pedagogové na Slo-
vanském gymnáziu Olomouc v jeho dlouhé historii vytvoøili. Cíl je daleko
skromnìj�í: Ukázat, �e k tvorbì uèitelù je tøeba vytváøet podmínky a dobré
klima. Podaøí-li se to, stává se �kola tvùrèím vzdìlávacím ústavem. A pak
je �tìstí nejen na ní studovat, ale i pùsobit.

Mgr. Bohumír Koláø
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NÌKTEØÍ PROFESOØI

SL OVANSKÉHO GYMNÁZIA V OL OMOUCI

� VÝZNAMNÍ BOHATOU PUBLIKAÈNÍ ÈINNOSTÍ

Mezi èleny uèitelského sboru Slovanského gymnázia lze nalézt ve v�ech
oborech osobnosti vyznaèující se kromì pedagogického mistrovství také
mimoøádnì bohatou èinností vìdeckou a publikaèní. Na tomto místì se
omezím jen na obory vìt�inou dosud opomíjené (na matematiky, fyziky
a teology) a v tomto rámci jen na osoby nejpozoruhodnìj�í. Podle intenzity
jejich vazeb ke støední �kole a ke støedo�kolské problematice lze rozli�it
uèitele trojího typu:

1. profesory, pro které bylo pùsobení na gymnáziu startovním polem
k vy��ím metám, pøièem� v�ak po pøechodu na vysoké �koly èi akade-
mii vìd se i nadále zabývali støedo�kolskou problematikou;

2 . profesory � vìdce, kteøí ve svém vy��ím postavení �dìlali� u� jen vyso-
kou vìdu;
a koneènì nejvzácnìj�í je �heroická skupina�

3 . profesorù, kteøí zùstali po celý aktivní vìk na støední �kole a pøitom
byli publikaènì a vìdecky produktivní.

Uveïme pøíklady uèitelù onìch skupin:

          obor matematika fyzika teologie
typy
profesorù

1. Jan Vojtìch Josef Fuka Antonín Podlaha
M. A. Valouch st. Matìj Pavlík-Gorazd
M. Zedek

2 . Karel Petr Eugen Kadeøávek
Vladimír Jankù Josef Kachník
M. V. Jirou�ek Richard �paèek

Jan �krabal
Rudolf Col
Alois Spisar

3 . Jan Bøezina

V�imnìme si nyní podrobnìji alespoò pìti z nich. Matematikové Jan
Vojtìch a Miloslav A. Valouch pùsobili na Slovanském gymnáziu je�tì za
Rakouska-Uherska pøed první svìtovou válkou, pøièem� si uvìdomova-
li, �e ke zvládnutí matematiky je tøeba dát studentùm do rukou nejen
dobrou uèebnici a tabulky, ale také koncentrovaný pøehled základních
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faktù a vzorcù, stejnì jako bohatou sbírku úloh. Je tøeba konstatovat, �e
v�echny tyto ètyøi po�adavky splnili právì tito dva autoøi svrchovaným
zpùsobem tak, �e jejich knihy saturovaly potøeby gymnázií od poèátku
20. století do 60. let, a to v èeských zemí i na Slovensku. Z jejich uèebnic
studovaly nejen ètyøi generace Èechù a Slovákù, ale dodnes se po v�ech
tìchto knihách v kterémkoliv vydání pídí jak dobøí uèitelé, tak studenti.

PhDr. Jan Vojtìch
(5. 8. 1879 Kyjov � 19. 1. 1953 Praha)

Vystudoval matematiku s fyzikou na èeské filosofické fakultì Karlo-
Ferdinandovy univerzity; od r. 1903 uèil v Olomouci, r. 1909 se habilito-
val na technice v Brnì a øádným profesorem matematiky se stal na ÈVUT
v Praze r. 1920. Oproti stavu matematiky v 19. století pøedstavují jeho
støedo�kolské uèebnice geometrie kvalitativní i kvantitativní skok vzhù-
ru tou mìrou, �e patøí dodnes k nejpozoruhodnìj�ím uèebnicím ve svìtì
vùbec. Jednota èeských a posléze èeskoslovenských matematikù a fyzikù
je vydávala od r. 1910 v mnoha vydáních, pøièem� skoro ka�dé mìlo je�tì
nìkolik reedicí. Jednotlivé svazky se nazývaly Planimetrie, Stereometrie, Tri-
gonometrie rovinná i sférická, Analytická geometrie a nanejvý� pozoruhodná
byla jeho Matematika pro nejvy��í tøídy støedních �kol, která obsahovala mj.
teorii symetrie a filosofický i historický pohled na celou matematiku.
Spolu s profesorem Karlovy univerzity Bohumilem Byd�ovským dále se-
stavili oblíbenou Sbírku úloh z matematiky, vy�lou opìt v mnoha vydáních,
pøièem� Byd�ovský s dal�ími dvìma autory sestavil algebru a Vojtìch
úplnì sám celou geometrii.

Pro vysoké �koly pak Vojtìch vydal vùbec nejfrekventovanìj�í a nejob-
líbenìj�í uèebnici vy��í matematiky u nás ve dvou svazcích s názvem Zá-
klady matematiky ke studiu vìd pøírodních a technických. Vojtìchem zpracovaná
hesla v Masarykovì slovníku nauèném a v Teysslerovì � Koty�kovì Technickém
slovníku nauèném jsou dodnes ozdobou tìchto monumentálních dìl. Po dobu
pùl století tedy patøil Vojtìch k tìm, kteøí udávali tón v matematice na
èeských støedních �kolách a na vysokých �kolách technických. Tehdy
ov�em sebekvalitnìj�í a sebevýznamnìj�í práce pedagogická je�tì neote-
vírala vstup do Akademie vìd; tam byl Vojtìch pøijat za své práce bada-
telské. Jejich nejvýznamnìj�ím obrazem je jeho monumentální Geometrie
projektivní, vhodná a� k postgraduálnímu studiu a patøící k nejlep�ím dí-
lùm o geometrii ve svìtové literatuøe. O Vojtìchovì rozhledu po celé mate-
matice svìdèí nevelká, ale mimoøádnì obsa�ná kní�ka vydaná �morav-
ským Krameriem� v Olomouci R. Prombergrem r. 1926 Pøehled vy��í matematiky.

Ji� pøedtím se v�ak spojil Promberger s ostravským profesorem Ja-
nem Kranichem s cílem vytvoøit v øadì svazkù Pøehledy vìd pøírodních; je-
jich poslední vydání mìlo ètyøi svazky (Fysiku, Chemii anorganikou a organic-
kou, Geologii s mineralogií, Tìlovìdu se zoologií a botanikou). K tomu ov�em bylo
tøeba získat je�tì matematiky, jako byl PhDr. Miloslav A. Valouch.
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PhDr. Miloslav A. Valouch
(20. 8. 1878 Lazce, tehdy �u Olomouce�, dnes v Olomouci � 11. 6. 1952 Praha)

Ten napsal Pøehled mathematiky. �lo o mnohokrát vydaný a v na�í litera-
tuøe dosud nejobsa�nìj�í pøehled støedo�kolské matematiky. Na nìj na-
vazující Pøehled vy��í matematiky pochází od Vojtìcha, jak ji� bylo øeèeno
vý�e. Nìkolik desítek vydání mìlo nejznámìj�í dílo Valouchovo zvané
pùvodnì Logaritmické tabulky a v dal�ích vydáních Tabulky matematické fysi-
kální a astronomické. Poznamenejme je�tì, �e Valouch se stal pozdìji staros-
tou celé Jednoty èeskoslovenských matematikù a fysikù a uvedl v �ivot
pra�ské nakladatelství Prometheus. Symbol tohoto nakladatelství je dáv-
no, od 19. století dodnes, zárukou nejvy��í kvality dìl fyzikálních a mate-
matických u nás vèetnì souèasných uèebnic. Na dílo M. A. Valouchovo
navázal jeho syn Miloslav Valouch, co� uvádím jen proto, aby nedo�lo
k omylu, kdy� najdeme dal�í díla pod tímto jménem. Vidíme tedy, �e dva
nìkdej�í skromní �suplující profesoøi� na�eho gymnázia dovedli nako-
nec udìlat pro národ a vìdu dílo nepominutelné hodnoty.

Snad je�tì více v národním povìdomí znamená nìkdej�í �výpomocný
katecheta� Slovanského gymnázia Antonín Podlaha.

Antonín Podlaha
(22. 1. 1865 Praha � 14. 2. 1932 Praha)

zaèal svou uèitelskou dráhu na Slovanském gymnáziu v letech 1896 �
1898. Pozoruhodný vývoj jí v�ak pøedcházel � a je�tì pozoruhodnìj�í
následoval. Od r. 1884 studoval práva na èeské Karlo�Ferdinandovì uni-
verzitì, odkud pøe�el na bohosloví. V r. 1888 pùsobil v duchovní správì,
r. 1891 se stal adjunktem bohoslovecké fakulty v Praze, kde obhájil dok-
torát teologie r. 1894. V letech 1895 � 1898 v�ak pøe�el na olomoucké
støední �koly, kde vyuèoval nábo�enství. Pøes dal�í �hvìzdný postup�
v�ak na �kolskou problematiku ani pozdìji nikdy nezapomnìl. Jaký to
tedy byl postup?

Vìdecky pùsobil v oblasti dìjin umìní, pøièem� v r. 1900 se stal docen-
tem tohoto oboru; v r. 1903 se stává metropolitním kanovníkem pra�-
ským a r. 1920 tamním svìtícím biskupem. Nebyl to v�ak jen biskup
bì�ného formátu, ale osobnost, která se rozhodujícím zpùsobem postara-
la krom dal�ího i o dokonèení stavby katedrály svatého Víta na Pra�-
ském hradì k svatováclavskému miléniu 1929 (Svatovítskou katedrálu zalo-
�il svatý Václav, do gotické podoby ji pøestavìl Karel IV., barokní zakonèení vì�e dal
zøídit Ferdinand I., co� pøedstavovalo jen první polovinu vìkovité stavby). Teprve
zásluhou nìkdej�ího pomocného katechety ze Slovanského gymnázia
Antonína Podlahy a jeho spolupracovníkù byla toti� ve dvacátých letech
20. století dokonèena i druhá polovina dómu se dvìma monumentálními
gotickými vì�emi u vchodu.

Literární èinnost tohoto mu�e byla natolik bohatá, �e lze øíci, �e témìø
v�echno cenné, co vzniklo v první tøetinì 20. století v èeské literatuøe
katolické provenience nese peèe� Podlahovu: v letech 1913 � 1919 byl
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hlavním redaktorem periodika Památky archeologické; tuté� funkci mìl i pøi
tvorbì nejrozsáhlej�ího díla èeské katolické literatury � Èeského slovníku
bohovìdného. Je rovnì� autorem mohutného umìlecko � historického díla
v sedmi svazcích nazvaného Posvátná místa království èeského, dále Dìjin arci-
diecéze pra�ské od konce 17. století do poèátkù 19. století, Sbírky pramenù církevních
dìjin èeských století 16. � 18. a mnoha dal�ích. Jeho práce v�ak nejsou pou-
hou syntézou poznatkù pøedchozích, ale pøiná�ejí bezpoèet objevù vlast-
ních, tak�e vzdor tehdej�í averzi na�í inteligence vùèi katolicismu je pøe-
sto Podlaha zvolen øádným èlenem jak Èeské akademie vìd, tak Královské
spoleènosti nauk i øady obdobných institucí zahranièních.

Pøitom v�ak Podlaha nikdy nezapomnìl na vzdìlané laiky, na studen-
ty a �kolní mláde�. Pro vzdìlance zalo�il a zhruba ve sto svazcích uvedl
v �ivot Vzdìlávací knihovnu katolickou. Pro støední �koly napsal Mravouku
a Liturgiku, pro základní �koly pøelo�il z nìmèiny Panholzerovu Dìjepravu
biblickou a vydal Velký katechismus katolického nábo�enství. Pro katechety
a profesory vydal v r. 1900 dodnes nepøekonaný Výklad velkého katechismu,
jeho� nìmecký pøeklad byl u�íván nejen v celém bývalém Rakousku, ale
i v Nìmecku. Kdo vidìl pohromadì celé jeho dílo, je ohromen ji� tím, �e
jde o dílo jediného èlovìka. Takoví tedy bývali uèitelé v heroickém období
Slovanského gymnázia v první polovinì 20. století.

Na Slovanském gymnáziu pùsobil v letech 1897 � 1900 absolvent ma-
tematiky a fyziky na Filosofické fakultì pra�ské Karlo-Ferdinandovy uni-
verzity profesor PhDr. Karel Petr.

PhDr. Karel Petr
(14. 6. 1868 Zbyslav u Èáslavi � 14. 2. 1950 Praha)

Po odchodu z Olomouce se stal docentem èeské techniky v Brnì a od
roku 1908 øádným profesorem Univerzity Karlovy v Praze. Za své vý-
sledky v teorii èísel a v algebøe se stal svìtovì uznávanou autoritou, byl
zvolen èlenem Královské èeské spoleènosti nauk a Èeské akademie vìd
a umìní, èestným doktorem Karlovy a Masarykovy univerzity. Jeho kni�-
nì vydané vysoko�kolské uèebnice, zejména Poèet diferenciální (1923) a Poèet
integrální (1. vydání 1915, 2. vyd. 1931), patøí do zlatého fondu èeské
vìdecké literatury. O stylu jeho uèitelské a vìdecké práce jeho souèasníci
shodnì prohla�ovali: volil v�dy nejobtí�nìj�í a nejpracnìj�í zpùsob pro
sebe a nejefektivnìj�í pro vìdu � a výsledky jeho uèitelské èinnosti vy-
stihli slovy: zatímco pøed Petrem se èeská matematika nacházela na úrov-
ni 18. století, Petr ji samojediný pozvedl na úroveò 20. století. Tento nì-
kdej�í profesor Slovanského gymnázia se stal mj. také rektorem
Univerzity Karlovy. O gymnáziu a jeho úrovni, je� mìlo ve svých øadách
takové profesory, si lze sotva pøedstavit nìco lep�ího; pøitom na olomouc-
kém Slovanském gymnáziu profesor Karel Petr nebyl v tomto smìru vý-
jimkou!

Z druhé poloviny 20. století lze uvést jako pøíklad uèitele, který ani po
odchodu na univerzitu nezapomnìl na problémy støední �koly � fyzika
Josefa Fuky.
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Josef Fuka
(10. 12. 1907 Rataje u Tábora � 19. 11. 1992 Olomouc)

V r. 1930 absolvoval studia matematiky a fyziky na Pøírodovìdecké
fakultì èeské Karlovy univerzity a v letech 1933 a� 1946 pùsobil na støed-
ních �kolách, pøevá�nou vìt�inou na Slovanském gymnáziu v Olomouci.
Talent, píle a hou�evnatost byly jedinou poèáteèní investicí tohoto mu�e
vze�lého z chudých pomìrù. Kdy� k tomu pøistoupila láska k fyzice a ide-
ál dokonalého uèitele, stal se z nìj postupnì uèitel základní �koly, gymná-
zia a posléze univerzitní profesor experimentální fyziky a didaktiky fyzi-
ky. Podle fondù olomoucké Vìdecké knihovny je autorem èi spoluautorem
92 kni�ních dìl a vysoko�kolských skript obdobného rozsahu. Pøitom
v�ak nebyl snad jen mu�em, který by ustaviènì sedìl v laboratoøi, mìøil,
poèítal a psal; naopak: ji� jako støedo�kolský profesor Slovanského gym-
názia se objevuje ve v�ech seznamech aktivistù, kteøí usilují na v�ech
úrovních o obnovení olomoucké univerzity. Pozdìji, v r. 1953, pak jeho
zásluhou vzniká v Olomouci Pøírodovìdecká fakulta, na ní� byl pozdìji
øadu let dìkanem. Byl v�ak také pilotem a rád jezdil na koni.

Nelze na tomto místì vypoèítat tituly v�ech jeho publikací týkajících
se didaktiky fyziky. Zkrátka lze øíci, �e nebylo oboru støedo�kolské fyzi-
ky, na nìm� by nebyl participoval autorsky. Jeho uèebnice byly pøekládá-
ny do sloven�tiny, nìmèiny a maïar�tiny � jako raritu lze uvést, �e do-
konce na mexické støedo�kolské uèebnici fyziky je je�tì pøed titulním
listem faksimile èeské uèebnice Fukovy! Ke ka�dému oboru fyziky také
zpracoval didaktické a metodické pøíruèky, vytvoøil nìkolik didaktic-
kých filmù a sestavil soubory pomùcek umo�òujících demonstrace zá-
kladních fyzikálních jevù minimálními prostøedky. Dnes je profesor Fuka
spolu s profesorem Ka�parem z Prahy v�eobecnì uznáván za zakladatele
èeské didaktiky fyziky.

Mezi jeho knihami o fyzice jsou v�ak dodnes vyhledávány vysoko�kol-
skými studenty a vìdeckými pracovníky i jeho vysoko�kolské uèebnice:
jde o Elektøinu a magnetismus (s B. Havelkou) a na ni navazující Optiku
a atomovou fyziku tých� autorù. Rozsah pøes 2000 stran mluví sám za
sebe. Stejnì velká je jeho Konkrétní didaktika fyziky ve tøech svazcích a rozsa-
hem men�í Základní poznatky speciální teorie relativity, Vlnová povaha svìtla
a dal�í. Pøitom v�em je�tì po nìkolik desetiletí øídil jako hlavní redaktor
èasopis pro uèitele Matematika a fyzika ve �kole.

Ji� z tìchto nìkolika pøíkladù vyplývá, �e u mnoha støedo�kolských
uèitelù v minulosti lze bez nadsázky mluvit o jejich tvùrèím a pracovním
heroismu. Ké� jsou pøíkladem i budoucím generacím!

RNDr. Vladimír Malí�ek, CSc.
(mat. roè. SGO 1953)

P. S.:
Upøímný dík za pøípravu tohoto pøíspìvku do tisku patøí paní pro-

fesorce Slovanského gymnázia Mgr. Ditì Mary�kové a �ákùm 4.A8 (ve
�kolním roce 2006/2007) Petru Matherovi, Terezii Najdekrové, Tomá�i
Novosadovi, Tomá�i Roèkovi, Adamu Piknerovi, Nikole Skoupé a Julii
Táborské.
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SL OVA N S K É G Y M N Á Z I U M

NA PØELOMU TISÍCILETÍ

Neuvìøitelnì rychlý tok èasu, jeho� jsme svìdky jak v rovinì spoleèen-
ského dìní, tak i na Slovanském gymnáziu, je pøíèinou, �e i významné
události a promìny se kupí a míjejí nás v takovém tempu, �e odplouvají
z na�í pamìti, ani� by alespoò jako pøipomínka budoucím generacím
mohly být nebo byly zaznamenány. Èasto ji� po mìsíci si jen s námahou
vybavujeme, èeho jsme byli pøímými úèastníky, co nás pøekvapilo, zauja-
lo a co nás obohatilo. Pokud se pak stane, �e archiv �koly znièí povodeò,
jak se stalo Slovanskému gymnáziu v roce 1997, a chatrná pamì� nemù-
�e být o�ivována a upøesòována studiem dokumentù a dokladù, mù�e se
úsilí o �historickou� rekonstrukci dìní stát utopií. Dobrat se pak poznat-
kù i o dobì je�tì stále �ivé èi evokovat v pamìti dìní ve �kole a �ivot
a èinnost stovek osobností v ní by se mohlo v krátké dobì stát spí�e prací
pro Sisyfa ne� pro badatele.

Slovanské gymnázium v dobì posledního desetiletí XX. století
a v prvních sedmi letech nového tisíciletí bylo ústavem velmi promìn-
ným a pedagogický proces v nìm probíhající, jako� i podnìtná atmosfé-
ra v nìm panující a aktivity v jeho prostorách realizované, do té míry
pamìtihodné, �e bych pokládal za neodpovìdné nepodat o nich osobní
svìdectví. K tomuto zámìru mne motivuje i niterná potøeba touto for-
mou podìkovat v�em, kteøí v kvasu doby nejednou sáhli a� na dno svých
sil a vìnovali ústavu mnohem víc, ne� vyplývalo z jejich slu�ebních po-
vinností. Pedagogický proces, atmosféra i aktivity Slovanského gymná-
zia byly na pøelomu tisíciletí natolik inspirující a významné, �e svìøit
záznam o nich pouze budoucím pamìtníkùm bych po dosavadních zku-
�enostech s lidskou pamìtí pokládal za neodpustitelný hazard. Proto se
pokou�ím alespoò ve struènosti a bez nároku na úplnost nìkteré infor-
mace zaznamenat.

Následující øádky snad alespoò po letech zaujmou svou autenticitou
a budou brány jako svìdectví z prokazatelného pramene. Jsou psány se
zámìrem vytvoøit svìdectví o spoleèenské atmosféøe, v ní� bylo na Slo-
vanském gymnáziu dosa�eno výsledkù, je� ponìkud stroze vyplývají ze
statistických údajù ve výroèních zprávách Slovanského gymnázia Olo-
mouc. Budoucím archivním badatelùm by bez nich mnohé mohlo zùstat
natrvalo utajeno.

Snaha o návrat k identitì
Slovanské gymnázium nemá mnohé, èím disponují jiné �koly. Pracuje

v budovì postavené v roce 1914 (pro úèely výuky slou�í od roku 1920), relativ-
nì mlad�í budova elokovaného pracovi�tì pochází z poèátku 70. let a nese
v�echny znaky doby svého vzniku. Pøi vynuceném stìhování (napø. ze své
historické budovy v Kosinovì ulici roku 1951) a následujících reformách, ale
i pøi dislokacích majetku (napø. dìlení sbírkových fondù v pøedmìtových kabi-
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netech pøi stìhování Z� do Hálkovy ul.) a pøi prostorové nouzi pøi�lo i o èást
vybavení svých kabinetù a sbírek. Pøesto jeho pedagogické výstupy sne-
sou nejpøísnìj�í kritéria a studenti, profesorský sbor i dal�í zamìstnanci
se zde, myslím, cítí dobøe.

Poèátkem devadesátých let spoleèenské promìny umo�nily vrátit Slo-
vanskému gymnáziu jeho pùvodní identitu a transformovat je souèasnì
v moderní �kolu budoucnosti. Ne�lo tehdy jen o formální návrat k histo-
rickému názvu �koly Slovanské gymnázium, vnímanému jako firemní
znaèka kvality. Bezpeènou cestou vpøed byla kontinuita ka�dodenní kva-
litní pedagogické práce. Podstatné bylo i pøeklenutí období anonymní
�tuctovosti� a pevné ukotvení v tradicích �koly, jedineèné svou existencí
a inspirující zejména kvalitou poskytovaného vzdìlání i morálním ape-
lem ve výchovné práci.

�lo tedy o to, obstát v nároèném srovnávání pamìtníkù a souèasnì
nastartovat optimisticky èinorodé klima, které by umo�nilo pøi dodr�ení
vzdìlávacího standardu (radìji nadstandardu) vytvoøit dobrou atmosféru
�koly, na ni� by mohli být její �áci hrdí v dobì, a� budou postaveni do
�ivota.

V této dobì (zaèátek 90. let) se �kola opro��ovala od pøe�ívajícího ideolo-
gického balastu a pøetváøela se v moderní vzdìlávací instituci s �irokým
uplatnìním svých absolventù, tedy ve �kolu nároènou, akceptující svými
metodickými pøístupy nezbytnou akceleraci po�adavkù na vzdìlávání.
Souèasnì �kola dbala na pedagogicky inspirující atmosféru, v ní� by se
studenti i uèitelé cítili dobøe a kterou by mohli svou vlastní aktivitou
pøíznivì ovlivòovat.

Jednou z prvních promìn, uskuteènìných poèátkem �kolního roku
1992/93, bylo zru�ení podbízivého podzimního sportovního turnaje
�Matrjo�ka� (byl naèasován na listopad, slavený jako �Mìsíc pøátelství se SSSR�).
Naopak od podzimu 1992 byl obnoven turnaj smí�ených dru�stev ve
volejbalu, poøádaný k uctìní památky prof. Stanislava Cveka, bývalého
profesora Slovanského gymnázia, sportovního novináøe a pøedního èini-
tele protifa�istického odboje. Prof. Cvek byl za svoji rozsáhlou odbojovou
èinnost dne 10. øíjna 1944 ve Vratislavi stìtím sekyrou popraven. Tur-
naj støedo�kolákù v jeho oblíbeném sportu � volejbalu � se hrál od konce
války do roku 1949, kdy bylo jeho konání administrativnì zru�eno. Ob-
novený turnaj s názvem �Memoriál prof. Stanislava Cveka�, urèený stu-
dentským reprezentacím støedních �kol v regionu Hané, svìdèí nejen
o obìtavosti poøadatelù ze Slovanského gymnázia, pøipravujících inicia-
tivnì turnaj pro reprezentace støedních �kol v regionu, ale i o výchovném
smìøování �koly. Dosud bylo odehráno ji� 14 velmi kvalitnì obeslaných
roèníkù této soutì�e (nehrál se pouze v roce 1997, kdy byla na�e tìlocvièna
v rekonstrukci po katastrofální povodni v tém�e roce).

Ve studijní nabídce pro �kolní rok 1993/94 se objevila mo�nost otevøít
primu s výchovným ekumenickým zamìøením pro studenty z køes�ansky
orientovaných rodin (køes�anská etika, zájmová èinnost, sociálnì orientovaná
výchova); �kola se po listopadu 1989 otevøela i pro pedagogy, jim� byla za
totality práce s mláde�í znemo�nìna�
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Promìny po stých narozeninách
Pøi 100. výroèí zalo�ení v roce 1967 dostalo Slovanské gymnázium do

vínku Øád práce, tristní prostorové podmínky (po rozdìlení se Z� pøe�íval
ústav ve 3. poschodí budovy na tø. Jiøího z Podìbrad 13 a ve dvou tøídách poschodí
druhého) a sice pøevá�nì kvalitní, av�ak onìm skromným podmínkám
odpovídající komorní profesorský sbor. V ka�dém roèníku mìl ústav po
tøech pøeplnìných paralelních tøídách (tøídy mìly bì�nì 40 i více studentù)
a po pìti tøídách dálkového studia. Situace se postupem doby zvolna zlep-
�ovala. V roce 1972 byl ve �kolní zahradì postaven døevìný pavilon
a v roce 1986 se �základka� odstìhovala do budovy v Hálkovì ulici.
V letech 1984 � 1986 probìhla rekonstrukce �kolní budovy.

V roce 1989 mìla �kola 5 maturitních tøíd, po 4 tøídách ve 3. a v 2.
roèníku a 5 paralelních tøíd v roèníku prvním. V následujícím �kolním
roce bylo s mimoøádným nad�ením veøejnosti obnoveno víceleté studium
(tehdy sedmileté). Pro velký zájem byly otevøeny 4 primy, které po dobu
rekonstrukce objektu v Pasteurovì ul. 19 provizornì sídlily v Z� Stupko-
va, Z� Hálkova, Z� Zeyerova a Z� dr. Nedvìda. K tému� datu (bylo to 3. záøí
1990) zahájila svou èinnost dvìma paralelními tøídami za strastiplného
provizoria èesko-francouzská sekce, která se doèkala v Pasteurovì ulici
vlastní budovy a� po její rekonstrukci a slavnostním pøedání 13. února
1991. V záøí 1991 se k nim ji� coby sekundy pøestìhovaly tøídy z vý�e
zmínìných základních �kol. K nim pøibyly dvì nové primy a dvì paralel-
ní tøídy dal�ího prvního roèníku èesko-francouzské sekce ze �kolního
roku 1991. Na Slovanském gymnáziu se zaèalo �ít �pod obojí�. Problémy
s úvazky uèitelù a s organizací výuky ve dvou vzdálených budovách se
s narùstajícím poètem tøíd zmen�ovaly a postupnì se stabilizovaly dva
pøevá�nì specializované pedagogické týmy. V roce 1997 pak Slovanské
gymnázium dospìlo k rekordnì poèetnému maturitnímu roèníku (matu-
rovaly 3 tøídy ètyøletého studia, 4 paralelní tøídy sedmiletého studia a 2 tøídy èesko-
francouzské sekce; celkem 271 studentù!).

Vstøíc nové budoucnosti
V závìru tisíciletí se tak Slovanské gymnázium rozrostlo v ústav, který

mìl v posledních 10 letech v�dy výraznì více ne� 1000 studentù (od �kol.
roku 2002/2003 dosahuje maxima 36 tøíd), témìø 90 pedagogických pracovní-
kù (vèetnì ètyøèlenného vedení, 5 rodilých mluvèí /3 Francouzi, 1 Anglièan a pøíle�i-
tostnì 1 �panìl, pøíp. Nìmec/, nìkolika na èásteèný úvazek pracujících profesorù-
dùchodcù a 5 externích uèitelù) a kolem 30 správních a provozních zamìst-
nancù.

Plná kapacita �koly pøedstavuje 36 tøíd, pøi PHmax (= pøi maximálním
poètu týdenních hodin) výraznì pøesahujícím 1700 týdenních vyuèovacích
hodin (úsporný týdenní poèet skuteènì oduèených hodin mírnì pøesahuje 1600 ho-
din).

Jak známo, Slovanské gymnázium bylo zalo�eno 1. øíjna 1867. Od 1. led-
na 1991 je Slovanské gymnázium Olomouc samostatným právním sub-
jektem a 1. èervence 1997 bylo zaøazeno do sítì �kol Èeské republiky.
V dùsledku státoprávních organizaèních zmìn pøe�lo v roce 2001 pod
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nového zøizovatele, jím� se stal Olomoucký kraj (zøizovací listina èj. 934/2001
má datum 29. èervna 2001).

V souèasnosti poskytuje vzdìlání

� v osmiletém studiu 7941 K/801 (pro talentované �áky z 5. tøíd Z�) � od
primy 1999/2000 podle celostátnì platného uèebního plánu 20596/
99�22. Od 3. záøí 2007 podle vlastního �kolního vzdìlávacího plánu
schváleného dne 11. èervna 2007 �kolskou radou Slovanského gym-
názia a v dokumentaci �koly zapsaného pod èj. 128/2007;

� v �estiletém dvojjazyèném èesko-francouzském studiu 7941 K/610 (pro
výborné �áky 7. tøíd a sekund osmiletých gymnázií). Toto studium je speciální
pøípravou s pedagogickou, metodickou a materiální úèastí Francouz-
ské republiky. Pøipravuje své absolventy plnohodnotnì pro studium
na vysokých �kolách v Èeské republice i ve frankofonních zemích.
Speciální jazyková pøíprava je rozlo�ena do dvou prvních roèníkù stu-
dia s dotací 9 a 10 hodin francouz�tiny týdnì. V nich �áci souèasnì
dokonèují svou základní �kolní docházku. Ve 3. � 6. roèníku probíhá
výuka M, Fy, Ch, D a Z podle francouzských uèebnic dle uèebního plá-
nu èj. 25 586/95�21. Maturitní zkou�ka je rozdìlena do posledních
dvou roèníkù. Souèástí studia jsou mj. i motivující studijní výmìnné
pobyty, umo�òující rozvoj jazykových znalostí, úèast na spoleèných
mezinárodních projektech i autentické poznávání historie, kultury,
�ivotního stylu a reálií souèasné Francie;

� ve ètyøletém studiu (pro studijní typy absolventù 9. tøíd Z�). Toto studium je
profilováno do tøíd se zamìøením na �ivé jazyky (7941K408), pøírodo-
vìdným (7941K404), humanitním (7941K411), pøíp. v�eobecným (mf)
(7941K401) nebo esteticko-výchovným (7941K407). Profilaci �áka, opti-
mální pro budoucí vysoko�kolské studium, dává mo�nost volby z 31
volitelných a nepovinných pøedmìtù v pøedposledním a posledním roce
studia.

Uchazeèi o studium s výborným prospìchem, s úspìchy ve vìdomost-
ních soutì�ích a ze tøíd se specializovaným zamìøením jsou v pøijímacím
øízení bodovì preferováni.

Materiální a technické podmínky
Výuka probíhá ve dvou lokalitách. S výjimkou posledních roèníkù ÈFS

jsou ve v�ech roènících 2 � 4 paralelní tøídy, obvykle s 30 studenty. Budo-
va na tø. Jiøího z Podìbrad je pìtipodla�ní. Je v ní kromì tøíd øeditelství
�koly, kabinety, �ákovská a uèitelská knihovna, odborné uèebny a její
souèástí je i výdejna stravy, �atny, tìlocvièna, bufet, výmìníková stanice
a dílna (k výuce slou�í i provizorní likusový pavilon v areálu �koly).

Dvì tøípodla�ní budovy elokovaného pracovi�tì v Pasteurovì ulici è. 19
jsou pavilonového typu a jsou propojeny pøízemním koridorem. Kromì
výdejny stravy, bufetu, �aten, kabinetù, kanceláøe a dílny jsou zde i labo-
ratoøe, koncepènì vedené informaèní støedisko, velká tìlocvièna a po-
mìrnì rozsáhlý sportovní areál s potøebným zázemím. Vzhledem k vyso-
kému poètu studentù, a zejména k vzájemné odlehlosti tø. Jiøího z Podì-
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brad a Pasteurovy ulice jsou od-
borné uèebny budovány duplicit-
nì. Obì pracovi�tì jsou napojena
optickým kabelem na internet 1),
který je studentùm k dispozici i
v dobì mimo vyuèování a o prázd-
ninách. Rovnì� v�echny kabine-
ty byly vybaveny poèítaèi napoje-
nými na internet a od roku 2005
jsou vzájemnì propojeny do jed-
notné lokální sítì. Kontinuálnì
probíhá její modernizace a rekon-
strukce. Administrativa �koly je
od roku 2004 vedena v progra-
mu Bakaláø. Vybavení �koly uèeb-
ními pomùckami je standardní
a je prùbì�nì doplòováno.

Poèet pøespolních studentù,
kteøí jsou smluvnì ubytováni na
internátech (DM SOU Farmak Olo-
mouc, DM SZd� Olomouc a DM SZe�

Olomouc) se pohybuje v rozmezí 50 � 90; obìdy pro zájemce z obou �kol-
ních budov v posledních letech pøipravuje �kolní jídelna pøi Z� v Demlovì
ul. (pro Past. cca 400 studentù a 35 zamìstnancù; pro JzP cca 500 studentù a 55
zamìstnancù plus 87 zamìstnancù sousední SP�S a SOU Kosinova).

Èlenové vedení SGO vzájemnì korektnì spolupracují (RNDr. Vladimír
Zicháèek, RNDr. Josef Látal, Zdeòka �áèková a Mgr. Eva Pavlíèková); velmi korekt-
ní je i spolupráce s odborovou organizací (pøedseda RNDr. Jan Jelínek a posléze
Mgr. Stanislav Lachnit). Znaèná pozornost byla vìnována BOZP, vypracová-
ní nového Vnitøního øádu Slovanského gymnázia (kol. Mgr. Malínková)
a zmìnám vyplývajícím pro �kolu z odpadového zákona (RNDr. Jelínek,
Mgr. Fojtíková, RNDr. Jakubcová).

Pøínosem pro pedagogickou práci �koly nepochybnì byla obìtavost
pracovníkù zaji��ujících technické zázemí �koly a chod její administrati-
vy. Technicko-správní zázemí Slovanského gymnázia tvoøí kolem 30 za-
mìstnancù: pp. Jan Vlèek (správce budov a topiè), Jaromír Vlk (údr�báø), Sta-
nislav Makowski (�kolník, údr�báø a topiè), technik Karel Krump a od r. 2003
Pøemek Slapnièka, dále pak správce poèítaèové sítì Ing. Pavel Brázda (od
února 2007 fa Vahal a pp. Kamil Kawecki a Marek �tarnovský), uklízeèky, pracov-
nice výdejen stravy a zodpovìdnì pracující administrativní úsek (sekre-
táøky Eva Citovecká a Zdeòka Lerchová /Past./, úèetní Ludmila Fryblíková, statutár-
ní zást. øeditele RNDr. Josef Látal a zpracovatelka mezd pí Zdeòka Pospí�ilová a jako
externí stavební dozor Ing. �árka Ra�ková).

1) Budova elokovaného pracovi�tì ÈFS byla vzhledem ke své odlehlosti nejdøíve napojena tele-
fonní linkou prostøednictvím modemu, od roku 2002 rádiovým signálem; v roce 2004 byla
napojena optickým kabelem.

I studium fyziky je mo�no zvládat s úsmìvem
(z prezentace uèebnice fyziky profesorù SGO
Jarmily Davidové a Roberta Weinlicha)
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Úroveò výchovné práce
Nejjistìj�í cestou ke kvalitì pedagogického procesu �koly v�dy byli

plnì kvalifikovaní a pedagogické práci oddaní uèitelé a inteligentní, ke
vzdìlávání dobøe motivovaní studenti. Výchovná práce byla na SGO svì-
øována zejména tøídním profesorùm; jejich práci koordinují dva výchov-
ní poradci (pro vy��í a pro ni��í stupeò G); pomáhají studentùm, pøíp. rodi-
èùm v profesní orientaci a øe�í s nimi i problémy zpùsobené specifickými
poruchami uèení.

Klenotem vytvoøeným z tradic �koly jsou specifika, jimi� mohou být
obohacovány formující se osobnosti na�ich studentù. Tak napø. poèát-
kem devadesátých let byla v 1. poschodí budovy na tø. Jiøího z Podìbrad
vybudována galerie osobností Slovanského gymnázia a Èeské reálky
s názvem �Exempla trahunt�. V ní je prezentována nìkdej�í i souèasná
intelektuální a morální elita obou �kol, na její� odkaz Slovanské gymnázi-
um trvale navazuje. Výchovu k úctì k tradicím �koly a k uvìdomìlému
obèanství ji� po léta sledují i literárnì-historické exkurze maturitních
tøíd do Prahy. Do jejich pobytu v Praze bývá zaøazována náv�tìva pravo-
slavného chrámu Cyrila a Metodìje v Resslovì ulici (jedním z hlavních akté-
rù této slavné a mimoøádnì tragické události protinacistického odboje byl ná� bývalý
�ák ThDr. Vladimír Petøek), prohlídka katedrály sv. Víta s kryptou absolven-
ta Slovanského gymnázia Franti�ka kardinála Tomá�ka (souèasnì s presi-
dentem Václavem Havlem v 80. a 90. letech 20. století patøil k svìtovì uznávaným
disidentùm a bojovníkùm za lidská práva) a zhlédnutí pamìtní desky umístìné
na tøetím nádvoøí Pra�ského hradu, je� pøipomíná za okupace umuèené
a popravené vlastence z øad zamìstnancù Pra�ského hradu (jedním z nich
byl absolvent SGO a pozdìj�í øeditel legislativního odboru kanceláøe prezidenta repub-
liky PhDr. Emil Sobota).

V tomto duchu v�dy byla pøipomínána i památka prof. Stanislava
Cveka pøi poøádání ji� zmiòovaného memoriálu.

Pøínosem pro �kolu byla i náprava køivd doby minulé, kdy byl umo�-
nìn návrat do �kolství pedagogickým osobnostem, které musely v rámci
normalizace ze �kolství odejít (napø. Mgr. Ludìk Barto�, Mgr. Olga Kozlová). Pøi
významných výroèích moderní èeské historie (napø. 17. listopad 1939 a 1989
nebo výroèí tragické obìti Jana Palacha) bývá studentùm umo�nìno setkání
s pøímými úèastníky tìchto událostí, napø. s JUDr. Kune�em Sonntagem,
pøípadnì Mikulá�em Pánkem. Ka�doroènì se koncem kvìtna koná bese-
da s vìhlasným Leopoldem Pospí�ilem, profesorem Yale University of New
Haven, Connecticut, USA o událostech roku 1948 a o èinnosti exilové
èeskoslovenské inteligence v USA. �kola je také zapojena do celonárodní-
ho projektu Pøíbìhy bezpráví.

Profesoøi i studenti se pravidelnì zúèastòují vzpomínkových oslav
u pomníku prezidenta Osvoboditele pøed Pedagogickou fakultou UP, kam
s �eleznou pravidelností bývají pøi ka�dém pietním aktu reprezentanty
Slovanského gymnázia (delegován zástupce øeditelství, profesorského sboru, stu-
dentù a absolventù) polo�eny kvìtiny.
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K orientaci studentù v souèasném politickém dìní pøispìly èetné bese-
dy s poslanci, napø. s JUDr. Cyrilem Svobodou, Vilémem Holánìm, Pet-
rou Buzkovou, Mirkem Topolánkem, Tomá�em Kvapilem, Franti�kem
Mezihorákem, Janem Bøezinou, Jitkou Seitlovou, Liborem Ambrozkem
a dal�ími. Podporovány byly humanitární aktivity studentù (aktivní úèast
na humanitárních sbírkách Svìtlu�ka, LORM (èervenobílé dny hluchoslepých), pomo-
ci onkologické klinice, nadaci dárcù kostní døenì HAIMAOM, Bílá pastelka, Sluníèko-
vý den na pomoc opu�tìným dìtem, Kytièkový den Ligy proti rakovinì, Dejte �anci
dìtem z ulice, Zasukované tkanièky TRENDU vozíèkáøù, akce CIHLA pro pøestárlé
rodièe a jejich posti�ené dìti, je� po léta obìtavì organizovala zástupkynì øeditele
Zdeòka �áèková), sbírky �atstva a hraèek pro dìti krajanù (napø. na Podkar-
patské Rusi nebo v Banátu) a v posti�ených oblastech (Èeèensko, Bosna, Kosovo,
Beslan). V�ichni studenti Slovanského gymnázia absolvovali v posledních
patnácti letech besedu o problémech nevidomých a slabozrakých a in-
struktá�, jak tìmto lidem v terénu pomáhat (pøíkladnì se na nich podíleli
pracovníci TYFLOSERVISU paní Ludmila Soltysiaková a pan Miloslav Fiala). Ná-
sledováníhodným èinem studentù Slovanského gymnázia je adopce na
dálku; týká se chlapce z Haiti. Pøipomenuto by mìlo být bezplatné tlumo-
èení pøi náv�tìvách pracovníkù humanitárních misí z frankofonních
zemí, spolupráce s katolickou Charitou, s evangelickým sdru�ením Adra
a s humanitární organizací Èlovìk v tísni� Pozoruhodné jsou i systema-
ticky provádìné ekologicko-výchovné aktivity (separovaný odpad, eliminace
výskytu klínìnky jírovcové v olomouckých mìstských sadech, výsadba a péèe o zeleò,
monitoring kvality ovzdu�í a vody, pro�itkové pobyty prvních roèníkù ve støedisku
ekologické výchovy Sluòákov apod.), za nì� má �kola propùjèen certifikát ��kola
udr�itelného rozvoje�. Podobnì má výchovný význam i adopce kosmana
zakrslého v ZOO na Sv. Kopeèku, kterého studenti sponzorují z prostøedkù
získaných prodejem bilingvního studentského èasopisu SAUCE. Obèas
probíhá ve �kole i sbírka na krmivo pro olomoucký útulek opu�tìných
zvíøat.

Slovanské gymnázium má vypracován úèinný systém protidrogové
prevence (gar. Mgr. Hanák) a systém opatøení vùèi dal�ím negativním je-
vùm (kuøáctví, alkoholismus, rasismus, sektáøství, AIDS a pohlavní choroby); do
tìchto aktivit jsou zapojováni také rodièe.

Na Slovanském gymnáziu pracuje Studentský parlament (zvlá�tní po-
chopení pro studentský �ivot mìli v prùbìhu let mj. Mgr. Langerová-Sedláèková, Mgr.
Bièová, Mgr. Láska a Mgr. Pospí�il), který øídí studentský spoleèenský �ivot
(poøádání pøedvánoèních veèírkù a Majálesu, spolupráce se studentským èasopisem),
podílí se na øe�ení studentských problémù, pozitivnì ovlivòuje student-
ské aktivity a prostøednictvím svého zástupce, jen� je èlenem �kolské
rady Slovanského gymnázia a tlumoèí po�adavky studentù øediteli �ko-
ly. O vysoké úrovni jeho vlivu a pùsobení svìdèí i skuteènost, �e ve funkè-
ním období 2004 � 2006 byl jeho pøedseda Zdenìk Èernohouz zvolen
prezidentem Parlamentu dìtí a mláde�e Èeské republiky.
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Úroveò vzdìlávání a pedagogické klima �koly
V posledních dvanácti letech je Slovanské gymnázium uvádìno mezi

tøiceti presti�ními gymnázii Èeské republiky. Jeho velkou devizou je sta-
bilizace a odbornost profesorského sboru, který pøedstavuje vyvá�ený,
dynamický a cílevìdomì pracující tým s jasnou vizí. Sbor je i pro budouc-
nost garantem pøíkladné úrovnì pedagogické práce a dobrého jména
�koly.

Pøi výbìru nových uchazeèù o pedagogické pùsobení je respektována
zásada komisionálního výbìrového øízení, pøièem� dùraz je kladem na
kvalitu dosavadní pedagogické praxe uchazeèù a jejich aktivní integraci
do pedagogického procesu �koly (mj. novì nastoupiv�ím kolegùm je vìnována
péèe uvádìjícími kolegy, praktikovány jsou vzájemné hospitace a pøedávání informa-
cí z metodických akcí na poradách pøedmìtových komisí). Pedagogické aspekty
jsou pøedmìtem zájmu metodického vedení PK a hospitací vedení �koly.
Kromì standardní pedagogické práce je pozornost vìnována i korekt-
ním kolegiálním vztahùm.

Jedním ze symptomù pøíznivého pedagogického klimatu je stabilita
profesorského sboru, z nìho� se zpravidla odchází jen na výraznì atrak-
tivnìj�í posty (napø. Mgr. Martina Muchová a Mgr. Blanka Gruntová do diploma-
tických slu�eb MZV ÈR, PhDr. Jaroslav Vala, Ph.D., na katedru èeského jazyka a litera-
tury PdF UP, Mgr. Petra Kalousková na katedru germanistiky v norském Oslo, Julien
Legros na Francouzské lyceum v Praze, Mgr. Ondøej Luká�, M.A., do RFE, Stéphane
Gailly na Universitu v Paøí�i, Olivier Desbourdes na collège v Nîmes, Mgr. Marie
Hrachovcová na PdF UP, Mgr. Jaroslav Hubata-Vacek do francouzsko-èeské obchodní
komory apod.).

Odborná a pedagogická úroveò práce �koly je garantována pøedsedy
pøedmìtových komisí; pilíøem výchovné práce na �kole je práce výchov-
ných poradcù, kteøí koordinují práci tøídních profesorù. Pøedsedové PK
øídí a organizují pedagogickou práci ve svém pøedmìtu. Garantují obsa-
hovou správnost výuky a její pøimìøenost, zamìøují se na práci
s talentovanými �áky, rozvíjejí jejich mimo�kolní aktivity a dbají na mo-
dernizaci vyuèovacího procesu. Zpracovávají rovnì� èasovì-tematické
plány uèiva, navrhují tematické okruhy pro maturitní zkou�ky, organi-
zují vzdìlávání a sebevzdìlávání svých èlenù, pøedkládají návrhy na zlep-
�ení výuky, vybavení pro daný pøedmìt apod. V pøedmìtových komisích
jsou profesoøi zaøazeni podle pøedmìtù své aprobace (zpravidla je ka�dý
èlenem dvou PK). O jednáních pøedmìtové komise jsou vedeny písemné
záznamy (aktuální problémy øe�í kolegové neformálnì). Velké pøedmìtové ko-
mise jsou organizovány samostatnì (napø. D, Fy), pøíp. mohou být je�tì
èlenìny na subkomise (napø. M na subkomisi pro NG, subkomisi pro ÈFS a subko-
misi 4LS); komise pøíbuzných pøedmìtù mohou být naopak sdru�ené (napø.
Bi-Ch, �p-La).

O úrovni pedagogické práce Slovanského gymnázia svìdèí mj. zájem
uèitelských fakult UP o co nejtìsnìj�í spolupráci. Ta ji� v minulosti vyús-
tila do smluvního zaøazení SGO mezi fakultní �koly (v SGO probíhají pedago-
gické praxe studentù, metodické náslechy s rozbory hodin, ukázkové hodiny a exkur-
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ze, ovìøují se výzkumné úko-
ly, konzultace, recenze a pro-
bíhá oponentura diplomo-
vých prací, pøíp. skript; SGO
organizuje pøedná�ky a cvièe-
ní z metodiky pøedmìtù a po-
dílí se na pracích ve státnico-
vých komisích).

Výborné výsledky
v oblasti odborné a meto-
dické práce v pøedmìtu
dlouhodobì vykazuje
napø. PK geografie (kol.
Rozehnalová, dr. Ga�arová).
Tato skuteènost se pøíz-
nivì projevuje v nebýva-
lém zájmu a úspì�ích
studentù v tomto oboru.

Mnozí profesoøi SGO pracují v metodických orgánech vyuèovacího
pøedmìtu na krajské i celostátní úrovni (RNDr. Jelínek, Mgr. �tanglerová-
�afránková), jako examinátoøi èi vedoucí pedagogických praxí, pøíp. vyu-
èují na V� (Mgr. Milena Ka�tovská, Mgr. Helena Kohoutková, Mgr. Silva �enková,
Mgr. Zuzana Chaloupková). Uznávaná a vysoce hodnocená PhDr. Jitka Grep-
lová, pro�kolená v USA a ve Velké Británii, pùsobila jako �teachers trai-
ner� pøi �koleních uèitelù v metodice moderního vyuèování angliètiny
a po sedm let garantuje pedagogickou stá� studentù z univerzity v Dur-
hamu na Slovanském gymnáziu (obor angliètina pro cizince).

Nadstandardní je i publikaèní èinnost mnoha profesorù Slovanského
gymnázia (Mgr. Jarmila Weinlichová-Davidová, Mgr. Olga Kozlová, Mgr. Robert
Weinlich, RNDr. Radim Slouka, RNDr. Jan Jelínek, RNDr. Vladimír Zicháèek, RNDr.
Jiøí Svoboda, Mgr. Marie Hrachovcová, Mgr. Silva �enková, Mgr. Helena Kohoutko-
vá, Mgr. Martina Komsová, Mgr. Alois Bauer, PaedDr. Emil Hecl, Mgr. Milan Láska);
z nich mnozí jsou autory pøíspìvkù v metodických èasopisech, alterna-
tivních uèebnic a nìkteøí z nich i autory v celé republice mimoøádnì oblí-
bených a v mnoha nákladech vydávaných støedo�kolských uèebnic.

Slovanské gymnázium bylo v uplynulých roènících opakovanì poctì-
no organizací krajského kola chemické olympiády (gar. RNDr. Jan Jelínek,
Mgr. Jana Fojtíková, Mgr. Marek Pavlíèek, Ph.D.) a konverzaèní soutì�e ve fran-
couzském jazyce (gar. prof. Chaloupková a kol.). Na jaøe 2007 bylo povìøeno
organizací krajského kola SOÈ. Mimoøádnì dynamicky se v posledních
dvou letech rozvíjí spolupráce s katedrami fyziky, chemie a biologie na
Pøírodovìdecké fakultì UP (gar. Mgr. Pavlíèek, Ph.D., Mgr. Vývoda, Mgr. Wein-
lichová). RNDr. Jelínek léta pracoval v týmu SCIO, zpracovávajícím testy
pro maturanty; v rámci CERMATu se podílel i na pøípravì státních ma-
turitních zkou�ek z biologie.

Drtivá vìt�ina pedagogù se systematicky vzdìlává. Vedení �koly vy-
tváøí pro DVPP (= dal�í vzdìlávání pedagogických pracovníkù) dobré podmínky

Hodiny výtvarné výchovy na Pasteurovì ulici
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(cílenì podporuje úèast pedagogù na semináøích PCO, NIDV, Schola servisu, CDVU
MU Brno apod.). Tøi kolegové (PhDr. Vala, Mgr. Pavlíèek, Mgr. Hron, v pøípravì dr.
Slezáková a Mgr. Mary�ková) dosáhli vìdecké hodnosti Ph.D. Pro motivaci
studentù orientovaných na matematiku byl na SGO anga�ován jim vìko-
vì blízký Mgr. Karel Hron, Ph.D., bývalý student SGO a laureát Ceny
rektorky UP. Slovanské gymnázium umo�òuje prùbì�nou celoroèní pe-
dagogickou praxi doktorandu J. Hátlemu. Výuku nároènìj�ích technik
VT zaji��ují externì asistenti PøF UP (Ing. Hronek a Mgr. Zapletal).

Mnohaletá koncepèní práce na úseku vyuèování matematice vedla
k uznání Slovanského gymnázia jako �kolicího støediska SIPVZ, v nìm�
je realizován pilotní projekt �Softwarová podpora výuky matematiky�,
jeho� garanty jsou dr. Slouka, dr. Kvapilová a Mgr. Weinlich.

Prof. Jan Mikulka, Mgr. Martina Malínková, Mgr. Romana Lachnito-
vá a RNDr. Josef Látal obdr�eli bìhem let veøejné podìkování Ústøedního
výboru fyzikální olympiády (cit.) �za dlouholetou práci s mláde�í talento-
vanou pro fyziku a za organizování soutì�í fyzikální olympiády�.

Celo�ivotní pedagogické práce a pøí-
kladné morálnì-politické postoje Mgr.
Luïka Barto�e, RNDr. Jana Jelínka a
RNDr. Josefa Látala byly po zásluze oce-
nìny udìlením presti�ní Komenského
medaile nejvy��ího, tj. 1. stupnì � viz lau-
datia v�ech tøí nositelù tohoto vyznamenání
v samostatném èlánku, jen� je pøipojen za tuto
sta� (str. 114).

Zcela unikátním vyznamenáním je
udìlení Øádu Akademických palem, jím�
pøedseda francouzské vlády ocenil odbor-
nost, pedagogickou erudici a mimoøád-
nou obìtavost Mgr. Evy Pavlíèkové pøi
�íøení francouzského jazyka a kultury.

Dal�ím atributem charakterizujícím
pøíznivé pedagogické klima na �kole je
èinorodá aktivita pracovního týmu kole-
gù vyuèujících v primách � kvartách.
Projevila se pøi zpracovávání velmi korektního a ambiciózního ��kolní-
ho vzdìlávacího programu Slovanského gymnázia� (akreditovaný koordiná-
tor RNDr. Radim Slouka).1) Jeho optimistické motto vychází z analogie iniciál
�firemní znaèky� SGO � Studio Gaudemus Omnes (volnì pøelo�eno: vzdìlávání
nás tì�í � radujme se ze studia � v�ichni rádi studujeme nebo studium nás tì�í).

SGO pokraèovalo na pøíkladné úrovni ve spolupráci s regionálními
institucemi napø. na úseku protidrogové prevence (P-centrum, prof. Ha-
nák), s Geografickým informaèním centrem (RNDr. Marcela Ga�arová a spol.)

1) Týmu, který zpracovával �VP Slovanského gymnázia bylo dvakrát (v lednu a v èervnu 2006)
na náklady �koly zaji�tìno vysoce hodnotné pro�kolení rùznými �koliteli.

Komenského medaile 1. stupnì (tzv.
støíbrná) � nejvy��í vyznamenání M�MT,
které unikátnì obdr�eli tøi profesoøi SGO
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a s FNO (dr. Jan Jelínek a Mgr. Dana Kubalová), s Muzeem umìní (napø. Mgr.
Jarmila Ketmanová), s Divadlem hudby (prof. Martina Bièová, Eva Pavlíèková,
Helena Kohoutková, Valérie Hamelin�), s Vlastivìdným muzeem (prof. Eva Ván-
ská, Ivana �ádníková, Martina Komsová-Vosková). Skvìlou úroveò mají díky
Mgr. Evì Pavlíèkové studentské výmìny s partnerskými �kolami ve Fran-
cii (v Bihorelu, Nanteuil, Lyonu, Auxerre, Dijonu, Manosque a Besançonu), pøi-
spívající k prohloubení jazykových znalostí francouz�tiny a roz�íøení
obzoru studentù. Velká péèe je vìnována i povinným periodickým jazy-
kovì-metodickým stá�ím vyuèujících z na�í èesko-francouzské sekce ve
�kolicím støedisku Sèvres u Paøí�e a na francouzských �kolách.

Pøínosem pro kvalitu pedagogické práce Slovanského gymnázia je
i koncepèní práce pøi pøípravì studentù s vyhranìným zájmem o obor do
nejrùznìj�ích soutì�í. Dokládají to úspìchy na�ich studentù v pøedmìto-
vých olympiádách, SOÈ a v soutì�ích vypisovaných rùznými èasopisy
a organizacemi (napø. EUROPA NOSTRA, Hlavnice A. C. Nora, EVROPA VE
�KOLE, PRVOTINY Okresní knihovny Olomouc, Ètenice Hodslavice, UNITED
EUROPE, u pøíle�itosti Dnù Frankofonie MZV ÈR, JOIN MULTIMEDIA fy Siemens,
Academie Strasbourg, mezinárodní soutì� støedo�kolské mláde�e ve znalostech fran-
couzské vìdy, kultury a techniky AMAVED a dal�í). 1)

I kdy� nejsou uvedeny zdaleka v�echny souèasné pedagogické aktivity
uèitelù SGO, mù�eme si uèinit pøedstavu o jejich profesionální invenci
a kvalitách. Profesorskému sboru Slovanského gymnázia, který v uply-
nulých letech odvedl tak úctyhodnou práci, je mo�no oprávnìnì vyjádøit
velké uznání a vdìk.

Úèast v projektech SIPVZ a ESF
Mimoøádným úspìchem profesorského sboru Slovanského gymnázia

Olomouc v uplynulých letech je pøijetí tøí projektù (ze 4 podaných) v rámci
SIPVZ (=Státní informaèní politika vzdìlanosti) a tøí projektù (ze v�ech 3 poda-
ných) v rámci OPRLZ (Operaèní program rozvoje lidských zdrojù, financovaný
z prostøedkù Evropských sociálních fondù).

K prvním patøí:

� Výuka MATEMATIKY pro víceletá G � dr. Slouka, Mgr. Weinlich;
� Informaèní centrum pro podporu ICT ve výuce M � dr. Kvapilová,

dr. Slouka, Mgr. Weinlich;
� Øe�ené pøíklady z fyziky a chemie � prof. Vývoda, Mgr. Weinlichová.

V kategorii OPRLZ jsou realizovány projekty:

� Uèíme fyziku modernì; projekt, který garantují Mgr. Malínková a Mgr.
Lachnitová, se zamìøuje na dal�í vzdìlávání uèitelù fyziky v regionu
formou workshopù;

1) Esejistická soutì� byla francouzskými poøadateli vypsána i u pøíle�itosti Mistrovství svìta
v kopané ve Francii v roce 1998. Nejúspì�nìj�ím úèastníkùm soutì�e (patøily k nim i dvì
na�e studentky) byly hrazeny náklady spojené se zhlédnutím obou semifinálových utkání
a finále (vèetnì dopravy, ubytování, stravy a vstupného).
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� Moderní metody vyuèování uèitelù francouzského jazyka v plurilin-
gvní spoleènosti, garantovaný Mgr. Chaloupkovou a PhDr. Hubkovou 1);

� Zkvalitnìní vzdìlávání a rozvoj praktických dovedností studentù S�
ve fyzice a chemii; projekt, který pøipravili Mgr. Vývoda a Mgr. Wein-
lichová a realizují jej ve spolupráci s PøF UP.

V�echny realizované projekty svìdèí o vysoké odborné a metodické
úrovni souèasného profesorského sboru a o jeho schopnosti uplatòovat
týmovou spolupráci; ve svém dùsledku významnì pøispìjí i k pøímé mo-
dernizaci �koly (cca 2 100 000 Kè).

Pøipomeòme je�tì, �e biologové SGO (RNDr. Svobodová, Mgr. Kubalová, Mgr.
Vogelová a RNDr. Jelínek) spolupracují s PøF UP na projektu Tvorba a vyu�ití
multimediálních programù ve výuce biologie.

Slovanské gymnázium pøipravuje a rozvíjí øadu let je�tì dal�í hodnot-
né aktivity, napø. v oblasti ekologicko-výchovné. V roce 2000 mu bylo
propùjèeno � zejména zásluhou aktivit Mgr. Ka�tovské � oznaèení Asoci-
ovaná �kola UNESCO. V souèasné dobì je Slovanské gymnázium velmi
iniciativní pilotní �kolou KEV (= Klub ekologické výchovy), ovìøující ekologic-
ko-výchovný projekt Pøíprava uèitelù pro vzdìlávání k udr�itelnému roz-
voji. Koordinátorem pracovního týmu, který zahrnuje vyuèující v�ech
pøedmìtù, je RNDr. Jana Jakubcová. V leto�ním roce (2007) bylo Slovan-
skému gymnáziu propùjèeno oznaèení �kola udr�itelného rozvoje.

Interaktivní atmosféra �koly
V�echny pøíchozí pøi vstupu do �kolní budovy vlídnì osloví esteticky

pùsobivá kvìtinová výzdoba �koly (JzP dr. Svobodová, Mgr. Sedláèková, Past.
prof. Vozná). Udr�ovaná zeleò se nachází i v areálu �kolního dvora na JzP,
který díky péèi kol. RNDr. Svobodové má ambice promìnit se na �kolní
botanickou zahradu. Ve stadiu projektu je i rekonstrukce zelenì v areálu
elokovaného pracovi�tì v Pasteurovì ulici.

Studenty prvních roèníkù ètyøletého studia v�dy ji� v záøí mile pøekva-
pí nabídka taneèního klubu Slovanského gymnázia k úèasti v �Pøedta-
neèních� (garant dr. Slouka), kdy se s minimálními finanèními náklady
v rámci roèníku vzájemnì seznámí a zcela nenásilnì absolvují i první
lekce spoleèenského chování. Znaènou èást studentského �ivota �koly
samosprávnì øídí studentský parlament (podíl na projektu Zdravá �kola, eko-
logicko-výchovné aktivity, charitativní aktivity a humanitární akce, organizace pøed-
vánoèního a májového veèírku, soutì� a volba SUPERGIRL, sbírky pro adopci na
dálku, vydávání studentského èasopisu, spoluorganizování ly�aøských støed v Doma-
�ovì n. Bystøicí apod.). Velmi oblíbené jsou Francouzské víkendy, které poøá-
dají na�i francouz�tí kolegové ka�doroènì na jaøe pro studenty prvního
roèníku èesko-francouzské sekce. Na nich studenti skládají �bobøíka fran-
couz�tiny�, tj. povolena je komunikace jedinì ve francouzském jazyce,
pøipravují se a konzumují výhradnì typická francouzská jídla, zpívají se

1) Vzhledem k zájmu uèitelù má tento projekt výrazný pøesah i do kraje Zlínského, Moravsko-
slezského, Východoèeského a do kraje Vysoèina.
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jen francouzské písnièky atp. Pøí-
kladná je i úroveò spoleèenského
�ivota �koly, která se neomezuje
jen na velkolepé Reprezentaèní ple-
sy v olomoucké SIDII (gar. Mgr. Ma-
línková, Mgr. Lachnitová, RNDr. Svobo-
dová, Mgr. Lachnit, RNDr. Slouka a tøídní
profesoøi maturujících tøíd).

V�ichni studenti absolvují bì-
hem studia v prvním roèníku ly-
�aøský výcvikový kurz (v posledních
letech zpravidla v Petøíkovì nebo v Os-
tru�né). Osmileté studium má zaøa-
zen ly�aøský výcvik i v sekundì. Ve
tøetím roèníku ètyøletého studia
(a v septimách) absolvují studenti
v rámci výuky sportovnì-turistic-
ký kurz. V posledních letech je pøi
dobrých snìhových podmínkách
milovníkùm tohoto sportu umo�-
nìno zúèastnit se støedeèního ly-

�ování na vleku v Doma�ovì nad Bystøicí (org. dr. Slunský) a pro vyspìlé
ly�aøe bývá poøádán nástavbový kurz na Mölltalském ledovci nebo v ly-
�aøských centrech v Nassfeldu a Schladmingu v Rakousku (prof. Pelcl,
prof. Jemelková).

Slovanské gymnázium bývá v rámci spolupráce �kol v regionu povìøo-
váno organizací celé øady sportovních soutì�í. Pøesto navíc z vlastní ini-
ciativy úspì�nì poøádá i soutì�e vlastní. Kromì ji� vý�e zmínìného Me-
moriálu prof. Stanislava Cveka organizuje v bøeznovém termínu je�tì
Studentskou la�ku, rovnì� pro studenty z celého regionu Hané. Raritou
bylo deset roèníkù Pøeboru gymnázií v tenisu dorostenek, organizova-
ných obìtavými rodièi studentek v letech 1994 � 2003. Byl oblíbený mezi
mladými tenistkami témìø z celé republiky. 1)

V tìlocviènì elokovaného pracovi�tì SGO v Pasteu-
rovì ul. se v letech 1992 � 2006 odehrálo 14 roèní-
kù obnoveného turnaje prof. Stanislava Cveka

1) Øeditel turnaje RNDr. Jindøich Halama vzpomíná: �Celorepublikový putovní tenisový tur-
naj �O titul pøebornice gymnázií ÈR� byl hrán ve dvouhøe a ve ètyøhøe a byl ka�doroènì
uvádìn na oficiální listinì tenisových turnajù dorostenek vyhlá�ených Tenisovým svazem
ÈR. Vítìzka hlavní soutì�e ve dvouhøe byla vyhlá�ena Pøebornicí gymnázií pro daný rok
a získala putovní pohár Slovanského gymnázia. Turnaj hraný na 21 dvorcích TO TJ MILO
Olomouc si získal velkou popularitu díky vhodnì zvolenému termínu, silné konkurenci
hráèek gymnázií z celé republiky a provázející pøátelské atmosféøe. Péèe o tenistky byla
v�dy velmi dobrá i díky olomouckým sponzorùm, kteøí zdárný prùbìh turnajù finanènì
podpoøili. Turnaje se zúèastnily i nìkteré ze �pièkových hráèek souèasnosti, jako napø.
Klára Koukalová-Zakopalová, figurující v první stovce svìtového �ebøíèku WTA�. Vítìzky:
1994 Petra Novotníková (Slovanské gymnázium Olomouc), 1995 Alena Jeèmínková (G Èaj-
kovského Olomouc), 1996 a 1997 Petra Novotníková (SGO), 1998 a 1999 Lenka �najdrová (G
Al. Jiráska Litomy�l), 2000 Ema Boèková (G Uh. Hradi�tì), 2001 Petra Svobodová (G Kro-
mìøí�), 2002 Simona Dobrá (O� Pøerov) a 2003 Sabina Babìrádová (Církevní G Brno).
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�ivot studentù Slovanské-
ho gymnázia zpøíjemòuje mi-
moøádnì �iroká nabídka zá-
jmových aktivit pro volný
èas. Vrcholoví sportovci mo-
hou studovat podle individu-
álního plánu, jen� jim umo�-
ní skloubit studium s nároè-
nou sportovní pøípravou.
Kromì i na jiných �kolách ob-
vyklých zájmových krou�kù
(napø. výtvarné výchovy, kerami-
ky, fotografický, rybáøský, �acho-
vý, aerobiku) a nepovinných
sportovních her (zamìøeno
zpravidla na kolektivní míèové hry, florbal) jsou na Slovanském gymnáziu bì�-
né a dlouhá léta zavedené aktivity zcela neobvyklé, napø. mo�nost studia
nizozem�tiny, krou�ek astronomický, horolezecký, nebo dokonce vlastní
oddíl �ermu (s nìkolika mimoøádnì úspì�nými sportovci, mj. mistryní Èeské repub-
liky v kategorii kadetek v �ermu fleretem z roku 2002 Evou Hartmannovou).

Velmi úspì�ný je taneèní klub Slovanského gymnázia, jemu� se po léta
nad�enì vìnuje dr. Radim Slouka. V posledních patnácti letech mìl taneèní
klub k dispozici tìlocviènu (podobnì dvakrát týdnì �ermíøi) minimálnì tøi hodi-
ny dennì, co� pøi minimálních re�ijních nákladech 100,� Kè za hodinu by
pøedstavovalo jen pøi desetimìsíèním provozu (plus prázdninová soustøedìní)
a� sedmimístné èíslo finanèních nákladù. Radostnou odmìnou èlenùm
klubu i jejich fandícím spolu�ákùm byly i mezinárodní úspìchy v desítkách
nároèných, i mezinárodních, soutì�ích (napø. taneèní pár Marcela Vlèková �
Radim Kotrba, který byl úspì�ný na Mistrovství svìta v �anghaji v roce 2004).

Kultivovanou atmosféru studentského �ivota v ni��ích tøídách Slovan-
ského gymnázia ve druhé
polovinì devadesátých let
pøíznivì spoluutváøely ak-
tivity dramatického krou�-
ku vedeného prof. Jitkou
Kubi�ovou. Obdiv rodièù
i veøejnosti sklízel svými vý-
kony na kulturních vystou-
peních Instrumentální sou-
bor a Pìvecký soubor ni��í-
ho gymnázia, s ním� po
dlouhá léta velmi profesio-
nálnì pracovala oblíbená
sbormistrynì PaedDr. Vìra
Èíhalová (za aktivní spolu-
práce prof. Olgy Kozlové,
Mgr. Èeòka Kodej�ky ad.).

�ermíøský oddíl SGO. Ètvrtá zleva Eva Hartmannová,
dvojnásobná mistrynì ÈR v kordu (2006, 2007)

Velmi oblíbený studentský instrumentální soubor vedla
v letech 1995 � 1999 paní profesorka PaedDr. Vìra Èíhalová
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Mnozí studenti, rodièe, ale i olo-
moucká kulturní veøejnost mají pìk-
né zá�itky z práce pìveckého sboru
Meluzina, s ním� prof. Renata Vrben-
ská koncem devadesátých let pøipra-
vovala oblíbené Vánoèní koncerty
v chrámu P. Marie Snì�né, koncertní
vystoupení na pìveckém festivalu Opa-
va Cantat i kulturní program na ak-
cích �koly, rodièovského sdru�ení èi
Vlastivìdné spoleènosti muzejní. Neza-
pomenutelná zùstávají adventní Zpí-
vání na schodi�ti, do nich� se v�dy
s nad�ením zapojila celá �kola.

Tradici sborového zpìvu pozvedla
na skvìlou úroveò prof. Soòa Vidliè-
ková, která kromì obvyklé práce s pì-

veckým sborem (za jejího pùsobení pìvecký sbor ka�doroènì absolvoval 2 tøídenní
soustøedìní /buï v Cakovì, v Pohoøanech, v Radíkovì, nebo v Sobáèovì/ a dva kon-
certy pro veøejnost � v posledních dvou letech s repertoárem etnické hudby) akcepto-
vala nabídku dlouhodobé spolupráce s pìveckým sborem v Heidenhei-
mu. Kontakty s Heidenheimem byly sice organizaènì a umìlecky
mimoøádnì nároèné, av�ak v�dy byly korunovány nesmírným umìlec-
kým i spoleèenským zá�itkem a pozitivním dopadem politickým (viz oddíl
Mezinárodní spolupráce).

Mgr. Zuzana Gregorovièová zalo�ila v roce 2004 pìvecko-instrumen-
tální folklorní krou�ek �Muzièka�, která ji� byla velmi vítaným zpestøe-
ním na øadì spoleèenských akcí �koly i mimo ni, napø. na akcích VSMO.
�Muzièka� vystupovala i na Záhorských slavnostech v Lipníku nad Beè-
vou.

Poèátkem 90. let se na Slovanském gymnáziu zaèalo velmi úspì�nì
hrát studentské divadlo. První vla�tovkou byla �Snìhurka a sedm trpas-
líkù�, kterou se studenty tøídy 4. A (mat. roèník 1992) nastudoval v anglic-
kém originále ná� kanadský kolega Thomas Gordon Gruber. Hra mìla
øadu repríz pro na�e studenty i pro �áky okolních základních �kol. Hlav-
ní roli Snow-whihe kouzelnì hrála Martina Nele�ovská.

Profesor angliètiny Ondøej Luká�, M.A., vedl mimoøádnì úspì�ný stu-
dentský divadelní soubor, který v letech 1996 � 2001 hrával v originále
anglické hry. Mnohé uvedl i v osmi reprízách a v�dy pøed do posledního
místa naplnìným hledi�tìm Divadla hudby. Jeho debutem byl The Ame-
rican Dream Edwarda Albeeho. V anglickém originále hráli i hru A Night
Out (premiéra 9. 11. 1998). Na jaøe 1999 uvedli èeskou verzi hry V�ecko je
v zahradì (rovnì� E. Albee) a poslední hrou bylo Vajíèko francouzského
autora Feliciena Marceaua. S odchodem prof. Luká�e do Prahy skonèilo
nejen �kolní divadlo, ale i Luká�ova éra, charakteristická nejen motivují-
cími metodami výuky angliètiny. Na jeho výuku i skvìlé divadelní insce-

Pìvecko-instrumentální folklorní krou�ek
�Muzièka�
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nace (literaturu a dramatickou tvorbu studoval i na univerzitách v USA), se dodnes
vzpomíná.

Velmi avantgardní výtvarnou síní Slovanského gymnázia v druhé po-
lovinì devadesátých let (1993 � 2000) byla galerie Pepita, která byla dílem
prof. Davida Hrbka. V zajímavì koncipovaném prostøedí uèebny vysta-
voval nejèastìji èernobílé fotografie; spolupracoval pøitom s renomova-
nými autory. Èinnost galerie zahajovala výstava Jindøicha �treita (který
její èinnost v roce 2000 svou výstavou i �symbolicky� uzavøel). Vystavoval zde
napø. Vladislav Galgonek, Tono Stano, Martin Popeláø a Oldøich Kará-
sek, který zde vystavoval i své fotografie Beatles (díky aktivitì prof. Hrbka
fanklub Beatles v Londýnì zveøejnil i odkaz na webové stránky Pepity) a øada dal-
�ích osobností. V Pepitì besedoval se studenty mj. i re�isér J. A. Pitínský,
herec a pøekladatel Leo� Suchaøípa. Vrcholem byla náv�tìva legendární-
ho pøedstavitele beatnické generace Allena Ginsberga, který v Pepitì (pras-
kající ve �vech) témìø dvì hodiny èetl svou poezii, pøièem� se pøíle�itost-
nì sám doprovázel hrou na malou harmoniku. Zajímavým projektem
byla trilogie výstav �Svìt za møí�emi� (kterou prof. Hrbek zorganizoval
se svou man�elkou Karolínou), na ní� vystavovali své práce výtvarníci
toho èasu ve výkonu trestu. Byla spojena s besedami o resocializaci umì-
ním s katolickým duchovním Franti�kem Líznou, evangelickým faráøem
Svatoplukem Karáskem, generální øeditelkou Vìzeòské správy Kamilou
Meclovou, psychologem mírovské vìznice a s øediteli azylových domù
v Opavì a v Olomouci� Vernisá�e v Pepitì pøivádìly na Slovanské gym-
názium olomouckou kulturní veøejnost, která je vnímala na úrovni ostat-
ních v Olomouci ji� renomovaných spoleèenských akcí. V oblibì je mìl
i tehdej�í rektor UP a velký pøíznivec Slovanského gymnázia univ. prof.
PhDr. Josef Jaøab, CSc.

�kola nebyla pøipravena poskytnout PEPITÌ potøebné zázemí. PEPI-
TA vyrostla prakticky z nièeho díky obrovskému nad�ení prof. Davida
Hrbka, který pro tento projekt nadchl i studenty. S jeho odchodem do
Muzea umìní v Olomouci sice zanikla, av�ak pro pamìtníky zùstává ne-
zapomenutelná.

Studenti èesko-francouzské sekce se pravidelnì a mimoøádnì úspì�nì
zúèastòují esejistických soutì�í vypisovaných francouzskými kulturní-
mi institucemi (napø. Academie Strasbourg, Academie Orleans), institucemi Ev-
ropské unie a MZV ÈR. Internì bylo k uctìní památky duchovního otce
na�í èesko-francouzské sekce vypsáno nìkolik roèníkù literární soutì�e
ve francouzském jazyce nazvané LE PRIX DU PROFESSEUR JIØÍ LÁTAL
(gar. prof. Stéphane Gailly).

Bìhem doby pùsobilo v devadesátých letech na Slovanském gymnáziu
nìkolik studentských èasopisù, které zaujaly a mìly del�í dobu trvání.
Nejvýraznìji se po léta prosazuje bilingvní Sauce s didaktickým poslá-
ním umocòování intelektuálního potenciálu a rozhojnìní vyjadøovacích
schopností autorù. Z øady ostatních studentských èasopisù, které bìhem
let studenti vytváøeli, zcela mimoøádný úspìch zaznamenal èasopis do
pùl tìla, který v roce 2005 byl vyhodnocen jako nejlep�í studentský støe-
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do�kolský èasopis v rámci Olo-
mouckého kraje (hlavní redakce
Kristýna Ha�ková, gar. prof. Silvie Sed-
láèková).

Prof. Martina Bièová s nesmír-
ným nasazením vede od roku
2003 divadelní soubor SGO Slo-
vanský tyátr, s ním� v prvním
roce práce souboru nastudovala
napø. PRIMA SEZÓNU Josefa
�kvoreckého a Zlatý kolovrat z re-
pertoáru Semaforu; v roce 2004
Dívèí válku F. R. Èecha; v roce
2005 Silvestr Franti�ka Nepila
a Saturninovské obrázky Zdeòka
Jirotky. V roce 2006 mìlo obrov-
ský úspìch pøedstavení Woody-
ho Allena Zahraj to znovu, Same
(16 REPRÍZ!). Mnohokráte vypro-
dané olomoucké Divadlo hudby je
nejlep�ím dùkazem o pøijetí toho-
to pøedstavení u publika, nehle-
dì na èetné pochvalné èlánky
v regionálním tisku. V roce 2004
si Tyátr z festivalu Prkna (Hradec

Králové) odvezl Cenu za nejlep�í interpretaci díla a Barbora Valentová Cenu
za nejlep�í pìvecký výkon. V roce 2006 získal Tyátr Cenu poroty na kraj-

ské pøehlídce student-
ských divadelních soubo-
rù PODÌS 2006. Pro jarní
èást oslav jubilea �koly pøi-
pravila prof. Bièová pre-
miéru hry Jaroslava Ru-
di�e a Petra Pýchy Léto
v Laponsku, která mìla
rovnì� velký spontánní
ohlas divákù.

Od poloviny devadesá-
tých let rozvíjí svou èin-
nost v rámci výuky i fran-
kofonní studentský diva-
delní soubor Les treteaux
(postupnì pod vedením kolegù
Virginie Lugez, Sabine Por-
cher, Stéphana Gailly a Valé-
rie Hamelin). O jeho skvìlé
úrovni svìdèí skuteènost,

Pøipravujeme vánoèní besídku pro rodièe
(prosinec 2005)

�Zahradní slavnost� poøádaná studenty ni��ích roèníkù
osmiletého gymnázia (èerven 2005)
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�e opakovanì zvítìzil
na pøehlídce franko-
fonních divadelních
souborù ÈR FESTIVA-
DLO Brno a reprezen-
toval Èeskou republi-
ku na mezinárodních
setkáních frankofon-
ní mláde�e v belgickém
Gentu (2000), Pécsi
v Maïarsku (2001), v ru-
munském Aradu
(2004), v jihofrancouz-
ském Orthéz (2005),
v Rakousku (2005 v St.
Pölten a 2006 v Mattersbur-
gu) a v roce 2007 a�
v marockém Agadiru.

Kromì pravidelné náv�tìvy divadelních pøedstavení v Moravském di-
vadle, oblíbených zájezdových náv�tìv v brnìnském divadle Husa na pro-
vázku, výchovných koncertù Moravské filharmonie nebo koncipovaných
výchovných poøadù v Divadle hudby bylo v polovinì devadesátých let
i krásné období, kdy z hlediska organizace �koly ve vhodných termínech
se opakovanì uskuteènil napø. Den Slovanského gymnázia Olomouc
v Divadle na Zábradlí, kdy polovina studentstva i s pedagogy zaplnila
rychlík smìr Praha, absolvovala divadelní pøedstavení, absolvovala ex-
kurzi do zákulisí divadla a nad�enì besedovala s úèinkujícími umìlci.

Loutkoherecký soubor pod vedením prof. Bauera nacvièil hry klasic-
kého pohádkového repertoáru �ípková Rù�enka, Èert a Káèa, Èervená
Karkulka a Johannes doktor Faust, s nimi� èlenové souboru bìhem let
pohostinsky vystupovali v pøed�kolních zaøízeních i pro spolu�áky. Pro
své postavy si studenti i výtvarnì navrhovali a zhotovovali kostýmy.

Ke koloritu ni��ího gymnázia patøily koncem 90. let Pøedvánoèní be-
sídky pro rodièe, Veèery hudby a poezie a v závìru �kolního roku oblíbe-
ná Zahradní slavnost. Uskuteènilo se i nìkolik roèníkù tvùrèí soutì�e
�O zlatý brk� (gar. dr. Jaroslav Vala a Mgr. Renata Ko��álová).

Èesko-francouzská sekce Slovanského gymnázia byla u pøíle�itosti 10 let
èinnosti francouzských bilingvních sekcí v Èeské a Slovenské republice
organizátorem jejich setkání v roce 2000 a v øíjnu 2004 pøipomnìla
v tisku i slavnostním veèerem v Redutì také 100. výroèí zahájení syste-
matické výuky francouz�tiny na olomouckých støedních �kolách�

Uzavírám-li tuto kapitolu rozmanitých hodnotných kulturních, spor-
tovních a spoleèenských aktivit na�eho ústavu, èiním tak s vìdomím, �e
mnohé z nich si bezprostøednì nevybavuji, za co� se v�em takto neúmysl-
nì opomenutým omlouvám. I jim ale patøí vdìk za iniciativu a èinorodé
a radostné klima Slovanského gymnázia, které svými èinnostmi spolu-
utváøeli.

Mladí autoøi z øad studentù SGO své prvotiny s oblibou
prezentovali na interní soutì�i ZLATÝ BRK (kvìten 2005)
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Mezinárodní spolupráce
Výrazným krokem k Evropanství se stala trojstranná spolupráce Slo-

vanského gymnázia s Gaussovým gymnáziem ve Wormsu (SRN) a lyce-
em Jacquese Amyota v Auxerre (FR), která byla slavnostnì smluvnì stvr-
zena øediteli v�ech tøí partnerských �kol 19. listopadu 1998 v Auxerre.
Byla realizována v rámci programu SOCRATES � Comenius a pøedstavo-
vala tøi na sebe postupnì navazující projekty.

První, s názvem Moje mìsto netradiènì, byl výtvarný; vycházel
z pøesvìdèení, �e studenti partnerských �kol doká�í výtvarnì pøedstavit
své sídelní mìsto a �kolu svým pøátelùm v zahranièí. Znamenal celoroèní
práci nìkolika desítek studentù, jejich� díla pak byla postupnì a v�dy
s velkých ohlasem pøedstavena na vernisá�ích ve v�ech tøech partner-
ských mìstech.

Druhý projekt � Voda je �ivot � byl zamìøen na problematiku vody
a jejího významu. Studenti bìhem roku zkoumali z hlediska vodohospo-
dáøského, biologického, chemického a krajináøského øeky ve svých mìs-
tech (Moravu v Olomouci, Yonne v Auxerre a Rýn ve Wormsu). Výsledky zkoumá-
ní byly prezentovány formou panelové diskuse ve stanici pro monitoring
kvality vody v øece Rýn ve Wormsu (spojeno s exkurzemi do úpravny pitné
vody, èistièky odpadních vod, do plovoucí laboratoøe apod.).

Tøetí projekt � Energie a �ivotní prostøedí � byl zamìøený na alterna-
tivní zdroje energie a poøadatelem povìøeným prezentací jeho výsledkù
bylo Slovanské gymnázium. Rovnì� v tomto projektu byl zapojen poèet-
ný tým zájemcù z øad studentù. Problematikou se zabývali pod metodic-
kým vedením vyuèujících a pøíslu�ných pøedmìtových komisí.

Tato trojstranná spolupráce byla studentùm i uèitelùm v�ech tøí �kol
pøínosná nejen po stránce odborné a jazykové (úèastníci byli ubytováni vzá-
jemnì v rodinách), ale i v rovinì lidské. Pøátelské kontakty z té doby jsou
stále je�tì �ivé�

Po nástupu prof. Soni Vidlièkové nastalo období, v nìm� pìvecký sbor
Slovanského gymnázia realizoval mimoøádnì úspì�né formy mezinárod-
ní spolupráce s pìveckým sborem Werkgymnasia Heidenheim (SRN). Za
finanèní podpory Nadace Roberta Bosche realizoval v roce 2003 scénic-
kou kantátu hudebního skladatele Carla Orffa CARMINA BURANA
(s týdenním soustøedìním obou pìveckých sborù v Norimberku a s premiérami ve
Waldorfské �kole v Heidenheimu a v olomoucké Redutì). V roce 2005 nastudovaly
pìvecké sbory partnerských �kol gospelovou m�i Ralfa Grösslera Missa
Parvulorum Dei a pro koncertní premiéru v olomoucké Redutì dne 21.
bøezna 2005 i skladbu souèasného èeského skladatele Martina Smolky
Touha stát se Kafkou. Soustøedìní sborù se tehdy uskuteènilo v Praze;
nejen umìlecky, ale i atraktivitou stovì�até Prahy pøedèilo v�echna oèe-
kávání. Rovnì� tento mezinárodní projekt a jeho realizaci podpoøila Na-
dace Roberta Bosche �Junge Wege in Europa�, která spolupráci obou �kol
vyhodnotila jako nejúspì�nìj�í projekt roku 2005. Oba pìvecké sbory
byly na náklady nìmecké strany pozvány do Berlína, kde spoleènì vy-
stoupily za pøítomnosti èetných médií dne 6. øíjna 2005 na závìreèném
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koncertu. Realizaci tøetí etapy spolupráce podpoøil Nìmecko-èeský fond
budoucnosti. I kdy� mìl omezenìj�í prostøedky, a tedy i skromnìj�í záze-
mí (soustøedìní pouze v Heidenheimu a v Olomouci), byl celý projekt skuteè-
ným vyvrcholením spolupráce jak po stránce umìlecké, tak i spoleèen-
sky. Na premiérách v obou mìstech byla prezentována Africká m�e
Normana Luboffa a Petite messe solennelle Gioacchina Rossiniho.
V Olomouci byl tento koncert souèástí jarních oslav 140. jubilea Slovan-
ského gymnázia.

Slovanské gymnázium navázalo díky partnerským vztahùm Olomou-
ce a nizozemského Veenendaalu spolupráci s Christelijk lyceem Veenen-
daal. Spolupráce ji� trvá jedenáct let a je stále �ivá. Smysluplnì se pro-
hloubila po tragické povodni v roce 1997 a díky spolupráci s pedagogy
z olomouckého Erasmiana UP (doc. PhDr. Wilken Engelbrecht, Mgr. Milan Køí�,
Ph.D.) nabyla konkrétních forem. Kromì oboustranného zájmu o histo-
rii, kulturu a etnografické zvlá�tnosti Nizozemí a Èeska byli na�i studen-
ti seznámeni s poèítaèovým modelováním protipovodòové prevence
a pouèeni o tradiènímu zápasu Nizozemcù s moøem o pevninu. Studenti
pøi cestách do Nizozemí ka�doroènì polo�ili vìnec na hrob J. A. Komen-
ského s nápisem �Uèiteli národù Slovanské gymnázium Olomouc�. Zají�-
dìli rovnì� na váleèný høbitov britských obìtí 2. svìtové války u mìsteè-
ka Kleve na nizozemsko-nìmeckém pomezí, kde se poklonili památce
absolventa Slovanského gymnázia Zdeòka Babíèka, který padl v bitvì
o Británii jako pøíslu�ník R.A.F.

Spolupráce s Christelijk lyceem Veenendaal vyústila i v mimoøádný
zájem o nizozem�tinu, kterou po nìkolik let Slovanské gymnázium jako
jediné v ÈR nabízelo a také vyuèovalo formou nepovinného pøedmìtu!
Øada absolventù tento jazyk u� úspì�nì vystudovala a uplatòuje jej
v podnikové sféøe (a i v ni��ích roènících má své následovníky).

Tì�i�tì zahranièních kontaktù SGO se v�ak vá�e k Francii. Díky aktivi-
tì pana øeditele Bernarda Rousseye a tajemnice mìstské rady v Auxerre
Mme Bergerové bylo vypsáno stipendium umo�òující ka�doroènì tøem
na�im studentùm 4. roèníku, kteøí nejlépe zvládají francouz�tinu, absol-
vovat trimestrální studijní pobyt na Lycée Jacquese Amyota v Auxerre!
Po zmìnì øeditele v Auxerre se podaøilo Mgr. Pavlíèkové dohodnout od
roku 2005 podobnou mo�nost na lyceu v Lyonu (v jednání je mo�nost studij-
ních pobytù v Besançonu).

Pozoruhodný je dvoustranný projekt Francouz�tina jazykem dorozu-
mìní mezi národy, realizovaný od �kol. roku 2005/06 se studenty a uèi-
teli francouz�tiny nìmeckého Gaussova gymnasia ve Wormsu; projekt je
zalo�en na kvalitních znalostech francouz�tiny na�ich studentù a na skvìlé
úrovni a ochotì na�ich francouzských kolegù.

Motivací pro studium angliètiny jsou ka�doroèní pøedprázdninové
ètrnáctidenní kurzy angliètiny se studenty z partnerského mìsta Owens-
boro (gar. prof. Èastulíková, Dokulilová).

V rámci projektu SOCRATES realizovala prof. Silvie Friesová s na�imi
studenty ve �kol. roce 2000/01 spoleèný projekt s lyceem v Lyonu na
téma Lyon � centrum hedvábí a prof. Gruntová se studenty ÈFS a Lycea
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v Evronu projekt Hrajeme spoleènì divadlo. Nastudovali hru Antigona,
kterou v Olomouci úspì�nì pøedvedli na scénì divadla v Hodolanech v roce
2002.

Pøínosem k Evropanství je i spolupráce mezi na�í ÈFS a francouzskou
sekcí Gymnasia Jana Koperníka v Katovicích; spolupráce je zalo�ena na
reciproènì pøipravovaném frankofonním programu s exkurzemi. Na�i
studenti poznávají koncentraèní tábor v Osvìtimi, pol�tí studenti boji�-
tì u Slavkova.

Studenti èesko-francouzské sekce Slovanského gymnázia se v letech
1998 � 2000 zúèastnili tøítýdenních studijních stá�í na Université d�été
v Angouleme (organizováno Rotary klubem) a v roce 2004 na Semaine Euro-
péene ve francouzském mìstì Guer (poøádáno na poèest vstupu nových zemí
vèetnì ÈR do Evropské unie).

Svými kvalitními znalostmi francouz�tiny studenti ji� bìhem studia
pomáhají podnikùm navazovat spolupráci se zahranièními partnery
a pøispívají i ke zdaru øady mezinárodních akcí (napø. Charity, tlumoèením
pøi Mezinárodních ly�aøských závodech juniorù v Jeseníkách apod.).

Péèe o �kolní budovy a modernizaci �koly
V roce 1967 Slovanské gymnázium nemìlo právnì ani svou budovu

a tísnilo se ve tøetím poschodí budovy na tø. Jiøího z Podìbrad, která
formálnì patøila Z�. Tísnivou situaci øe�ilo postavením døevìného pavi-
lonu v zahradì �koly v roce 1972. K zahájení �kolního roku 1984 se pøe-
stìhovala �základka� do budovy v Hálkovì ulici a �Podìbradka� byla
v letech 1984 � 1986 rekonstruována. Se vznikem èesko-francouzské sek-
ce a s otevøením osmiletého studia vznikla potøeba dal�ích vyuèovacích
prostor. Øe�ením bylo pøidìlení objektu v Pasteurovì ulici è. 19, který do
té doby pou�ívaly dìti dùstojníkù a zamìstnancù do Olomouce a okolí
dislokovaných jednotek Sovìtské armády. Vzhledem k zanedbanému sta-

vu objektu a jeho vnitø-
ní devastaci byla v roce
1990 provedena jeho
rekonstrukce a dne
13. února 1991 byla
�kolní budova slav-
nostnì pøedána k u�í-
vání Slovanskému
gymnáziu (zpoèátku jako
pronájem od Úøadu mìsta
Olomouc; k datu 1. dubna
1999 byly uvolnìny státní
finanèní prostøedky na
jeho odkoupení). V rámci
nového státoprávního
uspoøádání po obnove-
ní krajského zøízení
2001 byl ve�kerý ne-

V roce 1972 jsme si v zahradì budovy na tø. Jiøího z Podìbrad
v �Akci Z� s nad�ením vybudovali pavilon
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movitý majetek pøeveden novému zøizovateli, jím� je Olomoucký kraj.
Slovanské gymnázium má ke v�em svým objektùm právo u�ivatele.

Pøesto�e se mìnil majitel objektù, musel jeho u�ivatel, tedy Slovanské
gymnázium, dbát na jeho správné u�ívání a údr�bu. Ka�doroènì byla
provádìna inventarizace majetku (majetek �koly je evidován v inventárních
knihách). Hmotný investièní majetek byl poji�tìn u Kooperativy Olomouc
a celý objekt byl zabezpeèen elektronickou firmou TRON Olomouc. Udr-
�ování svìøených nemovitostí v dobrém technickém stavu si v prùbìhu
let vy�ádalo nemalé úsilí a prostøedky. Jedním z prvních poèinù v tomto
smìru bylo zateplení �títové zdi budovy ze strany od tìlocvièny na tø.
Jiøího z Podìbrad, realizované ve �kol. roce 1995/96. Tehdy byla prove-
dena i rekonstrukce nevyhovujícího osvìtlení tøíd a kabinetù a oprava
podlahy v tìlocviènì na elokovaném pracovi�ti v Pasteurovì ul.

V tém�e roce jsme pøistoupili také k vysou�ení provlhlého zdiva, nebo�
vzhledem k blízkosti ramene øeky Moravy a k opotøebovaným izolacím
prosakovala do zdiva sklepních prostor JzP vzlínající zemní vlhkost.
Aplikován byl bezelektrodový systém Hydropol, který nevy�adoval �ád-
né stavební práce. V sedmi instalovaných pøístrojích tohoto systému,
napájených proudem z elektrorozvodné sítì, se indukuje frekvenèní pole
orientující vzlínající molekuly vody smìrem k podlo�í. Systém trvale chrá-
ní zdivo proti vlhkosti, umo�òuje i odsolování zdiva, je v souladu se zása-
dami památkové péèe a odpovídá i hygienickým normám. Souèasnì bylo
provedeno i zateplení stropu v tìlocviènì JzP.

Projekt rekonstrukce pùdních prostor SGO (1995) poèítal s bezbariérovým pøístupem
do v�ech uèeben �koly (rampa a výtah ve dvorním traktu budovy)
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Citelný nedostatek uèebních a provozních místností v budovì Slovan-
ského gymnázia na tø. Jiøího z Podìbrad chtìla �kola vyøe�it vyu�itím
krásnì klenutých podkrovních prostor. Byly urèeny k vybudování atelié-
ru pro výtvarnou výchovu, hudební pracovnu, informaèní støedisko,
knihovny a studovny, tøi kabinety a odpovídající sociálního zaøízení. Pro-
jekt zpracovali ing. arch. Zajíèek, ing. arch. Richter a ná� bývalý student
ing. arch. Tomá� Èernou�ek. Náklady byly projektovány na 14 milionù
Kè, pøièem� pøibli�nì polovinu mìla hradit �kola ze svých prostøedkù.
V té dobì jsme mìli úspory ve vý�i asi 7 milionù a ty jsme zamý�leli
k tomuto úèelu pou�ít. Ze zhruba 20 pøedlo�ených projektù byly �kol-
ským úøadem Olomouc vybrány tøi. Ná� projekt se v poøadí naléhavosti
a kvality pøípravné dokumentace objevil na 6. místì. Pøedpokládali jsme,
�e k realizaci by mohlo dojít v rozmezí dvou let. Musela v�ak být dávána
pøednost �kolám a �kolským zaøízením, jejich� objekty byly v havarijním
stavu, nevyhovovaly zpøísnìným kritériím na kvalitu ovzdu�í (kotelny)
a které byly pod restituèním tlakem, pøíp. v nájmu. Nadìje na realizaci
v letech následujících zhatila povodeò v èervenci roku 1997. 1)

I kdy� do strategicky velmi moudøe umístìné �kolní budovy na tø.
Jiøího z Podìbrad 13 pøi zmínìné povodni voda nenatekla (�kolní budova
byla stavìna v roce 1914 na místì bývalé prachárny), její sklepní prostory byly
vyplaveny kanalizací a souèasnì do�lo k odplavení èásti podlo�í pod tìlo-
cviènou (tekuté písky).

Mnohem hùøe na tom byl objekt elokovaného pracovi�tì Slovanského
gymnázia v Pasteurovì ul. è. 19, v nìm� sídlí èesko-francouzská sekce
a ni��í tøídy (primy � kvarty) osmiletého studia. Budova a její okolí byly
zatopeny do vý�e 160 cm. Po opadnutí vody zùstalo jen kontaminované
bahno. Znièena byla hodnotná èesko-francouzská knihovna, podlaha
v tìlocviènì, �atny i ve�kerý �ákovský nábytek soustøedìný v té dobì
v pøízemí, nebo� obì budovy se v pøípravách na 130. jubileum �koly malo-
valy. Následovalo období obrovského organizaèního a pracovního úsilí
v�ech, jim� bylo Slovanské gymnázium blízké. Zamìøeno bylo na rychlé
odstranìní vzniklých �kod, co� se podaøilo i díky pomoci vojákù z vojen-
ského útvaru v Olomouci-Øepèínì (zaji��oval pplk. Ing. Pavel Andrýsek).
Ke cti profesorského sboru, studentù, absolventù, rodièù i dal�ích pøíz-
nivcù �koly poznamenejme, �e s výjimkou tìlocvièny mohla být poèát-
kem záøí tého� roku zahájena plnohodnotná výuka�

Vzniklé �kody byly tak rozsáhlé, �e odstraòování následkù povodnì se
protáhlo na nìkolik let. 2) Kromì nového �ákovského nábytku byla obno-
vena knihovna (za nebývalé solidarity na�ich partnerských �kol ve Francii a v Belgii

1) V tomto roce skonèila spolupráce SGO s panem ing. arch. Janem Horákem, jeho� zdravotní
stav se výraznì zhor�il, a ve�keré dal�í stavební aktivity byly konzultovány, pøipravovány,
resp. dozorovány paní Ing. �árkou Ra�kovou (fa INKA).

2) K jejich financování byly kromì pøiznaných dotací podle metodiky M�MT pou�ity i pro-
støedky po�kozených �kol. Realizace zamý�leného projektu na rekonstrukci pùdních prostor
budovy na tø. Jiøího z Podìbrad se tak definitivnì rozplynula.
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a na�ich krajanù ze �ene-
vy), obnoveno bylo vy-
bavení kabinetù, kan-
celáøe sekretariátu a
místnosti zástupkynì
øeditele. Do funkèního
stavu byla vybavena vý-
dejna stravy. Podle ná-
vrhu ing. arch. Lubomí-
ra Pluskala byl vkusnì
a úèelnì zrekonstruo-
ván vstupní prostor do
�koly, plot kolem celého
objektu (Moravostav Olo-
mouc) a atrium (PROVA
Olomouc). Fa ZUPO vybu-
dovala v èásti objektu
høi�tì s umìlohmot-
ným povrchem (Sano-
tan), pou�ívaným pøi
vrcholných lehkoat-
letických soutì�ích,
v dal�í èást høi�tì bylo díky pøízni fy SKANSKA, budující dálnièní obchvat
Olomouce, vybudováno kvalitní travnaté høi�tì a pískové doskoèi�tì. Fi-
nanèní náklady na provedené stavební opravy a rekonstrukce po povod-
ních pøekroèily 8 milionù Kè. S roèním odstupem (vzhledem k pomalému
vysychání základù a podlo�í) byla nákladem témìø 1 300 000 Kè, který �kola
obdr�ela darem od Rotary klubu (Rotary interanational district 1920)
rekonstruována podlaha tìlocvièny a pøedána dne 24. záøí 1998 do u�í-
vání. V budovì na tø. Ji-
øího z Podìbrad 13 byla
provedena sanace omí-
tek sklepních prostor a
nadvakrát opakovanì
rekonstrukce podlahy
(vzhledem k vyplaveným
tekutým pískùm v podlo�í
musela být provedena injek-
tá� proná�ející se �elezobe-
tonové podlahy). Obì tìlo-
cvièny byly vybaveny
novým cvièebním náøa-
dím, jeho� revizí a údr�-
bou byla povìøena fir-
ma DORSPORT Bruzo-
vice (revize od roku 2004

Provoz po povodni novì vybudovaného sanotanového
høi�tì slavnostnì zahájil dne 2. 6. 1999 tehdej�í øeditel

�kolského úøadu Olomouc Ing. Pavel Sekanina

Tìlocviènu, zrekonstruovanou po povodních, si za
pøítomnosti zástupcù ROTARY KLUBU jako první

vyzkou�eli èlenové taneèního klubu SGO
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provádí prostìjovský Vzdìlávací institut).
Pro ozøejmení stavu tìm, jim� unikají souvislosti, je nutno pøipome-

nout, �e se na �kole v posledních patnácti letech k dobrému zmìnilo mno-
hé a �e ono mnohdy pøehlí�ené �nic� stálo znaèné úsilí tìch, jim� na �kole
zále�elo. Napø. kromì opodstatnìné ka�doroèní modernizace uèebních
pomùcek a vybavení sbírek, bì�ných oprav a údr�by byly postupnì
a s nemalými náklady vybudovány moderní odborné uèebny. Vzhledem
k rozsáhlosti �koly byly budovány v podstatì zdvojenì, tedy pro ka�dé
pracovi�tì samostatnì.

Tak v budovì na tø. Jiøího z Podìbrad byl ve �kol. roce 1993/94 vybu-
dován gymnastický sál. V rámci odstranìní povodòových �kod v budovì
na tø. Jiøího z Podìbrad byly v roce 1998 nákladem pøesahujícím pùl
milionu vybudovány �atny. V roce 1999 byla podle návrhu dr. Ga�arové
nákladem 806 000 Kè vybudována moderní odborná uèebna geografie.
Z provozních prostøedkù �koly byla provedena modernizace stávající sítì
výpoèetní techniky, byl zaveden internet a budova tø. Jiøího z Podìbrad
byla napojena optickým kabelem na metropolitní sí� PdF UP v Olomouci,
èím� jsme byli pøipojeni na uzel sítì CESNET. V roce 2001 byla rekonstru-
ována nákladem cca 300 000 Kè laboratoø fyziky a odborná uèebna fyzi-
ky. V tém�e roce byla podána �ádost o zpracování energetického auditu
a vybudován ateliér výtvarné výchovy v pavilonu na tø. Jiøího z Podìbrad.

Moderní �ákovský nábytek do osmi uèeben byl zakoupen z úèelové
dotace (680 000 Kè) v roce 2004/05; statisícové náklady pøedstavovala
i rekonstrukce laboratoøe chemie na tø. Jiøího z Podìbrad v roce 2004,
zøízení hudebního kabinetu, odborné uèebny chemie 2006 a odborné uèeb-
ny biologie v roce 2007. V roce 2004 byla v budovì na JzP vybudována
odborná uèebna matematiky, která byla v následujícím roce vybavena
interaktivní tabulí z projektu SIPVZ (celkem 300 000 Kè).

Dal�í etapa elektronizace �koly probìhla ve �kol. roce 2004/05, kdy
byla Slovanskému gymnáziu v souladu s metodickým pokynem M�MT
31 552/2005�551 poskytnuta dotace 674 000 Kè. Tato dotace spoleènì
s prostøedky získanými z projektù aktivitami profesorského sboru v rea-
lizovaných projektech umo�nily vybavit �kolu nejnovìj�í ICT technolo-
gií, co� jako významný pokrok v modernizaci ocenila i inspekèní zpráva
z ledna 2007.

Z uvolnìného bytu bývalého �kolníka byl vybudován v 1. poschodí ka-
binet anglického jazyka, uèebna AJ, odborná uèebna dìjepisu, kanceláø
správce budov a �atna pro uklízeèky. Z provozních prostøedkù byla hra-
zena pouze cena pou�itého materiálu. Nejbli��í rozvoj �koly a zavádìní
moderních metod øe�í projekt stavby informaèního støediska (se studov-
nou, se dvìma dal�ími uèebnami, 4 kabinety, posilovnou, provozní dílnou a pøíslu�ným
zázemím) v areálu �koly na tø. Jiøího z Podìbrad. Byl zpracován ve dvou
variantách (bez tìlocvièny a s tìlocviènou) ing. arch. Lubomírem Pluskalem.

V budovì elokovaného pracovi�tì v Pasteurovì ul. è. 19 byla roce
1994/95 vybudována uèebna AVT, v roce 1996 odborná uèebna zemìpi-
su, na podzim 1999 byla nákladem 328 000 Kè provedena rekonstrukce
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uèebny fyziky. V následujícím roce byla modernizována poèítaèová sí�
a z úèelové dotace M�P byl instalován fotovoltaický a fototermický sys-
tém. V roce 2001 byla na budovì v Pasteurovì ulici provedena nejnutnìj-
�í oprava plechové støechy. V roce 2003 podle návrhu prof. Vývody pro-
vedl JESAN Jeseník (stavební práce fa PROVA) rekonstrukci laboratoøe chemie
(431 000 Kè) a v tém�e roce bylo nákladem 345 000 Kè rekonstruováno
osvìtlení kmenových tøíd a odborných uèeben. Hudebna, kabinet Hv
a souèasnì i kabinet pøírodopisu v Pasteurovì ul. byly zrekonstruovány
v roce 2005 nákladem 91 000 Kè. V roce 2005 byla v budovì v Pasteurovì
ul. provedena nákladem 380 000 Kè rekonstrukce toalet a realizována
inovace uèebny výtvarné výchovy. Ve �kolním roce 2006/07 byla z pro-
støedkù ASF, získaných na projekt �Vzdìlávání uèitelù francouz�tiny

Projekt studijního støediska v areálu budovy na tø. Jiøího z Podìbrad (2006)
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v plurilingvní spoleènosti� (prof. Chaloupková a dr. Hubková), vybudována
nákladem pøesahujícím 700 000 Kè multimediální uèebna.

V roce 2006 byla provedena z úèelové dotace 2 700 000 Kè rekonstruk-
ce výdejny stravy v Pasteurovì ul. a v roce 2007 ze stejných zdrojù nákla-
dem 780 000 Kè výmìna oken v prùèelí budovy. Uvolnìním rozpoètové
rezervy zøizovatele byla o prázdninách 2007 financována dal�í rekon-
strukce toalet (375 000 Kè).

U v�ech akcí (s výjimkou rekonstrukce výdejny stravy a výmìny oken v prùèelí
elokovaného pracovi�tì, je� realizoval pøímo souèasný zøizovatel) bylo nutno si ozøej-
mit zámìr a cílový stav, uskuteènit výbìrové øízení na firmu, která nejlé-
pe vyhoví zadání, spolupracovat s dodavatelskými firmami, provádìt
prùbì�né kontroly postupu prací, zakázku zpracovat administrativnì�

Z nejnutnìj�ích potøeb �koly, které se i pøes znaèné úsilí dosud nepo-
daøilo uskuteènit, zbývá obnovení izolace budovy na tø. Jiøího z Podìbrad
proti vlhkosti, rekonstrukce �aten pro primy � kvarty, výmìna oken
a rekonstrukce telefonní a rozhlasové ústøedny na obou pracovi�tích
a alespoò èásteèná realizace projektu terénní uèebny v areálu v Pasteurovì
ul. (projekt ing. arch. J. Va�ek).

Projekt multifunkèní terénní uèebny v areálu elokovaného pracovi�tì SGO
v Pasteurovì ul. 19 (2005)
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Evaluace pedagogického procesu
Hlavním posláním �koly je vzdìlávání a výchova. Kritériem kvality

práce gymnázia je tedy ka�doroènì úspì�nost jeho absolventù v pøijíma-
cích øízeních na vysoké �koly. Jeho hodnota mezi pøihlá�enými na V�
v posledních 10 letech osciluje kolem 90 %, pøièem� nìkteré tøídy (zejména
tøídy èesko-francouzského studia a tøídy se zamìøením na matematiku a fyziku ji
mívají i 100%); napø. maturitní roèník 2005 mìl úspì�nost 96,41 %
a maturitní roèník 2006 96,71 %. Na�i absolventi bývají velmi èasto
úspì�ní i v pøijímacím øízení na nìkolika vysokých �kolách souèasnì.

Mìøítkem kvality práce �koly bývá i úspì�nost v konkurzním øízení
na studia do Francie, které po tøetím roèníku studia mohou absolvovat
studenti na�í èesko-francouzské sekce. Své úspì�né zástupce máme
v ka�dém roèníku. Zvlá�tì úspì�ný byl rok 1996, kdy z 12 stipendijních
míst pro daný rok pro zájemce z ÈR a SR získalo v nároèném výbìrovém
øízení stipendium 6 studentù Slovanského gymnázia (tj. v�ichni pøihlá�ení).

Úroveò pedagogické práce profesorského sboru, efektivita vyu�ívání
vynakládaných finanèních prostøedkù, koncepèní zámìry modernizace
výuky, materiálnì-technické podmínky, dodr�ování zákonných norem,
funkènost systému kontroly, prùbìh a výsledky vzdìlávání v jednotlivých
pøedmìtech apod. byly bìhem let pøedmìtem øady inspekèních kontrol.
Ve vìt�inì kontrolovaných aspektù byla �kola hodnocena velmi dobøe,
v nìkterých, napø. v zaji�tìní výuky francouz�tiny, byl stav shledán jako
vynikající.

Obraz o kvalitì pedagogické práce podávají i výsledky ve znalostních
pøedmìtových soutì�ích. Potì�itelné jsou nejen ka�doroèní desítky vítìz-
ství a èelných umístìní v okresních a regionálních soutì�ích, poskytující
srovnání s ostatními støedními �kolami v regionu, ale i masová úèast ve
�kolních kolech tìchto soutì�í (zejména Matematická olympiáda, Pythagoriáda,
Pøírodovìdný klokan apod.).

V zájmu objektivizace úrovnì práce v jednotlivých tøídách zpracová-
valy pøedmìtové komise v uplynulých letech srovnávací testy prùbì�ných
znalostí studentù. Samostatnì jsme si vypracovávali i testy pro pøijímací
zkou�ky (nikdy nebyly vzneseny námitky ze strany základních �kol) a testy jazyko-
vé pokroèilosti, umo�òující rozøazení uchazeèù o studium cizích jazykù
s cílem vytváøet homogenní skupiny studentù, a tím dosáhnout i lep�í
efektivity v jejich výuce.

Souèasnì ve shodì s vyhlá�kou è. 15/2005 (bod 2, § 8) jsme pøistoupili
k evaluaci práce �koly standardizovanými testy zpracovanými profesio-
nálnì organizací SCIO. Jejich cílem je naplòování koncepèních cílù ve
vzdìlávání, personálním, materiálním a administrativním zabezpeèení
provozu, ale i v rozvoji Slovanského gymnázia.

Zajímavé jsou výsledky Komplexní evaluaèní analýzy provedené v roce
2006 v primách z matematiky, èeského jazyka a obecných studijních
pøedpokladù. Analýza zjistila rovnocennost studijního potenciálu obou
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na�ich prim, av�ak v pozadí celé �kolní populace vrstevníkù se jejich po-
zice posouvá pøibli�nì o 25 percentilù do oblasti významnì nadprùmìr-
né.

Pøi aplikaci projektu VEKTOR v 1. roènících ètyøletého studia
a v kvintách osmiletého studia (z pøedmìtù ÈJ, AJ, NJ, M, pøírodovìdný základ,
obèanský základ a obecné studijní pøedpoklady) mají tøídy osmiletého studia
Slovanského gymnázia ve srovnání se tøídami prvních roèníkù vytvoøe-
ných z �ákù pøíchozích ze základních �kol významnì lep�í status (nejslab�í
pozici má dle oèekávání tøída 1. B s humanitním zamìøením). Podobnì jsme apli-
kovali projekt VEKTOR ve 2. roènících ètyøletého studia a v sextách os-
miletého studia. Skupinový percentil srovnávající studenty výhradnì ze
skupiny gymnazijních respondentù je u sext pøíznivìj�í; ve v�ech testech
tyto tøídy dosáhly lep�ího statutu.

Pro názornost doporuèuji srovnání grafických výstupù ze Slovanské-
ho gymnázia na pozadí celé støedo�kolské populace v Èeské republice.
Prakticky ve v�ech testech se Slovanské gymnázium umis�uje v oblasti
nadprùmìru a� výrazného nadprùmìru, v matematice ve druhém roèní-
ku jsou výsledky absolutnì nejlep�í v celé Èeské republice. Tyto výsledky
rezonují s podnìtnou pedagogickou prací na �kole i dlouhodobì pøízni-
vým obrazem Slovanského gymnázia na veøejnosti.
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Spolupráce s veøejností
Komunikace s veøejností se v posledních letech uskuteèòuje operativ-

nì prostøednictvím svìdomitì vedených a pravidelnì aktualizovaných
webových stránek www.sgo.cz. Tradice Slovanského gymnázia, úroveò jeho
práce a pomìrnì èasté úspìchy jeho studentù jsou pøedmìtem celkem
pravidelného zájmu tisku i rozhlasu, obèas projeví zájem i regionální
vysílání TV. Esteticky velmi pùsobivì reprezentuje �kolu i pravidelnì
aktualizovaná vitrína ve vstupním prostoru �kolní budovy v Pasteurovì
ul. 19 (soustavnì o ni peèují Mgr. Ketmanová a Mgr. Køí�ová). S informacemi
z èesko-francouzské sekce SGO je pomìrnì èastým hostem regionálního
vysílání Èeského rozhlasu Olomouc zástupkynì øeditele pro tento úsek
Mgr. Eva Pavlíèková.

Tradièní místo ve spoluprá-
ci se �kolou má Rodièovské
sdru�ení Slovanského gymná-
zia, které aktivitou svých èle-
nù i správou svépomocného
fondu skládaného z dobrovol-
ných pøíspìvkù rodièù, odhla-
sovaných na plenárních schùzích,
výraznì podporuje studentské
aktivity. Je�tì v nedávné minu-
losti organizovalo RS SGO i re-
prezentaèní maturitní plesy.

Tenisu oddaní a své dcery
milující rodièe (zejména pan
RNDr. Jindøich Hallama, Mgr. Petr
Novotník a Ing. Ale� Schytil) uspo-
øádali ve spolupráci s TO TJ
MILO Olomouc v letech 1994 �
2003 v�dy na prahu sezóny
velmi oblíbený a skvìle obsaze-
ný �Pøebor Slovanského gym-
názia� jako tenisový turnaj
dorostenek, za co� jim patøí
obrovský dík. Z rodièù, kteøí
v prùbìhu let ve výboru sdru-
�ení pracovali, patøí zejména
mimoøádný dík RNDr. Jindøi-
chu Hallamovi a Mgr. Libu�i
Jurkové, Ing. Sa�ovi Hlochovi,
JUDr. Zdeòku ��astnému,
JUDr. Martì Coufalové, MUDr.
Bohumile Losové, PhDr. Karle
Boháèkové, panu Josefu Rako-
vi, pí Dagmar Kamarádové,

I pøes své mládí a drobnou postavu zvítìzila Petra
Novotníková v tenisovém �Pøeboru gymnázií ÈR�,

organizovaném rodièi studentù SGO, tøikrát.
Kvalitní sportovní úrovni turnaje pøispìla svými

výkony i studentka SGO Adéla Schytilová.
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RNDr. Magdì Matou�ové, MUDr. Dagmar Prù�ové, souèasnému výboru
pracujícímu pod vedením pí Ing. Marcely Machaèíkové a øadì dal�ím,
kteøí bez nárokù na publicitu pomáhali v�dy tam, kde toho bylo potøeba
nejvíce.

Od poèátku roku 2006 má Slovanské gymnázium devítièlennou �kol-
skou radu. V jejím èele je absolvent SGO z maturitního roèníku 1985
a první námìstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák. Èleno-
vé, jmenovaní do �R zøizovatelem, jsou univ. prof. PhDr. Ludvík E. Václa-
vek, CSc., laureát Herderovy ceny za literaturu, a vedoucí ekonomického
odboru KÚOK Ing. Jiøí Juøena; za pedagogický sbor byli do �R zvoleni
Mgr. Martina Malínková, Mgr. Martina Bièová a Mgr. Miroslav Vývoda.
Èleny �R z øad zákonných zástupcù studentù se stali Ing. Jan Knittl a Ing.
Pøemysl Nastoupil; zletilé studenty pak zastupuje cyklicky se obmìòující
pøedseda studentského parlamentu Slovanského gymnázia (do èervna 2006
Zdenìk Èernohouz, po nìm do èervna 2007 Jan �tafa). Tajemnicí �kolské rady
SGO je paní Zdeòka Lerchová.

Velkou oblibu si získaly Dny otevøených dveøí Slovanského gymnázia,
poøádané pro potenciální zájemce o studium a jejich rodièe. Konají se
v�dy poslední pátek (JzP) a sobotu (ÈFS) v listopadu (nebo z dùvodu termínové

návaznosti na nabídku støedo�kol-
ského vzdìlávání v olomoucké pøe-
hlídce SCHOLARIS v prvním
prosincovém víkendu). Jejich or-
ganizace je svìøena komisím
jednotlivých pøedmìtù. Dny
otevøených dveøí jsou kon-
cipovány jako prezentace
atraktivních partií uèiva (nej-
èastìji chemické èi fyzikální expe-
rimenty), rodièe studentù si
na nich mohou prohlédnout
vybavení �koly (odborné uèeb-
ny, knihovny, uèebnice, pøíp. di-
daktickou techniku), projekty
zpracované samými studen-
ty (zemìpis, biologie, dìjepis), po-
u�ívané uèebnice a doklady
o tradicích �koly (napø. gale-
rii osobností s významnými ab-
solventy). Na èesko-francouz-
ské sekci jsou pøíchozí navíc
seznamováni i s francouz-
skou kulturou, se zajímavost-
mi francouzského �ivotního
stylu a s pochoutkami fran-
couzské kuchynì. V hojné
míøe jsou na Dnech otevøe-

Na Dni otevøených dveøí si studenti napoleonskými
uniformami pøipomnìli 200. výroèí bitvy u Slavkova



109

STUDIE, POJEDNÁNÍ

ných dveøí prezentovány pokroky ve znalostech jazyka, oblíbené �ansony
i podmanivé kouzlo melodické francouz�tiny. Pro vá�né zájemce je v�dy
uspoøádána beseda o organizaci studia, o mo�nostech zájmových akti-
vit, o mo�nostech ubytování pøespolních studentù apod. Rodièe novì
pøijatých studentù jsou zváni na informaèní schùzku, konanou pro ÈFS
v polovinì èervna, pro ostatní tøídy v�dy do poloviny záøí. Na nich bývají
rodièùm pøedstaveni tøídní profesoøi, jsou jim podány informace o uèeb-
nicích a o zásadních akcích oèekávajících studenty v 1. roèníku studia.
Rodièe jsou také seznámeni s Vnitøním �kolním øádem, pøíp. jim bývají
zodpovìzeny dal�í dotazy apod.

Pracovní prostøedí a mezilidské vztahy
V uplynulých letech byla v rámci mo�ností vìnována pozornost i zlep-

�ování pracovního prostøedí studentù a zamìstnancù �koly. Obì �kolní
budovy byly postupnì vybaveny automaty na teplé a chladné nápoje.
V budovì elokovaného pracovi�tì v Pasteurovì ul. je od roku 2006 insta-
lován �mlékomat� mlékárny Kunín, v nìm� nacházejí na�i �áci ve vìku
povinné �kolní docházky oblíbený zdroj dotovaného ochuceného mléka
a jogurtových výrobkù. Velmi pøíznivì studenti i rodièovská veøejnost
akceptovali, �e v obou budovách byly vytvoøeny vhodné podmínky pro
provoz bufetu s pomìrnì �irokým sortimentem zbo�í (nevýhodou jsou jejich
vysoké provozní náklady, a tedy ceny odpovídající restauraènímu provozu). Èást
suterénu v budovì na tø. Jiøího z Podìbrad byla upravena na klubovnu
pro zamìstnance s kuchyòkou. S narùstající poèetností profesorského
sboru postupnì pøestávala být klubovna vyu�ívána, av�ak kuchyòka dlou-
há léta slou�í krou�ku vaøení a samotnou klubovnu zaèal pou�ívat stu-
dentský divadelní soubor Slovanský tyátr.

Odpovìdní pracovníci se sna�í o postupné vybavování �koly moder-
ním �ákovským nábytkem (kromì budovy elokovaného pracovitì v Pasteurovì
ul., v ní� je od roku 1998 ve v�ech uèebnách kompletnì nový �ákovský nábytek, zbývá
v budovì na tø. Jiøího z Podìbrad  vymìnit �ákovský nábytek u� jen ve 4 tøídách
a v uèebnách situovaných v pavilonu).

Na chodbách obou pracovi�� byly instalovány èalounìné odpoèivné la-
vice a v prostoru atria a dvora odpoèivné lavice døevìné. Mimoøádnì
pozitivním momentem je iniciativa na svépomocnou rekonstrukci dvora
v areálu budovy na tø. Jiøího z Podìbrad, kde na asanaci a výsadbu zelenì
(o ni� systematicky peèuje botanický krou�ek pod vedením dr. Svobodové), úpravu
chodníku pod pergolou a vybudování høi�tì pro pétanque byly pou�ity
prostøedky získané z výtì�ku reprezentaèních plesù 2003 a 2004.

Témìø ka�doroènì bylo inovováno vybavení nìkterého z kabinetù. Pøi
velmi stísnìných prostorových pracovních podmínkách �koly je pozitiv-
ním signálem i k úspì�nému cíli dovedená snaha o svépomocnou rekon-
strukci bytu pou�ívaného bývalým �kolníkem na kabinet, 2 uèebny, díl-
nu technika, kanceláø správce budov a zázemí pro uklízeèky.

Vztah zamìstnavatele a pracovníkù øe�í ka�doroènì vyhodnocovaná
a aktualizovaná kolektivní smlouva, její� souèástí jsou i kompenzace za
práce pøi zvlá�� nároèných �kolních akcích; v kolektivní smlouvì jsou
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definována motivující kritéria pro stanovení osobních pøíplatkù, odmìn
i jejich taxace.

Pozitivnì je hodnocena spoleèenská úroveò komunikace s bývalými
pracovníky �koly (pravidelnì dvakrát roènì � pøed Vánocemi a v závìru �kolního
roku). Vítány jsou vzájemnì vstøícné iniciativy pøi oslavách jubileí jednot-
livých pracovníkù, u pøíle�itosti Dne uèitelù apod. Postupem èasu se v této
oblasti vytvoøily kolegiální a neformální pøátelské vazby, které vyústily
napø. v organizování rekreaèních pobytù pro studenty a dìti zamìstnan-
cù v Øecku (dr. Slouka, dr. Kvapilová, Mgr. Láska) apod. Optimistickým proje-
vem seberealizace, ale i dobrých kolegiálních vztahù, je spontánní vznik
tvùrèí skupiny výtvarníkù Slovanského gymnázia BASTAFIDLI (Bauer,
Stránìlová, Fialová a ná� francouzský kolega, vynikající fotograf Desbourdes Olivier),
která realizovala nìkolik spoleèných výstav. Jindy kolegové zorganizova-
li vernisá� svému jubilujícímu kolegovi èi kolegyni pøi pøíle�itosti jejich
�ivotního jubilea (napø. Jaroslavu Tylichovi, Jarmile Fialové). Výsledkem týmo-
vé spolupráce je mj. ve v�í skromnosti anonymní logistická podpora pro-
jektù pìveckého sboru (mj. Mgr. Jaroslava Vozná, Mgr. Jana Fojtíková), repre-
zentaèního plesu a spoleèenských akcí prof. sboru (mj. dr. Svobodová, Mgr.
Lachnitová), pøíprava do soutì�í a olympiád, terénní výzkumy pro SOÈ
(èlenové PK Bi�Ch a dal�í), vytvoøení pùsobivého loga pro projekt �Uèíme
fyziku modernì� (spoleènì s autorkami projektu na�e výtvarnice Mgr. Leona Køí-
�ová) apod.

Nezapomenutelné zùstanou odvá�né noèní �spanilé jízdy� zamìøené
na �odchyty� naru�itelù a pobertù v pomìrnì odlehlém areálu elokované-
ho pracovi�tì v Pasteurovì ulici panem �kolníkem Makowskim a jejich
pøedávání policii (mj. desítky pøípadù, za jejich� �úspì�né vyøe�ení� p. Makowské-
mu vdìèíme!).

Vztah ke �kole a solidarita s pracovi�tìm se mnohdy obtí�nì vyjadøují
slovy. Budují se po léta a èasto ani není pøíle�itost je projevit. Mnohdy si
v�ak �kola ani neuvìdomuje, jak obìtavé má pracovníky! Morální étos
po nièivé povodni v roce 1997, jen� dodal sílu studentùm, profesorské-
mu sboru, absolventùm, rodièùm i dal�ím pøíznivcùm Slovanského gym-
názia pøi odstraòování následkù vzniklých �kod po tisícileté povodni
a jemu� mnozí obìtovali svou dovolenou èi prázdniny, jasnì prokázal
význam a hodnotu na�í almae matri pro ka�dého èlena pedagogického
sboru a zamìstnance.

Zcela neokázalým dùkazem dobrých mezilidských vtahù a solidarity
se �kolou a ohro�enou rodinou �kolníka v poslední dobì byla spontánní
reakce oslovených pracovníkù, kteøí v dubnu 2004 pøi povodòové vlnì
valící se po náhlém tání snìhu na Olomouc, osloveni SMS o pùlnoci (kdy
u Bristolu ji� dosahovala hladina vody témìø k mostní konstrukci), jako jeden mu�
(v poètu 17 mu�ù a �en) bìhem necelé hodiny nastoupili a v ohro�eném ob-
jektu elokovaného pracovi�tì v Pasteurovì ul. a� do rozednìní zachraòo-
vali majetek �koly a nábytek v bytì �kolníka (jeho man�elce a malému dítìti
bylo spolupracovnicí poskytnuto náhradní bydlení).
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Tradice Slovanského gymnázia
Souèasné Slovanské gymnázium se hrdì hlásí k inspirujícím tradicím

Slovanského gymnázia. V nových podmínkách se sna�í rozvíjet generace-
mi vytvoøené intelektuální a morální hodnoty, pøièem� usiluje o trans-
formaci �koly v moderní instituci s �irokými mo�nostmi uplatnìní svých
absolventù. Vzhledem k vývoji olomouckého �kolství navazuje i na tradi-
ce olomoucké Èeské reálky (resp.Polívkova reálného gymnázia) a Dívèího re-
formního reálného gymnázia. Tyto �koly byly poèátkem padesátých let
do Slovanského gymnázia integrovány.

Nejednoduchý vývoj, kdy ve �kolním roce 1951/52 ztratila Reálka svoji
integritu a ve své budovì se stala Slovanským gymnáziem, pøièem� sa-
motné Slovanské gymnázium sice formálnì pokraèovalo, ale pøi�lo o svo-
ji budovu, vedlo k napìtí mezi studenty a absolventy obou presti�ních
�kol, kteøí byli tradièními rivaly. V uplynulých letech bylo vìnováno ne-
malé úsilí, aby od stavu, kdy se �absolventi Reálky a Polívkova reálného
gymnázia necítili vázáni tradicemi Slovanského gymnázia�, po letech za-
sedli ke spoleènému stolu. Pøi oslavách jubilea v roce 2002 v�ak ji� spo-
leènì vzdali hold jak 135. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia, tak
i souèasnì 100. výroèí od zalo�ení Reálky, vydali spoleènì krásný alma-
nach �vzdìláván budi�� a spoleènì odhalili na �kolní budovì na tø. Jiøí-
ho z Podìbrad pamìtní bronzovou desku vìnovanou právì Reálce�
V uplynulých letech SGO vyvíjelo snahu smìøující k obnovì povìdomí
sounále�itosti s obìma historickými ústavy, s jejich tradicemi a osobnost-
mi napøíè generacemi vèetnì tìch, je� pøipadly do období neblahých ide-
ologicky motivovaných reforem z poèátku padesátých let. A to pøesto, �e
znamenaly degradaci 86 let dobøe vykonané hodnotné pedagogické prá-
ce. Pøíspìvkem k pøekonání tohoto nepøíznivého období, charakteristic-
kého snahou o umlèení jejích tradic, k pøekonání bariéry èasu i vzdále-
ností, pøiblí�ením vývoje �koly v tomto slo�itém období a mnohdy i slo�ité,
vnitønì rozporné situace osobností, které na ní pùsobily, chce být i tento
almanach.

V prùbìhu let byli v�ichni �áci na poèátku svého studia v �øeditelských
hodinách� rámcovì seznámení s tradicemi �koly, jejím vývojem a osob-
nostmi, které zde studovaly nebo pedagogicky pùsobily. V prvním po-
schodí budovy na tø. Jiøího z Podìbrad je instalována galerie osobností
vze�lých z obou �kol s motivujícím názvem Exempla trahunt (osobnosti
této galerie bývají pøedmìtem referátù studentù, ale i zdrojem informací pro seminár-
ní práce studentù uèitelských fakult UP). Mimoøádnì byla aktivizována èinnost
Sekce Slovanského gymnázia pøi Vlastivìdné spoleènosti muzejní, která
si v období totality v rámci mo�ností daných dobou kladla za cíl sdru�o-
vat absolventy �koly a uchovat její tradici v povìdomí kulturní veøejnos-
ti. V tisku jsou systematicky zveøejòovány èlánky o osobnostech i o �ivo-
tì souèasné �koly, jsou poøádány besedy pro veøejnost, napø. besedy
s absolventy �koly PhDr. Milanem Tichákem, autorem knihy Vzpomín-
ky na starou Olomouc, s prof. dr. Zdeòkem Pøikrylem: Prostoøeká ha-
náètina (videozáznam), beseda s botanikem, muzeologem a skautským spi-
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sovatelem RNDr. Bohumilem �ulou, se senátorem prof. PhDr. Karlem
Flossem, s objevitelkou vzácné antické keramiky ve vraku lodi z poèátku
letopoètu paní Evou Fromowitzovou-Grossmannovou z izraelské univer-
zity v Haifì, s prof. Yale university (USA) dr. Leopoldem Pospí�ilem a øa-
dou dal�ích. Pravidelnì je obmìòována nástìnka informující studenty
ve �kole o jubilujících osobnostech �koly, tradice Slovanského gymnázia
jsou souèástí informací poskytovaných �kolou na webových stránkách.
Záslu�ným poèinem je vydání ji� v úvodním èlánku zmínìných jubilejních
almanachù a dal�ích vydaných publikací. K 130. a 135. jubileu �koly
byly vydány pamìtní bronzové medaile, které jsou dílem prof. dr. Zdeòka
Pøikryla, absolventa Reálky z mat. roèníku 1947. Tøetí medaili, pøipra-
vovanou k 100. výroèí zahájení systematické výuky francouz�tiny na
olomouckých støedních �kolách, se bohu�el pro nízký poèet subskriben-
tù nepodaøilo vydat.

S velkým porozumìním je pøijímáno i vlídné pøijetí náv�tìv jubilují-
cích maturitních tøíd, které pøi kulatých výroèích své maturity jihnou
vzpomínkami na �ivot své tøídy a vìt�inou se upøímnì zajímají o �ivot
souèasné �koly.

Slovanské gymnázium participovalo na zaji�tìní nìkterých význam-
ných spoleèenských akcí se vztahem k osobnostem vze�lým z jeho lavic,
napø. celostátního semináøe Pøínos my�lenek prof. Antonína �prince pro
dne�ek. Pøipravilo výstavu k nedo�itým osmdesátinám grafika a výtvar-
ného pedagoga Josefa Weisera, poøádalo pietní vzpomínky na významné
pedagogické osobnosti Slovanského gymnázia (napø. prof. Rostislava Bar-
tochu), setkání absolventù pøi výroèích �koly (napø. 50. výroèí zaèlenìní Dívèího
reformního reálného gymnázia) i dùstojné pøipomenutí Dne uèitelù pøi se-

tkáních pedagogù s na nich
proslovenými pøedná�ka-
mi, napø. doc. PaedDr. La-
dislava Zeliny na téma Vý-
znamné osobnosti èeské
pedagogiky, doc. PhDr. Jil-
jího �pièáka Humanistické
tendence pedagogické in-
terakce nebo opakovanì
pracovníka Muzea J. A.
K o m e n s k é h o
v Praze Mgr. Franti�ka
Morkese na téma Rodinné
støíbro èeské pedagogiky
(2005) a Jsme je�tì národem
Komenského? (2007) apod.

Slovanské gymnázium
bylo rovnì� spoluiniciáto-
rem realizace pamìtní des-
ky zakladateli na�eho fran-
kofonního �kolství (vèetnì

Spolupráce Slovanského gymnázia a starosty Komni,
rodné obce bývalého profesora Èeské reálky Ferdinanda
�pí�ka, vedla k odhalení jeho pamìtní desky 30. 6. 2003
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expozitur v Dijonu a Nimes) a budovateli èeskoslovensko-francouzské kul-
turní spolupráce prof. Ferdinandu �pí�kovi na budovì Obecního úøadu
v jeho rodné obci Komni (29. 6. 2003).

Pøíklonem k tradici Slovanského gymnázia je i nebývale plodná publi-
kaèní èinnost a autorství hodnotných uèebnic èlenù souèasného pro-
fesorského sboru. Dovoluji si tvrdit, �e inspirována tradicí je ka�dá
vydaøená vyuèovací hodina, v souèasných podmínkách i úspìch pedago-
gických projektù SIPVZ a OPRLZ, inovaèní trendy ve výuce, zájem uni-
verzitních fakult o spolupráci se �kolou, pøizvání k externímu pùsobení
na fakultì, k èlenství ve státnicové komisi, �ádost o konzultaci, recenzi èi
oponenturu� V�echny tyto symptomy charakteristické pro pedagogic-
kou práci souèasných profesorù Slovanského gymnázia jsou dokladem
tvoøivého rozvíjení jeho tradic. Jen naivní bloud mù�e zaslepenì podsou-
vat návratu k tradicím Slovanského gymnázia nostalgické zahledìní do
minulosti. Tradice Slovanského gymnázia znamenají kvalitu. A kvalita
pedagogické práce je cestou k dùvìøe rodièovské veøejnosti v na�i práci.
Inspirace tradicemi Slovanského gymnázia je budoucností této �koly.

Závìr
�ivot a práci Slovanského gymnázia na pøelomu tisíciletí bychom moh-

li zdokumentovat je�tì z dal�ích rozmanitých pohledù. Nezajímavý by
nebyl ani ten �prázdninový�, o nìm� pøevládá naivní pøedstava, �e ��ko-
la je opu�tìná a nic se v ní nedìje�. Pravý opak je v�ak pravdou! Plné ruce
práce má v tomto období správní, administrativní a technický úsek. Po-
èátkem prázdnin je toti� nutno uzavøít hospodaøení za uplynulý �kolní
rok. Je nutno provádìt nezbytnou údr�bu a odstraòovat závady vyplýva-
jící z provìrky bezpeènosti práce. A v posledním týdnu prázdnin, kdy
studenti (kromì repetentù) na �kolu je�tì nemyslí, ji� s týdenním pøedsti-
hem nastupují uèitelé, aby v tzv. pøípravném týdnu organizaènì, obsaho-
vì a metodicky pøipravili v�e tak, aby studenty vítala �kola pøipravená
plnit své poslání.

A je to velká zodpovìdnost! V�dy� dennì se v prostorách Slovanského
gymnázia schází ka�dý stý obyvatel na�eho mìsta (ve stotisícové Olomouci
máme pøes 1000 studentù) v oèekávání, �e ka�dá vyuèovací hodina, ka�dá
promy�lenì pøipravená èinnost ka�dému z nich bude pøínosem!

Teï ve �kolní budovì pracují nejrùznìj�í øemeslníci odstraòující záva-
dy, pøíp. zlep�ující dosavadní stav. Pod rukama malíøù zaèínají stìny
tøíd i chodeb záøit svì�ími barvami. Budova Slovanského gymnázia mi
v tuto chvíli pøipadá jako dívenka peèlivì se pøipravující do prvních ta-
neèních, v nich� nechce zaniknout. V oknech prvního poschodí je ozdobe-
na kvìtinami. Jako by se tì�ila na nový �kolní rok 2007/2008, který
i pro ni bude mimoøádnì významný. A chce se líbit! Poèátkem øíjna bude
mít toti� narozeniny�

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO a jeho absolvent z r. 1960
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LAUREÁTI VZÁCNÉ MEDAILE M�MT
� PØÍLOHA KE STATI SG NA PØELOMU TISÍCILETÍ

(k èásti Úroveò vzdìlávání a pedagogické klima �koly)

Vynikajícím ocenìním mnohaleté práce pedagogických pilíøù Slovan-
ského gymnázia Mgr. Luïka Barto�e, RNDr. Jana Jelínka a RNDr. Josefa
Látala je udìlení nejvy��ího resortního vyznamenání � Komenského me-
daile 1. stupnì Ministerstva �kolství, mláde�e a tìlovýchovy � jako vyjá-
døení úcty k jejich tvùrèí pedagogické práci a celo�ivotnì pøíkladným
morálnì-spoleèenským postojùm, které jim u pøíle�itosti Dne uèitelù dne
30. bøezna 2005 pøedala ministrynì �kolství JUDr. Petra Buzková.

Mgr. Ludìk Barto�

Lidské a odborné kvality Mgr. Luïka Barto�e, jeho celo�ivotní pedagogic-
ký profil a rozsáhlá aktivní redakèní, edièní a publikaèní èinnost, zejmé-
na v oblasti regionálního �kolství Olomoucka, svým rozmìrem a kvalitou
z nìj èiní autoritu po�ívající respekt �irokého okolí. Patøí k osobnostem
upøednostòujícím odbornost, neokázalou práci, v�dy korektní a vstøícné
postoje ke studentùm, k jejich rodièùm i ke kolegùm.

Profesor Ludìk Barto� pochází z Olomouce-Bìlidel. Narodil se 30. lis-
topadu 1944, v Olomouci-Starých Hodolanech vystudoval gymnázium,
poté Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, obor èeský jazyk a litera-
tura � ruský jazyk. V letech 1967 � 1971 pùsobil ve vojenském �kolství
na katedøe v�eobecného vzdìlání Vy��ího leteckého uèili�tì v Ko�icích.
Vzhledem ke své obèanské anga�ovanosti v letech 1968/1969, za veøejné
pøihlá�ení se k Masarykovým ideálùm a zcela odmítavý postoj k okupaci
na�í republiky vojsky Var�avské smlouvy byl z armádního �kolství vyho-
zen, s trvalým zákazem pedagogické práce.

Následujících 10 let pracoval jako inventurník n. p. KNIHA Olomouc
a posléze jako vedoucí prodejny KNIHA a pracovník podnikového øedi-
telství. V té dobì pomáhal roz�iøovat i samizdatovou literaturu a byl ve
styku s odpùrci tehdej�ího re�imu.

Mgr. Barto� v listopadu 1989 spoluzakládal Obèanské fórum, v letech
1990 � 91 byl místopøedsedou Odborového svazu vydavatelství, nakla-
datelství a kni�ního obchodu Èech a Moravy. Po roce 1990 byl pový�en
do hodnosti podplukovníka a byla mu udìlena medaile Za zásluhy o ÈSLA.

Profesor Ludìk Barto� byl v roce 1991 plnì rehabilitován a vrátil se
k pedagogické práci na Slovanském gymnáziu, v ní� spatøuje naplnìní
svého �ivotního poslání. Je èlenem kolegia øeditele Slovanského gymná-
zia a pøedsedou pøedmìtové komise èeského jazyka a literatury. Svou
lásku k literatuøe pøedává studentùm i jako správce �ákovské knihovny
Slovanského gymnázia. Aktivnì pracuje ve Vlastivìdné spoleènosti mu-
zejní Olomouc a v Masarykovì spoleènosti.
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Pøirozená autorita Mgr. Barto�e pøispì-
la k jeho jmenování výchovným porad-
cem Slovanského gymnázia. V této funk-
ci úèinnì øe�í výchovné a vzdìlávací
problémy studentù. Svými postoji vý-
znamnì pøispívá k profilaci Slovanského
gymnázia jako moderní �koly (jeho stu-
denti napø. uspìli v øadì literárních sou-
tì�í, napø. Hlavnice A. C. Nora, Evropa
ve �kole, Olympiáda v èeském jazyce,
Wolkerùv Prostìjov�), souèasnì se inspi-
rující i ze studnice  vlastních bohatých
tradic. Prof. Barto� redigoval ètyøi alma-
nachy vydané k jubileím �koly: V sýpkách
ducha (1992), Primum necessarium je
vzdìlání a mravnost (1997), �vzdìláván
budi�� (2002) a tento almanach Kleòme
se svou vzdìlaností jako duha� Má vý-
znamný podíl na vydání publikace Buï
zdrávo nám, gymnasium dívèí� (1999),
Slovanské gymnázium literární (2000)
a jako korektor díla spolupracoval na vydání publikací Z pamìti literár-
ní Olomouce I (2004), II (2006), Olomouc v èeské literatuøe (2007) ad.
V�echny jmenované publikace mají velkou vypovídací hodnotu a jsou
hodnoceny jako díla zásadnì pøispívající k dokumentaci vývoje regionál-
ního �kolství a literární kultury na Olomoucku.

Profesor Barto� spoleènì s ostatními èleny profesorského sboru a �áky
�koly po dobu celé své dovolené v roce 1997 dennì manuálnì pracoval na
odstraòování následkù povodnì z èervence 1997 na elokovaném praco-
vi�ti Slovanského gymnázia, v budovì v Pasteurovì ulici è. 19.

RNDr. Jan Jelínek
Generace studentù Slovanského gymnázia i spolupracovníci vnímají

RNDr. Jana Jelínka jako vzdìlaného a moudrého pedagoga s �irokou pale-
tou znalostí a se schopnostmi jejich aplikace v souvislostech, který vý-
uku oborù své aprobace � chemie a biologie � povznesl na této �kole na
nebývalou úroveò. Souèasnì svými nekonformními obèanskými postoji
byl v�dy pøíkladem charakterního a èestného kolegy, hájícího i v slo�i-
tých dobách minulých zájmy øadových uèitelù. V letech 1990 � 1995 se
výraznì podílel na koncipování nových �kolských odborù. Slou�í ke cti
dr. Jelínka a k u�itku Slovanskému gymnáziu, �e po listopadu 1989 od-
mítl nabízené funkce a pøed kariérou dal pøednost uplatnìní své odbor-
nosti a bezprostøední práci se studenty ve �kole.

RNDr. Jan Jelínek se narodil 27. srpna 1941 v Nových Hvìzdlicích na
Vy�kovsku. Od útlého dìtství �ije v Olomouci. Po absolvování Støední
prùmyslové �koly chemické v Pøerovì v roce 1959 pracoval rok jako pro-

Mgr. Ludìk Barto�
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vozní chemik v podniku FARMAKON
Olomouc, odkud ode�el studovat che-
mii a biologii na Pøírodovìdeckou fa-
kultu Univerzity Palackého. V té dobì
se aktivnì vìnoval i vrcholové házené
(do roku 1966 jako hráè, v letech 1978
� 81 jako trenér TSM).

Prvním pùsobi�tìm dr. Jelínka byl
Ústav pro vzdìlávání zahranièních
studentù pøi UK v Praze. Pùsobil zde
jako odborný uèitel chemie a jako me-
todik pro výuku chemie. Napsal teh-
dy uèebnici Obecná a anorganická che-
mie, která vy�la v SPN Praha ve dvou
vydáních (1974 a 1976), a byl i spolu-
autorem uèebnice Mineralogie a geolo-
gie (SPN Praha, 1975).

Od svého návratu do Olomouce
v roce 1976 dr. Jelínek pùsobí na Slo-
vanském gymnáziu. Jeho odbornost,
nebývalý pøehled v oboru a pedagogic-
ké schopnosti spontánnì vedly k jeho

zapojení do práce Krajské komise chemické olympiády v Ostravì a od
roku 2001 v krajském metodickém kabinetu Pedagogického centra Olo-
mouc. I v souèasnosti je èlenem pracovní skupiny KÚ zabývající se orga-
nizací studentských soutì�í a olympiád. Pøedmìtem trvalého zájmu dr.
Jelínka byla metodika a didaktika chemie, kterou øe�il i ve své doktorské
rigorosní práci, ji� obhájil v roce 1986.

Témìø tøi desetiletí se dr. Jelínek obìtavì a s nad�ením vìnuje práci
s talentovanými studenty, která byla bìhem let ve v�ech kategoriích che-
mické a biologické olympiády a ve Studentské odborné èinnosti opakova-
nì zavr�ena úspìchy nejen v okresním a krajském kole, ale i v  mìøítku
celostátním.

Profesor Slovanského gymnázia RNDr. Jan Jelínek je uznávaným od-
borníkem, jemu� jsou svìøovány recenze uèebnic biologie a chemie pro
základní, støední i vysoké �koly, bývá i respektovaným oponentem vý-
zkumných úkolù øe�ených na katedrách UP, byla mu dána dùvìra k práci
v konkurzní komisi pro výbìr nových pracovníkù kateder UP. Profesní
autorita dr. Jelínka smìøovala v roce 2000 k jeho jmenování do pracovní
komise pro reformu maturitních zkou�ek z biologie (CERMAT, ÚIV pøi
M�MT Praha).

RNDr. Jan Jelínek je autorem øady vyhledávaných uèebnic biologie pro
gymnázia (napø. Biologie prokaryot, ni��ích a vy��ích rostlin, hub; Biolo-
gie a fyziologie èlovìka; Úvod do obecné genetiky) i hlavním autorem
celostátnì pou�ívané a mimoøádnì úspì�né uèebnice BIOLOGIE pro gym-
názia (od roku 1997 tato uèebnice vy�la ji� v osmi vydáních v poètu 85
tisíc výtiskù).

RNDr. Jan Jelínek
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V roce 1997 byl dr. Jelínek pøíkladem ostatním kolegùm i studentùm
v odstraòování následkù �kod po povodni, která postihla elokované pra-
covi�tì Slovanského gymnázia (budova v Pasteurovì ul. 19).

V dobì docházky Jelínkových dìtí do L�U �erotín byl RNDr. Jan Jelí-
nek jako pøedseda Rodièovského sdru�ení této umìlecké �koly význam-
ným spolupracovníkem pana øeditele �uby a po jeho náhlém úmrtí i vel-
kou oporou novì nastoupiv�í paní øeditelce v jednáních pøi pøedávání
stávajícího objektu �koly s velmi rezolutním restituentem (dominikán-
ský øád) a pøi stìhování ZU� �erotín do nového objektu ve zrekonstruo-
vaných Jezdeckých kasárnách. Souèasnì byl od roku 1985 i èlenem výbo-
ru Kruhu pøátel hudby pøi PKO. V  letech 1989 � 2001 jako tajemník
pøispìl k jeho transformaci ve Spolek pro komorní hudbu. Spoleènì
s pøedsedou SKH univ. prof. MUDr. J. Procházkou, CSc., tak pøispíval
a dosud pøispívá k rozvoji kulturního �ivota obèanù mìsta Olomouce
a pùsobí v tomto smyslu i na své gymnaziální kolegy.

Osobnost RNDr. Jana Jelínka výraznì pøesahuje rámec �koly i regio-
nu. Zásadové obèanské postoje, èinorodá práce a podnìtné pedagogické
pøístupy tohoto vzdìlaného a moudrého èlovìka jsou jedineèným vkla-
dem do �ivota generacím studentù a vzorem v�em, jim� povolání uèitele
je �ivotním posláním.

RNDr. Josef Látal
Silnou stránkou kolegy RNDr. Josefa Látala je uvá�livé jednání, koncepè-

ní systémové øe�ení problémù, dùslednost, racionalita, vytrvalá a pøesná
práce. Nadán schopnostmi popularizovat objevy astronomie a teoretické
i experimentální fyziky, schopností pøístupnou formou vysvìtlovat i jevy
slo�ité a výklad podpoøit efektním experimentem, motivuje studenty Slo-
vanského gymnázia ji� 41 let k aktivnímu poznávání zákonù své �králov-
ny pøírodních vìd� � fyziky. Od poèátku devadesátých let se dr. Látal
úspì�nì prosazuje i svými mana�erskými schopnostmi jako skvìlý orga-
nizátor a spolutvùrce nové koncepce práce �koly.

Profesor Josef Látal se narodil 15. záøí 1942 v obci Lípy u Slatinic na
Olomoucku. Dìtství ale pro�il pøevá�nì v pováleèné Oskavì u Unièova.
Po maturitì na unièovském gymnáziu vystudoval na Pøírodovìdecké fa-
kultì Univerzity Palackého obory matematiku a fyziku. Absolvoval vo-
jenskou slu�bu na katedøe fyziky Vojenské vysoké �koly v Brnì a po krát-
kém pùsobení v uèòovském �kolství pùsobí nepøetr�itì od roku 1966 na
Slovanském gymnáziu.

Studenti na nìj vzpomínají jako na osobnost s hlubokým zájmem o svùj
obor, se schopností pøesnì formulovat my�lenky. Ka�dá jeho vìta je úspor-
ná, pøitom obsa�ná a exaktní a èasto i vtipná. Pod maskou strohé pøís-
nosti v nìm objevují �ibalského glosátora ve�kerého dìní na �kole a spor-
tovce, který ani v pokroèilej�ím vìku neváhá zmìøit si své síly se studenty
tøeba v cyklistice nebo v pøespolním bìhu a který k pohodì volných chvil
na �kolních akcích pøispìje písnièkou a hrou na kytaru.

Odbornost dr. Látala je dána jeho hlubokým zájmem o fyziku, který
potvrdil v roce 1984 i rigorosními zkou�kami a obhajobou doktorské
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práce ze speciální teorie relativity.
Ve svých hodinách fyziky dùslednì
uplatòuje koncepci polytechnické-
ho chápání fyzikálních jevù a jejich
souvislostí a cílevìdomì formuje fy-
zikální obraz svìta svých studentù.
Dlouhodobì spolupracuje s kated-
rou fyziky a didaktiky fyziky Pøí-
rodovìdecké fakulty UP v oblasti
testování �ákovských vìdomostí
a jako recenzent uèebnic vydaných
nakladatelstvím Prometheus. Po
celou dobu svého pedagogického pù-
sobení se dr. Látal vìnuje práci s ta-
lentovanými �áky, jejich� úspì�nost
ve Fyzikální olympiádì je ji� pra-
vidlem (jeden z jeho svìøencù do-
konce zvítìzil i v kole celostátním).
Úspì�ná práce dr. Látala s talento-
vanými studenty i jeho práce orga-
nizaèní (RNDr. Látal byl v 90. letech
pøedsedou krajské komise FO) byla
ocenìna diplomy a uznáními ÚV FO

a Jednoty èeských matematikù a fyzikù.
V 80. letech pùsobil dr. Látal jako výchovný poradce �koly a v tomto

oboru absolvoval i specializaèní studium. Od roku 1991 se vìnuje pøe-
vá�nì organizaèní a mana�erské práci v týmu vedení �koly. Je statutár-
ním zástupcem øeditele s odpovìdností za ekonomický chod �koly a sou-
èasnì garantuje úroveò výuky pøírodovìdných pøedmìtù. V�echny
spolupracovníky si získal svou exaktností, schopností koncepènì vní-
mat problematiku a komplexnì ji øe�it, smyslem pro týmovou spoluprá-
ci, zásadovostí a nesmírným nasazením i snahou bez ohledu na èas a osobní
nepohodlí v ka�dém detailu úkol v�dy preciznì provést.

RNDr. Josef Látal v roce 1997 organizoval záchranné práce na povod-
ní posti�ené èásti �koly v Pasteurovì ul. 19 a následnì absolvoval snad
stovky jednání s firmami, které se podílely na odstraòování povodòo-
vých �kod. V souèasnosti vyvíjí znaèné úsilí pøi modernizaci �koly, jejím
vybavování uèebními pomùckami i výpoèetní technikou. Je v�ude tam,
kde má být a kde je ho potøeba � �kolou doslova �ije.

Profesora Slovanského gymnázia dr. Látala si vá�ím jako excelentního
pedagoga a jako osobnost, která bez ohledu na vlastní ambice preferuje
zájem a prosperitu Slovanského gymnázia, pro jeho osobní podíl na sou-
èasné profilaci �koly i jejích pedagogických výsledcích, jeho smysl pro
zodpovìdnost a korektní jednání. V hierarchii osobností v 140leté exis-
tenci Slovanského gymnázia mu urèitì nále�í jedno z míst nejèestnìj�ích.

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO

RNDr. Josef Látal
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PRO�ÍVÁNÍ �KOLY A POROZUMÌNÍ �KOLE

Námìty ke zkoumání fenoménu �koly

Úvodem
Lidské poznání je bìhem vývoje jedince prùbì�nì podmiòováno slo�i-

tým celkem rùzných èinitelù. Jejich vliv je ov�em na rùzné jedince rozdíl-
ný od samého poèátku. Postupnì je zúroèována dìdièná a vrozená výba-
va, genetické mo�nosti jednotlivcù pro výstavbu dospìlého �tvaru� jejich
osobností.

Na tomto procesu se podílí a úèastní mj. nìkolik faktorù, které formu-
jí budoucí individuální pojetí �ivota a svìta dotèené osobnosti. Osobnost
je bìhem psychické ontogeneze vystavena pùsobení nejen vlivùm zdrojo-
vì vyvìrajícím z vnitøní výbavy, nýbr� je formována také vlivy vnìj�ích,
objektivních podmínek, zákonitostí a procesù, podílejí se na tom subjek-
tivní pøedpoklady a také obecné danosti. Souhrn v�ech naèrtnutých de-
terminant pøedstavuje v obecnosti pro v�echny lidi spoleèný jmenovatel,
významný pro �ivot. Ten má v kognitivní, poznatkové, oblasti �ivota ka�-
dého jedince význam � dialekticky pojato � sice obecnì platného, av�ak
zcela jedineèného základu, nezbytného k nadstavbovému osvojování
a rozvíjení sociálních, kulturních, technologických systémù v rámci dané
civilizace. Lidé podle svých vrozených mo�ností, v rámci svých prostøedí
a v dùsledku procesu poznání nabývají vìdomosti, získávají vlastní zku-
�enosti, rozvíjejí dovednosti a návyky. �kola podobnì jako rodina pøed-
stavuje svého druhu nezastupitelné a nenahraditelné prostøedí v proce-
su �ivotního poznávání a rozvoje lidského jedince.

S pøihlédnutím k uvedeným skuteènostem snad lze souhlasit s tezí, �e
pro�ívání �koly je uceleným a pøitom promìnlivým psychologickým je-
vem, který je odli�ný, vcelku i v dùsledcích, od jevu, jakým je rozumìní
�kole. Touto vstupní tezí uvádíme pojednání, které je pokusem o náèrt
zpìtného pohledu zamìøeného na reflexi �koly v prùbìhu vývoje snad
ka�dého �kolou povinného jedince. �kolu � v poøadí za rodinou � pova�u-
jeme za druhou nejvýznamnìj�í spoleèenskou instituci formující u lid-
ského jedince realitu lidského individuálního bytí z jeho individuálních
potencialit.

Pokusíme se obnovit reflexivní skladbu �ex post facto�, dodateènì,
v jakési dodateèné analýze shrnutí a prolnutí ji� hotového souboru infor-
mací s døívìj�ími zku�enostmi z hlediska èasového. Zajímat nás budou
zvlá�tì dva uvedené jevy: pro�ívání �koly a rozumìní �kole.

(1)
Pro�itky ve �kole a pro�ívání �koly jsou pøi poznávání spoleènosti prv-

ním obdobím vztahu k mimorodinné formální spoleèenské instituci. Její
poznání není dáno nìjakou mírou dobrovolnosti na základì zvídavosti
a spontánního zájmu dítìte, nýbr� je dáno legislativním vymezením po-
vinnosti základní �kolní docházky u ka�dého èlovíèka po dovr�ení vìku
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�esti let. Psychologicky pojato, po nabytí zpùsobilosti k takové docházce,
kterou je zmìøitelná úroveò zralosti dítìte. V �ivotì ka�dého dítìte pøed-
stavují pro�itky a pro�ívání �koly významnou dimenzi poznávání vlast-
ního �sociálního rozmìru� v �ir�ím a stále se roz�iøujícím mìøítku, ne�
jaké skýtalo pùvodní rodinné spoleèenství. Roz�iøování a prohlubování
zku�eností se �kolou a vytváøení stále ucelenìj�ího obrazu toho, co je vlastnì
�kola, co �kolu pøedstavuje, co �kolu vytváøí a se �kolou nìjak (by� i vzdá-
lenìji) souvisí, to v�e pro �áka � budoucího obèana státu � znamená mj.
i socializaènì nezastupitelný a nenahraditelný pøínos, tkvící prùbì�nì,
vzhledem k vývojovým vymezením, v osvojování si ikonické znakovosti
�koly jako organizovaného útvaru, který je oproti rodinì prostøedím
druhotným, formálním a zpoèátku znaènì cizím. Vnímané a pro�ívané
skuteènosti zprostøedkovávají v prostøedí �koly dítìti a mladistvému
spoleèenské jevy, situace a procesy spojené s urèitými událostmi, které
jsou poci�ovány v celé �kále osobních dojmù. Subjektivnì jsou hodnotite-
lé ve �kále od tìch osobnì nejvíc pøijatelných a pøíznivých a� po krajnì
nepøíznivé. Stávají se základem k utváøení individuálního zpùsobu pøije-
tí svìta, který obsahuje kvalitu �ivota nebo také kvalitou není. �kola je
pro jedince v tomto socializaèním ohledu zcela vzorovým a pøíkladným
pøedobrazem obecného spoleèenského rámce individuálního správného
�ivota.

(2)
Rozumìní �kole, chápání �koly a jejího poslání. Teprve na základì prù-

bì�ného poznávání a pro�ívání �koly, postupnì a s individuálnì odli�-
ným èasovým odstupem, je bývalý �kolák, uèeò, �ák, student, ev. vysoko-
�kolský posluchaè, schopen zaujmout objektivnìj�í � rozumìjící stano-
visko ke �kole. Dochází k tomu postupnì, díky procesu zrání a sociálního
uèení, bìhem kterého jedinec dosahuje vy��í stupnì vlastní osobní vyzrá-
losti, intelektuální zdatnosti a dal�í psychologické pøedpoklady.

Teprve soubor tìchto vývojových èinitelù prvoøadì umo�òuje hodno-
cení a evaluaci vlastních pro�itkù a poznatkù, které determinují rozumì-
ní úèinkùm �kolské edukace na obecném hodnotícím stupni poznání.
Rozumìní �kole zprostøedkovává poznatková �kognitivní mentální� ma-
pa �koly v pøedstavitelných souvislostech.

Rozumìní �kole je nároèný vývojový kognitivní úkol
V procesu poznávání �koly lze zaznamenat v�echny typy my�lení, kte-

ré se uplatòují paralelnì v souvislosti s ontogenetickým zráním jedinco-
vých dispozic my�lení. Prùbìh smìøuje od úrovní archaického, analogic-
kého, kauzálnì lineárního my�lení a� po úroveò umo�òující jedinci myslit
komplexním zpùsobem. Celostní my�lení, napø. podle principu �v�e sou-
visí se v�ím� (sí�ovitì propojené my�lení), je pøedstavitelné, ale vzhledem
k jeho nárokùm na pøesnost, dùslednost a jednoznaènost (striktnost) je
prakticky ztí�enì uplatnitelné. Podmínkám a pomìrùm v minulosti je
pøimìøenìj�í pøístup interakcionistický, tj. pøístup vztahovì komunika-
tivní. Pøi nìm jsou dialekticky, také s pøihlédnutím k hlediskùm hodno-
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tovým a morálním, uplatòovány motivaèní, emoèní a citové zku�enosti
spolu s logicky rozumovými slo�kami poznání.

Proces �od poznávání k rozumìní� �kole, v nìm� se propojuje indivi-
duální cítìní se spoleèenskými souvislostmi, má ètyøi vývojová období èi
kroky.
První krok

Pokusíme se na základì rozpomínání naèrtnout srovnání vlastních
pro�itkù (jejich vzpomínkového shrnutí) s dodateènì získanými infor-
macemi, které scházely v pro�itcích.
Druhý krok

Je u�ita vývojovì psychologická metodologie okam�itého pøíèného
(transverzálního) prùøezu tokem událostí, která pomáhá vtìsnat vìt�í
úsek vývoje do krátkého obrazu umo�òujícího pøehled, rozbor i srovnání
sledovaných jevù. Tak lze pøiøadit k pro�ívání racionální vyhodnocování
smyslu toho, co je konáno.
Tøetí krok

Postup umo�òuje také diferenciaci toho, co je zvnìj�ka dosazováno
nikoliv na základì rozhodnutí pro�ívajícího subjektu � úèastníka proce-
su výchovy a vzdìlávání ve �kole (procesu �kolské edukace) od následkù
vnìj�ích vlivù, tj. pùsobení osob povìøených rozhodovací mocí, kdy zále-
�í na jejich pozitivní odpovìdnosti. A tou mocí je v�dy �vy��í moc� �
ministerstvo svázané nacistickou, komunistickou, nábo�enskou, demo-
kratickou, liberalistickou a jinou ideologií, rádoby politikou. Ta v zá-
kladním náèrtu programovì kontroluje osoby a dbá na to, aby byly dùvì-
ryhodné pro danou ideologii, èasovì platný nábo�enský výklad, svìtový
názor èi politické zamìøení.
Ètvrtý krok

Teprve potom postup umo�òuje, aby se zohlednily také vlastní mo�-
nosti podmínìné individuálními kvalitami, napø. zralostí, kompetent-
ností, vzdìlaností, intelektem a inteligencí.

Pøipomínání a vybavování minulosti
Vybavování a pøipomínání, evokace vzpomínkových tras probíhá slo-

�itými propojeními, synapsemi chvilkových nadìjí a zmarù, radosti
a hoøkosti, chtìnì i ne�ádanì; objevují se krátké pamì�ové ohòostroje
asociací, nezvládnutelnì se tøí�tící a rozprskující a podobné vodì mezi
prsty nezachytitelnì unikající.

Výrazné zku�enostní prùbìhy obsa�ené ve stopách a vti�tìních indivi-
duální pamìti (jejích engramech) a zachované díky nezapomenutelným
pro�itkùm, které byly zachovány a zpevnìny díky citovým, afektivnì
a emocionálnì zdùraznìným stavùm a rozpolo�ením, které je provázely.
To se týká individuální, tzv. deklarující, pamìti, a� ji� jde o pamì� význa-
movou, nebo okrajovou. Jinou základnou jsou geneticky podmínìné pa-
mì�ové engramy, které mohou nepøímo, nevìdomì ovlivòovat lidské
názory, postoje a hodnocení situací.
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Echa, vracející se ozvìny náznakù a jakýchsi nápìvù významných pa-
mì�ových hlá�ení genetické pamìti o minulých dìjích, kterých se úèast-
nili praprapøedci � napø. mlynáø z Bohuòovic, který byl ve skupinì Ha-
nákù obhajujících a pøimlouvajících se opakovanì v roce 1866 u císaøe
pána za zøízení èeské vy��í �koly v Olomouci a osobnì pøítomných v tém-
�e roce bìhem audience u císaøe Franti�ka Josefa I. v Hofburgu se stej-
ným úkolem. Pøi osobním jednání øádnì dolo�eném nále�itou suplikou
po�adovali zøízení èeského �slovanského� gymnázia v Olomouci s èes-
kým vyuèovacím jazykem. A skuteènì, císaø pán je vysly�el a dal svolení,
aby bylo ustaveno Slovanské gymnázium v Olomouci (a druhé vzniklo
souèasnì pod stejným názvem v Brnì). 1)

Vynoøují se také pro�itky zmìn ve �kole, tehdy nepochopených a �ne-
zarámovaných� odpovídajícím zpùsobem do vysvìtlujících souvislostí,
a proto nechápaných v �ir�ím kontextu dobových politicko-ideologických
mocenských zámìrù. Vzhledem k reformì tzv. �støední �koly�, kdy
z mì��anské �koly �chlapecké� Bøezinovy (pozdìji �Macharky�, tj. �koly
Josefa Svatopluka Machara) vznikla �První osmiletá støední �kola v Olo-
mouci na tøídì Spojencù�. Bylo rozhodnuto, �e po absolvování prvního
z pùvodních ètyø roèníkù mì��anky �áci buï zakonèí torzo bývalé mì�-
�anky závìreènou zkou�kou v osmé tøídì, nebo setrvají v tak zvaném
�JUKu� � jednoroèním uèebním kurzu, který byl pøechodnou formou
nahrazující døívìj�í ètvrtý roèník mì��anské �koly. Byl jsem urèen do
první formy, tak�e v prùbìhu osmého roèníku (tj. tøetího roèníku døívìj-
�í mì��anky) jsem byl zaøazen do odpovídající prùpravy a na základì
absolvování závìreèné zkou�ky jsem potom nastoupil do deváté tøídy (tj.
prvního roèníku) novì vzniklého typu �koly � �JS�� (jedenáctileté støed-
ní �koly). To byl vlastnì dùsledek jedné z reforem: urychlený nástup,
o rok døívìj�í nástup do pùvodního prvního roèníku vy��ího gymnázia,
�bývalého Slovanského gymnázia�. Mluvilo se také o �bývalé Reálce�, ne-
bo� také ta zanikla v dùsledku dotèené reformy a studující byli zaøazová-
ni spoleènì do nové formy JS�. V dùsledku �kolských reforem tak pro mì
ji� podruhé nastala ponìkud nepochopená situace, komplikující mi vlast-
ní �ákovskou identitu, a nadto, zapoèav povinnou docházku do první
tøídy obecné �koly, konkrétnìji dvoutøídky v Sobotínì u �umperka pøed
dovr�ením �esti let, byl jsem zaøazen do taneèních ji� ve svých patnácti
letech, abych v �estnácti a pùl maturoval. Ve tøinácti letech jsem tak pøe-
stal být �ákem støední �koly, hovorovì �mì��anky� a stal jsem se �ákem
�jedenáctiletky�, tedy nikoliv studentem vy��ího gymnázia. Ve stejné
budovì ov�em také je�tì studovali gymnazisté, kteøí podle pøíslu�ného
zákonného ustanovení mìli dokonèit studium na gymnáziu. Oslovování
pedagogù se nezmìnilo, byli to ji� od roku 1948 �soudru�ky uèitelky�
a �soudruzi uèitelé�, pøitom ale v do�ívajícím gymnáziu pøevládal stereo-
typ oslovování �soudru�ka profesorka� a �soudruh profesor�. Ani to ne-

1) Srv. MUSIL, J., 2001, s. 269
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bylo správné, nebo� i pro døívìj�í gymnaziální profesory bylo úøednì pøí-
slu�nou vyhlá�kou ministerstva �kolství naøízeno oslovení �soudru�ka
uèitelka, soudruh uèitel�. Patrnì to nemìli zcela jednoduché s vlastní
identitou ani pedagogové. 2)

Na�e identita byla nadto �obohacena� je�tì jedním sociálním urèením,
vlastnì naøízením. Soudruh tøídní uèitel v prùbìhu docházky do osmé
tøídy (tøetí mì��anky) podmínil úspì�nost na�í pøihlá�ky na tøetí stupeò
(JS�) nezbytností, která po�adovala, aby v�ichni uchazeèi byli èleny ÈSM.
V opaèném pøípadì nebyla �ádná nadìje, jak nám bylo sdìleno soudru-
hem tøídním uèitelem. A tak jsme pro�li bezmála ze dne na den pøemìnou
z pionýra na svazáka (role v politické kariéøe novì formované mláde�e),
obdobnou mutaci z larvy do podoby brouka. Domnívám se, �e tato meta-
morfóza u mne nestaèila ani probìhnout, nebo� jsem byl mlad�í, a tudí�
je�tì v jakési pøípravné formaci pro roli pionýra.

Taková zmìna vcelku promy�lenì provázela vývojovou zmìnu v obdo-
bí pøechodu z dìtství do prepubescence. Mezi rudými skauty dokonce
zaznìl názor nepøíli� vítaný politicko-ideologickými orgány: k pøedem
bezvýsledné diskusi byl toti� pøedlo�en názor, aby nejlépe �politicky pra-
cujícím� pionýrským kolektivùm byl ponechán status �rudých skautù�,
co� bylo navrhovateli spatøováno (s nepochybnou dávkou jimi nezavinì-
né naivity, v�dy� alespoò nìkdo nìco mínil vá�nì a upøímnì) jako mo�ný
pozitivnì motivující stimul, který se potenciálnì nositelùm takového
názoru jevil být je�tì anga�ovanìj�í �práci mláde�e� jako velmi prospì�-
ný. A� ji� jsme døíve byli pionýry, nebo ne. PhDr. Milan Tichák, historik
skautského hnutí a døíve redaktor závodního èasopisu v Moravskoslez-
ských �elezárnách v Olomouci-Øepèínì, takové úsilí komentuje v kní�ce
�Po stopách skautù na Olomoucku v letech 1919 � 1994:

�Donkichotským bojem proti vìtrným mlýnùm ideologické zaslepenosti byla také
snaha nìkterých èinovníkù �nìjak� se uchytit v oficiální pionýrské organizaci. �íøila
se z kruhù 2. støediska Rázných Povelákù kolem skautského vùdce, myslitele a psycho-
loga Jaroslava Kalivody � Drva, který navrhl pøedejít vzniku pionýrských skupin na
�kolách organizovaným pøevodem deseti nejlep�ích skautských oddílù na deset vybra-
ných �kol a tam pokraèovat prakticky v èinnosti. Svùj návrh podpoøil je�tì výbornou
pøíruèkou o 365 stranách s názvem Veselá práce. Ale kdepak! Junáci do �kol nesmìli.�
(Tichák, 1994, 62; Musil, 1999, 415 � 416)

U nìkterých osmákù se nadto jevilo být pøítì�í také to, �e je rodièe
s obdivuhodnou hou�evnatostí ka�dým rokem museli písemným prohlá-
�ením, potøebným jako podklad k zápisu, pøihlásit do nábo�enství. Aè-
koliv nábo�enství bylo pova�ováno za øádný vyuèovací pøedmìt, který
mìl pøedti�tìnou rubrièku na formuláøích �kolních vysvìdèení a� do

2) Formální oslovení pedagoga bylo nadto v rozporu s právnì správným oslovením �profesor-
ka�, �profesor� a bylo platné ve v�ech pøípadech, nebo� a� do roku 1952 byli absolventi
pøíslu�ného vysoko�kolského studia zamìøeného na výkon povolání pedagoga podle zákona
titulováni oprávnìnì jako �profesoøi� a titul �profesor� ve zkratce �Prof.� byl uveden na
diplomech, které obdr�eli pøi promocích.
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poèátku padesátých let, byla úèast na výuce nábo�enství pokládána za
ideologický poklesek. 3)

Na jedenáctiletce, zpravidla v desáté tøídì, bylo �ádoucí, aby �áci získa-
li �Fuèíkùv odznak�. Získat Fuèíkùv odznak bylo mo�né na základì di-
rektivnì øízené aktivity, spoèívající pøedev�ím na literární prùpravì
a svého druhu znalostní soutì�i, pøi které �áci museli obhájit své znalosti
pøedepsaných dìl obzvlá�� ideologicky záva�ných. Úèastníci soutì�e pak
byli tázáni na znalosti takových dìl, jako byly napø. knihy Arkadije Pet-
rovièe Gajdara Timur a jeho parta, Antonína Zápotockého Vstanou noví
bojovníci èi Rudá záøe nad Kladnem, Ivana Olbrachta Anna proletáøka,
Maxima Gorkého Matka, Marie Majerové Siréna nebo Havíøská balada
a dal�í literárnì ideologická díla socialistického realismu.

Pojetí výchovy v obdobích lidovì demokratického státu
a poèátku éry socialismu
Indoktrinace: prostøedky a dùsledky

Podruèení totalitní ideologii a deformace jejím oktrojujícím a duchov-
nì diskriminujícím nástrojem zvaným �vìdecký svìtový názor� postihlo celý
ná� spoleèenský organismus. Pøedev�ím pedagogiku, nejadresnìj�í obor,
utváøející kadlub formace, jejím� cílem mìl být �nový socialistický èlovìk�.
(Musil, Musilová, 1995)

Zmínìné podruèení neblaze ovlivòovalo po ètyøi desetiletí výbìr osob pro
uèitelská povolání a k vlastnímu obrazu deformovalo osobnosti mnoha pedago-
gù ji� èinných na v�ech stupních �kol. �Plánovitì øízenì� zasahovala ide-
ologická totalita do výchovného procesu, rodinou poèínaje. Primární
výchovné prostøedí dìtí a mláde�e mìlo být redukováno s cílem co nejvìt-
�ího naru�ení pøirozených socializaèních podmínek a procesu sociálního
uèení v rámci rodinné výchovy. Byla vyvíjena snaha o diskvalifikaci výchov-
né funkce rodièù, pøedev�ím matky. Byl vysloven po�adavek co nejdel�í
expozice dítìte kolektivistickým výchovným podmínkám v pøed�kolních,
�kolních a mimo�kolních výchovných zaøízeních. Do pøesvìdèovacího
soukolí vìdeckého svìtového názoru byly zapojeny rovnì� pseudovìdec-
ké informace (indoktrinace �íøením pseudovìdeckých informací). Napøíklad bio-

3) Za onìch èasù se vyprávìla zku�enost jednoho z rodièù, kteøí museli �kole podat písemnou
�ádost, aby jejich dítì bylo zaøazeno do výuky pøedmìtu �nábo�enská výchova�. Nejmeno-
vaný soudruh øeditel (jinak oblíbený a dobrý pedagog), kterému se mezi rodièi øíkalo �ná-
bo�ný komunista� (snad proto, �e v øeditelnì dlouho po Vítìzném únoru visely portréty J.
V. Stalina, K. Gottwalda a mezi nimi Kristus � Mesiá� na køí�i), si pozval otce jednoho z
�ákù pøihlá�ených do pøedmìtu nábo�enská výchova a sna�il se zmìnit jeho rozhodnutí
týkající se zápisu do nábo�enství slovy �soudruhu doktore, jak se mù�ete pøi svém vìdeckém
vzdìlání lékaøe takto rozhodnout?� Jaké bylo po èase pøekvapení, kdy� se �prozradilo�, co
zjistili soudruzi, èlenové kontrolní komise �kolského odboru a pøíslu�ného oddìlení OV KSÈ,
kteøí provedli u tohoto soudruha øeditele tzv. �soudru�skou náv�tìvu� v dobì jeho déletrva-
jící nemoci. Zjistili, �e má doma v obývacím pokoji skládací pøenosný ikonostas a také
krucifix. Málo mu pomohlo vysvìtlení, �e to jsou památky po mamince.
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logicko-fyziologické kvazizdùvodnìní mo�nosti odstavení kojených ne-
mluvòat od matek a nahrazení mateøského mléka surogáty. Tuto napro-
sto nevìdeckou informaci �íøila masmédia na základì výrokù a èlánkù
prvoøadé vìdecké kapacity, lékaøe a univerzitního profesora v oboru pe-
diatrie (indoktrinace na základì zneu�ití dùvìryhodných vìdeckých osobností). Uni-
verzitní profesor se za tuto nevìdeckou dezinformaci omluvil generacím
�en � matek na poèátku devadesátých let 20. století a kál se z prohøe�ku
proti humánnímu závazku profese. Nucená zamìstnanost �en � matek mìla
vést k masovému vyu�ití celodenních a celotýdenních kolektivních vý-
chovných zaøízení � jeslí, �kolek, �kolních dru�in a zaøízení pionýrských,
svazáckých a svazarmovských organizací (srv. Zdenìk Matìjèek, 6. sbor-
ník Køes�anství a psychologie, Praha 1992). Ve v�ech prostøedích kolektiv-
ní výchovy a pøi jakýchkoliv spoleèných aktivitách byla povìøenými pra-
covníky provádìna prùbì�ná centrálnì øízená (kontrolovaná a vyhodno-
covaná) indoktrinace. Adorovaná panacea vìdeckého svìtového názoru
� pro spoleèenskou praxi v�emocná svým ideologickým za�títìním � v�ak
souèasnì byla, dialekticky pojato, konzervovaným sebeusvìdèením,
autodiagnózou bezradnosti a postrádání nosných principù. V chaotizo-
vané a stále víc zjednodu�ované výchovné praxi se to projevilo reformami
traumatizujícími �kolský systém, uèitele i �áky, napø. podle kritéria jed-
notnosti. A. Polák a L. Kvasnièka tento stav pojmenovali v roce 1982
�didakto- èi pedagopathogenií�. Výsledkem reforem byla bezradnost, zmate-
nost, rigidita, kvazijistota a antinomie s vyústìním do asociálnosti �kol-
ského systému. Zákonitým dùsledkem bylo sni�ování úrovnì vzdìlání, pøed
èím� u� na konci ètyøicátých let varovali napø. J. L. Fischer a V. Pøíhoda.
Nejistota provázející øízení výchovného procesu v socialistickém èesko-
slovenském �kolství vedla k sebeusvìdèení z insuficience pøed vlastní
pedagogickou veøejností, kdy� ministerstvo �kolství z podnìtu ÚV KSÈ
pøikázalo, aby byl provìøen stav etické výchovy �actva. Podobnì tomu
bylo s nejistotami estetické výchovy. Nebo �lo výhradnì o ovìøení a vy-
hodnocení výsledkù indoktrinace �ákovské populace a my jsme, to v ja-
kési setrvaènosti dobré vùle vidìt vìci pozitivnì, nahlí�eli a nahlí�íme
naivisticky?

K demoralizaci a úpadku osobnostní úrovnì v situaci zámìrného omezení
a v dùsledku postrádání, tj. deprivace etického a estetického cítìní, jsme nepo-
tøebovali dosáhnout met rozvinuté konzumní spoleènosti. Staèilo k tomu
nìkolik desetiletí indoktrinace a retardace. Po rozpadu neudr�itelného
stavu v oblasti spoleèenské �nadstavby�, souvisejícího s naprostým se-
lháním ekonomické �základny� v dùsledku její vyèerpanosti, se nìkteøí
na�i pedagogiètí �balkán�tí rázem demokrati� (spí�e machiavelistiètí
pragmatiètí utilitárnì a zi�tnì orientovaní oportunisté), rychle rozpome-
nuli na dìjinami a pokrokovým svìtem ovìøené výchovné principy. V�dy�
jejich dùsledné respektování pøineslo ji� na�emu pøedváleènému výchov-
nì vzdìlávacímu systému atributy pova�ované za kriteriální vzor, uzná-
vaný v tehdej�ím pokrokovém svìtì. Popisovaný obrat se projevil rùznì
podle kvality názorovì obrácených, úèelovou �konverzi� podstoupiv�ích
osobností.
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Ná� pøední pedagogický psycholog k tomuto námìtu konstatuje, �e
manipulativní koncepce charakteristická pro tradièní pojetí výchovy je na-
hrazována komunikativním chápáním výchovy na základì humanistického pøístu-
pu pøimìøeného demokratizaèním spoleèenským snahám. V popøedí novì
nahlí�eného pøístupu k tematice je doporuèováno, aby bylo �porozumìní,
kladný emoèní vztah, úcta k osobnosti, � navazuje se pøitom na sociální psychologii
a na ty psychology i pedagogy, kteøí zdùrazòují aktivitu dítìte, seberealizaci a sebevý-
chovu� (Èáp, 1993, 313). V rejstøíku výchovných metod je upøednostòována
metoda pøirozených následkù (doporuèovaná ji� Rousseauem) a metoda
hraní rolí v modelových situacích pøed tradièní metodou odmìny a tres-
tu, její� trestající slo�ka je zdùraznìna výchovnými systémy totalitárnì
øízených spoleèností. Totalitarismus znamená mj. redukcionismus na nejmen�í
rozsah mo�ností, na pokud mo�no dichotomicky alternativní systém, co�
zjednodu�uje øízení a kvantitativnì zpøehledòuje øízenou sociální reali-
tu, ov�em na úkor jejích mo�ností. Indoktrinovaná osobnost je �plánovi-
tým� výsledkem totalitárního výchovného pùsobení. Je to osoba ovlada-
telná, poslu�ná a poddajná (docilní) � tudí� manipulovatelná, proto�e
�indocta�, tedy zámìrnì také nedovzdìlaná a nekultivovaná. A to nejen
v oblasti vìdomostní, nýbr� také co do formátu osobnosti: citovì, sociál-
nì a morálnì (tzn. psychologicky) nezralá, a proto hùø integrovaná, s ni��í
sebeidentitou, nedostatky ve vlastní autonomii, co� v úhrnu ji vystavuje
ohro�ení, �e podlehne snadno autoritáøskému vedení, které manipula-
tivními prostøedky usiluje o to, aby v co nejvìt�í míøe øídilo chování lidí
zvnìj�ka. Místo kultivované výbìrovosti nastoluje masový konzum, mís-
to vytváøení podmínek pro vznik hodnotovì orientovaných postojù pøed-
kládá snáze dostupný a o to nebezpeènìj�í polotovar pøedsudku. Skupi-
nová hloupost (groupthink) je optimální atmosférou indoktrinace (Musil,
Musilová, 1995; Koukolík, Drtilová, 1996). Následkem takové redukce je
nepochybnì simplifikace sociálního pole a apriorní tlumení kreativní
spontaneity a kvalitativního rozvoje realizovatelných potencí.

Obrana proti v�emocnosti antihumánního
�vìdeckého svìtového názoru� ve �kolství

Josef Ludvík Fischer 4) se proti koncepci tzv. jednotné �koly (pozdìji
epiteton constans �socialistické� jednotné �koly) postavil na samém po-
èátku. Nemohl v�ak zabránit následkùm vedoucím vzápìtí k totalitár-
ním �kolským reformám, které ulehèily ideologickou indoktrinaci a in-
validizovaly na�e organizaènì i obsahovì vyspìlé pøedváleèné �kolství.
U� na konci r. 1947 se Fischer ptal: �Co vùbec rozumìt její �jednotou�? Je-li tato
spoleènost o to rozrùznìnìj�í, oè stojí kulturnì vý�e, musí i její �kolství být úmìrnì
rozrùznìné. Tøeba pova�ovat �rozrùznìnost� za protiklad �jednoty�? Pak by ov�em
programem ka�dé kulturní spoleènosti musela být �kola rozrùznìná a nikoliv jednot-
ná� (J. L. Fischer, Jednotná �kola I., mìsíèník ministerstva informací è. 11
a 12, 1947).

4) Univ. prof. PhDr. Josef Ludvík Fischer (6. 11. 1894 v Praze � 17. 2. 1973 v Olomouci). Filosof
a sociolog, obnovitel a první rektor obnovené olomoucké university v r. 1946.
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V navazující stati (Jednotná �kola II) Fischer jasnozøivì varuje:
�Nikoli jen po mém soudu, ale po soudu v�ech, kterým le�í na srdci osud na�í

národní kultury, bylo by jejím vá�ným ohro�ením, kdyby byla uzákonìna nerozrùz-
nìná jednotná �kola. � Abychom shrnuli: nerozrùznìná �kola II. stupnì nezbytnì
sní�í � a ani její nejvá�nivìj�í zastánci si to netroufají popírat � úroveò vzdìlání proti
úrovni dne�ních ni��ích �kol støedních. Stejnì nezbytnì sní�í úroveò dne�ních støed-
ních �kol vy��ích (tj. III. stupnì) a stejnì nezbytnì sní�í úroveò na�ich �kol vysokých.
Volám proto, jsa si vìdom záva�nosti chvíle, ke v�em odpovìdným èinitelùm, aby
bedlivì uvá�ili ka�dou tuto okolnost, ne� vypracují a dají souhlas ke koneènému øe�e-
ní. � Vytýká-li se dne�ní støední �kole ´asociálnost´, pak by takovéto rozrùznìní bylo
víc ne� asociální: pøímo zloèinem na desetitisících mladých lidí, a dùsledky toho ani
nelze pøehlédnout, jak by byly nièivé tím, �e by vtiskly posti�eným známku ménìcen-
nosti se v�í sociální zhoubou, která by tomu �la vzápìtí.�

Politologicky a filosoficky se J. L. Fischer opìt dotýká problému ve
stati Svìt a �kola na pøelomu (uveøejnìna na konci r. 1947). V tìchto textech
vyci�ujeme velkou obavu a úzkost, s ní� osobnost génia anticipuje ne-
bezpeèí ohro�ení nejen jednoho systému, nýbr� celé kultury. Nejde mu
pouze o probírání myslitelných zpùsobù vývoje v akademické a teoretic-
ké disputaci s dobovì nastolovanou tematikou. S naprostou urèitostí roz-
poznal realitu nebezpeèí plynoucí z formujícího se totalitarismu. Na roz-
díl od jiných 5) setrval J. L. Fischer v zemi a také pøi svých názorech. Byl za
to re�imem zavr�en, pøedèasnì penzionován, pak �il pod dohledem tota-
litních orgánù.

Memorandum �Pøipomínky k dne�nímu stavu �kolské reformy� (1954), které
Fischer zaslal v�em èlenùm pøedsednictva Ústøedního výboru Komunis-
tické strany Èeskoslovenska, Ministerstvu �kolství a Kabinetní kancelá-
øi presidenta republiky, bylo zoufalým, srdnatým a sebeobìtujícím poku-
sem zachránit, co se je�tì dá zachránit v katastrofální situaci �kolství po
reformách �kolství v letech 1948 a 1953.

Na svém pùvodním postoji vùèi jednotné �kole neslevil nic. V r. 1967,
tedy 20 let potom, co proti jednotné �kole vzná�el poctivé námitky zakot-
vené ve vìdeckých dùkazech, ve své pøedná�ce �Metodologické aspekty
pedagogického experimentu� s velkou hoøkostí konstatoval:

5) Univ. prof. PhDr. Ivan Gaïourek, dr. h. c., pováleèný absolvent Masarykovy university
v Brnì, který se hlásí k J. L. Fischerovi jako ke svému uèiteli, situaci pøesnì urèil ve své
inauguraèní pøedná�ce u pøíle�itosti udìlení doktorátu honoris causa brnìnskou Masary-
kovou universitou v r. 1992. Øekl, �e po druhé svìtové válce snad nemohlo být v Èeskosloven-
sku intelektuála, který by nerozpoznal ohro�ení kulturních a státních hodnot bol�evickou
ideologií a který by neprozøel k uvìdomìní si ceny, jakou bude muset zaplatit, pokud bude
chtít jako humanitnì vzdìlaný odborník pùsobit v zemi. Prof. Gaïourek sám vyøe�il dile-
ma odchodem do Nizozemska, kde se stal významným tvùrcem pováleèné sociologie. Unikl
tak osudu, kterého se doèkal J. L. Fischer, jen� zùstal v zemi, nezradil vlastní vìdecké
pøesvìdèení a ideály demokracie a obhajoval je, dokud nebyl re�imem umlèen. To byl � podle
názoru prof. Gaïourka � jediný mo�ný zpùsob druhé mo�nosti po válce, alternativy setrvá-
ní v zemi. Jinou mo�nost svìdomí nepøipou�tìlo. J. L. Fischer naplnil tuto, sebezáhubnou,
mo�nost.
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�V tomto ohledu jsme po Únoru tì�ce høe�ili. Vytvoøili jsme tak nebezpeèné vaku-
um, �e dnes z tìch mlad�ích, tøicetiletých, nikdo nic neví o tom, co pøedcházelo,
proto�e jsme jim o tom nic neøekli, nehledì k tomu, �e zpùsob, jím� jsme tradovali celá
pøedchozí období, zejména období mezi obìma válkami, byl krajnì nevìcný� Ji�
dobrého pùl století sleduji velmi pozornì stav na�eho �kolství. Vzpomínám, �e okolo
r. 1900, kdy jsme mìli jednu jedinou universitu, Karlo-Ferdinandovu, skoro ka�dý èlen
jejích profesorských sborù byl vyhranìnou osobností alespoò evropské úrovnì. Vzpo-
mínám, �e na�e støední a odborné �kolství mìlo neobyèejnì slu�nou úroveò. Rostli jsme
knihou a �kolou. V tom byla na�e síla. Zaèátkem 19. století jsme je�tì byli národem
takmìø bezdìjinným. Koncem století vzdìlanostní úroveò zemí èeských byla jednou
z nejvy��ích na svìtì. V tom je odkaz, který zavazuje.

Uvìdomte si, �e vy, vychovatelé, jste solí tohoto národa. �e vy jste to, kdo pøedev�ím
odpovídá za jeho úroveò.

Èí je to vina, �e dne�ní na�e �kolství vypadá tak uboze? Na�e vina! Dopustili jsme, co
jsme nemìli dopustit. Je na�í povinností napáchané chyby odèinit.�

Po v�ech zklamáních Fischer znovu trpìlivì analyzuje situaci a vymì-
øuje nové cíle vzhledem k degradujícím zmìnám na�eho �kolství v dùsled-
ku pováleèných reforem, které s obavami pøedpovídal a s trpkostí a zá-
rmutkem komentoval. Èiní tak v pøíspìvku v anketì Uèitelských novin
�Co bych pøál na�emu �kolství� 1. 1. 1967 a ve stati �Pøed novou reformou�
z poèátku roku 1968.

Závìr
Proces pro�ívání �koly pøedchází prùbì�nì procesu postupného obec-

nìj�ího porozumìní �kole, chápání toho, co vlastnì �kola je, co pro ka�-
dého jedince znamená.

Je to proces smìøující od osobní zku�enosti, vlastního empirického
pro�itku, autopsie, a� k postupnému intelektuálnímu nahlédnutí toho,
co �kola je, a k postupnému rozumìní podmínkám funkènosti �koly.
Znamená to, �e teprve s èasovým odstupem si doká�e jedinec na základì
uvedených poznatkù vytvoøit osobní názor na �kolu jako instituci, která
mìla za úkol mu prospívat a formovat ho.

Teprve èasový odstup a dal�í �ivotní zku�enosti jedinci umo�òují vlast-
ní hodnocení skuteèného pøínosu �koly, vlastní ve smyslu primárnì indi-
viduálním. Umo�ní pohled na �kolu, který je plastickým, vícerozmìr-
ným a zobecòujícím souhrnem reálných zku�eností a intelektuálních,
axiologických a osobnì etických hodnocení. Nespojité se s odstupem èasu
stává spojitým, kdysi jedineèné pro�itky zaèínají mít aktualizovaný tvar
v dimenzích individuálního �ivotního prostoru, individuální ikonogra-
fie, pro�itkové a mentální mapy, který odpovídá my�lenkovým schop-
nostem jedince, mo�nostem jeho analýzy a syntézy, abstrakce, generali-
zace, dedukce a indukce.

Vytváøí se tak nový celostní fenomén, jakoby tvar imaginativní kogni-
ce, která svým zpùsobem fúzuje, syntetizuje a kategorizuje pro�ité speci-
fické protrahované, v pamìti ulo�ené pro�itky a poznatky, hloubìji jedin-
ce emocionálnì zasahující a nìjakou dobu trvající �ivotní situace.
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Pøedstavuje ve svém celku a dùsledcích image �koly � obecnou pøed-
stavu, du�evní imprint pro�ité reality opro�tìný od èasových vymezení
a plasticky reprezentovaný imaginativní reflexí pøetavenou do esenciál-
ního celkového tvaru. Teprve v èase jsou psychické otisky reálných sub-
jektivních pro�itkù ve �kole a poznatkù o �kole objektivizující, skládajíce
se v lidské mysli do obrazu �koly, který se víceménì stává nemìnným.

Pøedlo�ený náèrt jsme dokumentovali nìkolika vstupy do nepøíli� ra-
dostných dìjin na�eho �kolství po nástupu �kolství øízeného �vìdeckým
svìtovým názorem� totalitní komunistické ideologie. Ornou pùdou jsme
se stali my v�ichni, �áci, studenti, uèitelé, profesoøi, øeditelé, inspektoøi,
minister�tí úøedníci i ministøi a nakonec také i samotní ti ideologiètí
pracovníci Odboru �kolství Ústøedního výboru Komunistické strany Èes-
koslovenska, kteøí v�echno to dozorovali a øídili. Mìli jsme �tìstí, �e mnozí
na�i pedagogové dokázali vést reálnì pravdivý dialog s nepravdivou ide-
ologií �vìdeckého svìtového názoru�, nesmyslnou vizí �komunismu jako
skuteènosti záøných zítøkù� a internacionalismu pìstovaného za smrto-
nosnými støedovìkými zdmi a smrtonosnými �eleznými oponami tehdej-
�í souèasnosti, která byla skrývanou, av�ak nezakrytelnou tragickou
realitou na�ich �kolních vìkù.

Usilujme dále o lep�í poznání vlastního pro�ívání, poznávání a rozu-
mìní �kole, pokraèujme v tomto úsilí ku prospìchu na�ich dìtí a vnukù.
Uèiòme v�e, abychom zamezili tomu v�emu pedagopatogennímu (ohro-
�ení du�evního stavu �ákù pedagogy), co nás samotné kdy ve �kole potka-
lo.

Uème se novému díky poznání a rozumìní �kolskému dìní v minulosti
a spoluvytváøejme podmínky pro pøijatelnìj�í �kolství dob pøí�tích. Aby
se ji� neopakovalo to negativní, co zde ji� bylo. Aby souèasné a budoucí
pro�ívání a rozumìní �kole souèasných a budoucích generací bylo pozi-
tivnìj�í a �ideálnìj�í� a blí�ilo se líèení �koly, jak je napøíklad podává ze
své zku�enosti Bo�ena Nìmcová, a také aby odpovídalo optimálním po�a-
davkùm a názorùm Jana Ámose Komenského.

Univ. prof. PhDr. Jiøí V. Musil, CSc.
(mat. roè. SGO 1958)
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MIL OSTNÁ LYRIKA ÈESKÉHO OBROZENÍ

Charakteristickým rysem obrozenecké lyriky jako celku je � vzhle-
dem k pøedchozí poezii barokní � její svìtskost. Tento rys vystupuje do
popøedí hned pøi jejím zrodu v poslední tøetinì 18. století, kdy se zaèína-
jícím procesem konstituování èeského národa vznikají první nároènìj�í
díla novoèeské literatury. Národní pospolitost vy�adovala v�ak uplatnì-
ní talentovaných jedincù pøedev�ím v oblasti vìdy (zvlá�tì v historii
a filologii) a pøi organizaci kulturního �ivota, a tak nebylo dost pøedpo-
kladù k rozvoji skuteèných básnických individualit.

Z tìchto a jiných dùvodù byla obrozenecká poezie té doby nucena vy-
u�ít ke svým cílùm imitace a adaptace. Byly to jediné prostøedky � jistì
dost vnìj�kové � k pøehodnocení kulturního dìdictví minulosti. Tak napø.
exaltovaná poezie jezuity Felixe Kadlinského, nesená nábo�ensky poja-
tou erotikou k mytické postavì Je�í�ovì, byla osvícenci radikálnì posu-
nuta tím, �e køes�anský Je�í� se promìnil v pana Meli�e, nábo�enský
kult ve svìtskou lásku. U� tento pøíklad ukazuje, �e èeská lyrika konce
18. století vycházela pøevá�nì ji� z hotových literárních útvarù domá-
cích i cizích. Na druhé stranì chtìla se vyrovnat v cizinì tehdy módní
anaktreontice, rozmarné rokokové poezii libující si v idyle, ve høe sliè-
ných pastýøek a pastýøù, v salonní galantnosti, jí� v�ak nescházel smysl
pro �ert a pikantní pointu. Tato osvícenská poezie, høíèka rozumu a vti-
pu, byla ver�ováním o �ivotních radostech, o lásce, o �enách a vínì a chtìla
být i projevem hédonistické �ivotní moudrosti; pøesvìdèovala v�ak jedi-
nì svou svìtskostí. Jinak byla variací na pøedem dané motivy z mytologie;
chtìla o�ivit antické pøírodní scenérie, rokokové architektury i zákoutí
zámeckých parkù postavami faunù a nymf, smysl �ivota pak hledala
v kultu Venu�e a Bakcha. Venkovský lid, který se postupnì stával støe-
dem odborného zájmu osvícencù, aè citovì k nìmu mìli je�tì mnohdy
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daleko, sna�ili se racionalistiètí básníci zachycovat umìlecky i v jeho �i-
votních projevech. Dìlali to v�ak hodnì schematicky, bez zøetele k indivi-
dualizovanosti a tøídní diferenciaci lidu. A tak jeho erotický �ivot stylizo-
vali do pastorálního prostøedí, do svìta zobecnìlých milenek, je� buï po
vzoru antiky nazývali poetickými jmény Chloé, Dafné, Fyllis, nebo se
spokojovali s jejich skromnìj�í zèe�tìnou podobou: odtud v èeské ana-
kreontice hojné Bìly, Bìlinky, Bìtulinky atd.

V duchu této anakreontické poezie nesla se u nás lyrika první novoèes-
ké básnické �koly kolem Václava Tháma a pak lyrika jeho pokraèovatelù
seskupených v dru�inì Puchmajerovì. Jejich èinnost bychom v�ak ne-
zhodnotili správnì, kdybychom se nezmínili o skuteènì obrodném pùso-
bení folklórní tvorby v poèátcích na�eho obrození. Lidová slovesnost roz-
víjená pøedev�ím v 18. století prostøednictvím lidové písnì tvoøila
nespornì kladnou hodnotu, jí� bylo mo�no pøi vytváøení kultury vznika-
jícího národa plnì vyu�ít. Pùsobení folklóru, jeho vèleòování do národní
literatury zaèíná se nesmìle projevovat u� u thámovcù (napø. u F. V�ejan-
ského) a pak u puchmajerovcù (napø. u �. Hnìvkovského a V. Nejedlého).

Zvlá�tní místo zaujímá ov�em èinnost F. J. Vaváka, lidového písmáka,
pøímého úèastníka �ivota na feudální vesnici, jen� ve svých Pamìtech
uchoval zèásti pùvodní, zèásti ve vlastní adaptované podobì tvorbu vý-
razných jedincù z folklórního prostøedí, tvorbu vesmìs anonymní, av�ak
pøi její prostotì a hutnosti emocionálnì výraznou i jazykovì vyspìlou.
Tato anonymní díla folklórní byla významnými zdroji novoèeské lyriky
i epiky, jak napø. dosvìdèuje jazykovì kultivovaný text kramáøské bala-
dy o Vnislavovi a Bìle, jen� pozdìji inspiroval skladatele poezie umìlé.

Milostná poezie anakreontská, tkvìjící svými koøeny ve feudální spo-
leènosti pøed francouzskou bur�oazní revolucí, stávala se v prùbìhu dvou
desetiletí 19. století stále více anachronismem, aèkoli kvantitativnì mìla
stále je�tì pøevahu. Èeská inteligence vyrùstající po roce 1781 pocházela
vìt�inou z venkova, ve svých názorech byla pak ovlivòována svobodomy-
slnými, demokratickými idejemi, k nim� se hlásila � pokud jí to pomìry
metternichovského Rakouska dovolovaly � stejnì jako bur�oazie ostatní
Evropy. Pøitom, aè svým vzdìláním pøekonala meze folklórní pospoli-
tosti, nepøestala se na�e bur�oazie na zaèátku 19. století hlásit k lidu,
pøedev�ím venkovskému, ze kterého vze�la. Sna�ila se umìlecky repro-
dukovat citovou atmosféru svého vlastního mládí a vmý�let se, opøena
o preromantické teorie národa a o dùkladnou znalost filologie, do folk-
lórního svìta sociálního, kulturního i mravního. Tak vznikla poezie ohla-
sová. Psali ji umìlci-filologové se zøetelným zámìrem pøekonat kli�é pa-
pírové poezie rokokové a s vìdomou cti�ádostí prostøednictvím zpìvné,
nenucené formy vystihnout poezii lidového kolektivu. Jejich úsilí zname-
nalo nespornì i z�ivotnìní milostné lyriky, jak je zøejmé napø. z díla Vác-
lava Hanky. O tom, �e �lo v podstatì o zumìleètìní folklóru, svìdèí pak
okolnost, �e právì Hankova poezie let dvacátých byla � na rozdíl od jeho
souèasníkù � nejvíc zhudebòována a �e tím i nakonec zlidovìla.

Jinou cestu pøi pøekonávání anakreontiky nastoupil ve své milostné
poezii Jan Kollár. I jeho tvorba, pøedev�ím poèáteèní, vykazuje s ní shod-
né rysy: hravost, rozko�nictví, smysl pro detail. Li�í se v�ak od ní pod-
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statnì patosem, dramatickým ztvárnìním a monumentalizací milost-
ných nadìjí, pochybností i zoufalství. Tato monumentalizace vedla poz-
dìji Kollára a� k naprosté idealizaci milenèiny bytosti: z Míny se stává
nadzemská alegorie ctnosti a symbol Slovanstva. Kollárovo vlastenectví,
silnì erotizované básníkovým pro�itkem, je osobitým øe�ením lyriky in-
timní, je� nechce zùstat stranou spoleèenských otázek. Proto�e v�ak ale-
gorické pojetí a filologická uèenost pøeva�ují nad bezprostøedností bás-
níkova pøístupu k tématu, konèí tato poezie, je� i po stránce tvárné
znamenala v letech dvacátých skuteèný výboj, v proklamování platonic-
ké lásky, v ne�ivotné abstrakci.

Ve srovnání s Kollárovou erotikou ve Slávy dceøi pùsobí milostná lyri-
ka Ohlasu písní èeských jistì bezprostøednìji, proto�e se vìdomì pøidr-
�uje folklórní pøedlohy, dobøe vystihujíc zvlá�� �ertovnost, �kádlivý hu-
mor, naivitu a jistou sentimentalitu èeské lidové písnì i charakter
folklórní pospolitosti na feudální vesnici. Èelakovský dovede bystøe cha-
rakterizovat pøedev�ím typy venkovských �en a dívek, jejich rozechvì-
lou milostnou touhu i první milostné vzplanutí, stesk i cudnost lásky.
Nìkdy v�ak Èelakovský nezapøe, �e pí�e svou poezii i pro umìlecký efekt,
�e mu zále�í na básni toho kterého �ánru jen proto, aby jí doplnil formál-
ní rejstøík chystané antologie nebo sbírky. Spontánnost projevu je tlume-
na rafinovaností a koketností, sklonem k titìrnosti; sepìtí se skuteèným
�ivotem je oslabeno a do ver�ù se nebezpeènì vkrádá literárnost a �ab-
lona.

Schematiènost, její� nebezpeèí si ostatnì Èelakovský uvìdomoval, pøe-
vládla u vìt�iny jeho souèasníkù, kteøí, pokud ohlasovou poezii psali,
stali se jeho epigony � tak napø. J. Vl. Kamarýt, Fr. J. Vacek Kamenický,
V. J. Picek. Jejich milostná poezie, bez prud�ího smyslového vzplanutí,
sentimentální a upejpavá, do�la v�ak u obrozenecké spoleènosti obliby
ani ne tak pro svùj literární charakter, jako pro svou zpìvnost (jí� napø.
Picek podøizoval zámìrnì celý text). Není divu, �e takové písnì se doèka-
ly pùsobivých zhudebnìní od populárních skladatelù doby pøedbøezno-
vé. Jisté osobitosti dosáhli v milostné lyrice ze souèasníkù Èelakovského
jen S. K. Macháèek a J. K. Chmelenský, umìlci schopní vidìt svìt navzdo-
ry panující konvenci realistiètìji ne� jiní, dále Boleslav Jablonský, autor
formálnì kultivovaných Písní milosti, vyjadøující lásku k andìlské by-
tosti milenèinì, bolest rozlouèení s ní a posléze erotickou rezignaci konèí-
cí ve filozofické reflexi a didaxi, a zvlá�tì J. J. Langer, umìlecky nejsamo-
statnìj�í duch ze �koly Èelakovského. Langer nejen jako první odhalil
nebezpeèí ohlasové metody, nýbr� na�el z ní i východisko nejen jako umì-
lec, a to intenzivnìj�í subjektivací pro�itku, zvlá�tì milostného. Pravdi-
vost Langrovy erotické poezie tkvìla v konkrétnosti a pro�itosti, místo
racionalistické spekulace zdùrazòoval improvizaci a vtiskoval tak folk-
lórní formì krakováèkù nový, �ivotnìj�í obsah.

Krizi ohlasové metody pøekonal skuteèným tvùrèím èinem nejvýraz-
nìj�í zjev obrozeneckého básnictví a pøímo zakladatel moderní èeské po-
ezie K. H. Mácha. Zdùraznil v lyrice � a platí to plnì i o jeho lyrice milost-
né � vlastní, autorskou �ivotní zku�enost, tragiku i vá�nivost. Poezie
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nebyla mu hrou, deklamací nebo nápodobou, ale vyznáním, zpovìdí
i protestem. Byla zále�itostí jeho svìtového názoru. Máchùv milostný cit,
vyjádøený s ve�kerou dramatièností, zvichøeností a bolestnou rozpolce-
ností senzibility moderního èlovìka, nemìl v sobì nic z kollárovského
rétorismu a abstraktnosti; v lásce erotické uvìdomuje si Mácha je�tì na-
léhavìji svou sounále�itost ke spoleènosti, nacházeje pøitom smysl �ivota
v senzualistickém materialismu, jen� byl logickým dovr�ením jeho by-
tostnì dialektického pojímání procesù pøírodních, spoleèenských a psy-
chických. Zatímco biedermeierovská literatura, krotká, pokorná a �o-
sácky pokrytecká, uèinila tématem poezie jen lásku platonickou, lásku
z úcty a obdivu, vybojoval Mácha èeské poezii právo zachycovat ver�em
lásku skuteènì tragickou, neopìtovanou a �árlivou, rozpornou a démo-
nickou, lásku, která roste nenávistí, lásku èinorodou a bojující. Pro�i-
tost milostné poezie umo�nila pak Máchovi, aby podobnì jako J. J. Lan-
ger vtiskl své intimní lyrice, hlásící se k lidové slovesnosti, nový, tvoøivìj�í
charakter, srozumitelný ètenáøùm, a pøece esteticky nároèný a kompo-
ziènì dùmyslný. Máchovo vystoupení znamenalo vítìzné odstranìní pøe-
dìlu mezi tvùrcem a dílem.

�ivot sám je nejpovolanìj�í provìrkou poezie. Máchova lyrika, za bás-
níkova �ivota kaceøovaná a nepochopená, mìla do revoluèního roku 1948
jen dva významnìj�í propagátory: Karla Sabinu, umìlce znaèné fanta-
zie, ale dost nepùvodního a v poezii tíhnoucího k jisté abstraktnosti, a V. B.
Nebeského, autora melancholických nálad a snù, poezie tlumené vá�nì
smyslné a erotického stesku, básníka smyslové názornosti, výrazové
úspornosti a obrazné hutnosti. Jeho tvorba jako by pøedjímala zahoøk-
lou milostnou poezii Høbitovního kvítí i smutek a pùvab jeho Elegických
høíèek. Nebeského ver�e, nad�enì pøijímané mláde�í v letech ètyøicátých,
jen dokazují, �e Máchova tvorba, k ní� se Nebeský vøele hlásil, obohatila
vnímavost èeského ètenáøe pøedev�ím z øad pokrokové inteligence. �i-
vot tak dal za pravdu Máchovi, a nikoliv jeho kritikùm. Proti nim se pak
svornì postavila generace radikálních demokratù. Tøeba�e revoluèní si-
tuace a následující politická perzekuce jim nedopøála plnì rozvinout ved-
le smìlých politických programù i lyriku intimní (toto omezení je zøejmé
napø. u J. V. Frièe), pøece i v erotické poezii let padesátých hlásí se o slovo
èlovìk vnitønì bohat�í a diferencovanìj�í. Je to vidìt dokonce i na ver�ích
dnes u� zapomenutého Vincence Furcha, èlovìka jinak dosti konzerva-
tivních názorù, a je to rovnì� vidìt na výrazném zjevu neprávem opomí-
jeného V. È. Bendla Stránického. Básníci let padesátých nezamìòovali
kultivovanost s titìrností a vyumìlkovaností; kulturnost jim znamena-
la být pøedev�ím pravdivý ke spoleènosti a k sobì, a to i v oblasti erotiky,
tøebas to �osáci oznaèovali v literatuøe za ��kodlivé smìry� a za nemorál-
nost.

Dospìli jsme tak a� k poezii Jana Nerudy, jen� se hlásí k V. B. Nebeské-
mu jako ke svému pøedchùdci. Nerudova tvorba stojící u� mimo rámec
této stati otvírá pak skuteènì nové obzory.

Univ. prof. PhDr. Jaromír Dvoøák, DrSc.
(mat. roè. SGO 1950, � 2004)
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SL OVANSKÉ G YMNÁZIUM,
OLOMOUCKÝ HRAD A ARCHEOLOGIE

Gymnázia a hrady mnoho spoleèného obvykle nemají. V Olomouci ale
tomu tak docela nebylo. V roce 1867, kdy bylo zalo�eno Slovanské gymná-
zium, se vlastnì poprvé vynoøil problém Olomouckého hradu. Pøíèinu
k tomu zavdal arcibiskupský in�enýr K. Biefel, kdy� si pøi prohlídce vich-
øicí ponièených støech pov�imnul, �e nad køí�ovou chodbou u dómu je
zachovaná kvádøíková zeï s románskými okny. To byl poèátek mnoho
generací trvajících diskusí o paláci, který dostal hned pøívlastek �Pøe-
myslovský�, aby se vìdìlo, �e tam kdysi dávno sídlila kní�ata z panovnic-
kého rodu. Pár let po zalo�ení Slovanského gymnázia do�lo zásluhou jeho
dvou profesorù, V. Praska a J. Havelky, k zalo�ení neménì slavného Vlas-
teneckého spolku muzejního (1883). Ten trasoval cestu romantickým
duchem nesené archeologii, jí� se Morava s dychtivostí otvírala. Dómské
návr�í, kde se v té dobì pøi regotizaci dómu nemálo kopalo a kvùli kated-
rále i sousednímu paláci i zkoumalo, zùstalo v�ak stranou zájmu (a bylo
to asi dobøe) v�estrannì se anga�ujících �vlastencù�, tøeba�e profesor
Havelka dìní kolem dómu bedlivì sledoval, jak o tom svìdèí jeho zpráva
o nálezu nìjakých koster pøi ji�ní stranì kostela.

Za první svìtové války, kdy byla archeologie u� podstatnì jiná, studo-
val na Slovanském gymnáziu Jaroslav Böhm (mat. roè. 1919). Hole�ov-
ského rodáka u� v Olomouci k archeologii pøivedl právník J. Palliardi,
významný archeolog pùsobící na Znojemsku a èlen Vlasteneckého spolku

muzejního. Po studiích
archeologie na Karlovì uni-
versitì se J. Böhm stal
nejdøíve pracovníkem
a pak øeditelem pra�ského
archeologického ústavu,
v které�to funkci setrval a�
do své smrti v roce 1962.
Byl autorem záva�ných
prací a pøedná�el na pra�-
ské i obnovené olomoucké
universitì. Tato osobnost
mimoøádného rozhledu se
stala jedním z prvních
akademikù a díky stykùm
se Zdeòkem Nejedlým i no-
sitelem vysokých vìdec-
kých funkcí. Bìhem své
bohaté výzkumné èinnosti
vìnoval pozornost samo-
zøejmì i Olomouci. Pod

Denár Spytihnìva II. (1055 � 1061) nalezený
na Rajském dvoøe
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jeho vedením byl v letech 1948
� 1949 zkoumán na nádvoøí
Filosofické fakulty UP (Køí�-
kovského 10) kostel sv. Petra
a sondovalo se i na dómském
návr�í.

K soustavnìj�ímu bádání
tam v�ak do�lo a� v sedmde-
sátých letech, tedy v dobì, kdy
star�í pøedstavì o sídle pøe-
myslovských údìlníkù u�
konkurovala sice perspektiv-
ní, nicménì stejnì neprokaza-
telná interpretace ve smyslu
residence olomouckých bisku-
pù. Jistoty nebylo a obì mínì-
ní byla asi tak �pùl na pùl�.
V prùbìhu tøiadvacetiletého

prùzkumu (1972 � 1995) se problém pøece jen podaøilo objasnit. Ukáza-
ly se skuteènosti, o kterých se pøedtím nevìdìlo a které nakonec rozhod-
ly. Pod gotickou kvadraturou, na severní stranì dómu, byly zji�tìny po-
zùstatky románského ambitu a rázem bylo jasné, �e palác nemohl být
sídlem svìtského pána, ale �e je to stavba církevní, jejím� u�ivatelem byl
biskup Jindøich Zdík. Dále se ukázalo, �e tento biskup nejenom dokonèil
a vysvìtil baziliku (1131), ale k východnímu konci paláce je�tì dal posta-
vit patrový kanovnický dùm
(pozdìji byl pøemìnìn na ny-
nìj�í dómské sakristie) a do
prostoru mezi katedrálou
a palácem dal vlo�it zmínìný
ambit. Vedle dómu tím vzni-
kl uzavøený komplex budov,
kde sídlil biskup a pøíslu�ní-
ci jím zalo�ené svatováclav-
ské kapituly, �ijící, jak to
bylo tehdy zvykem, v knì�-
ském spoleèenství. Podaøilo
se také zjistit, �e v Olomouci,
podobnì jak tomu bylo i na
jiných velkých hradech, exis-
tovaly dva vzájemnì se re-
spektující areály. Vedle zmí-
nìného církevního areálu se
v místech pozdìj�ího kapi-
tulního dìkanství a k nìmu
patøícímu èestnému dvoru
(nyní arcidiecézní muzeum

Støíbrný prsten s køi��álem (10. � 11. století).
Nález pochází z dávno zaniklého høbitova
u kostela sv. Maøí Magdaleny

Ji�ní zeï kostela sv. Maøí Magdaleny v zahradì pøed
nynìj�ím Arcidiecézním muzeem
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a parèík pøed ním) nacházel
areál zemìpanský, o nìco star-
�í ne� areál církevní. V tomto
zemìpanském prostoru se
pøi�lo na zbytek obranného
valu postaveného nìkdy v 10.
století a znièeného s nejvìt�í
pravdìpodobností za èesko-
polských bojù na konci 10.
nebo na zaèátku 11. století.
Nefunkèní a jen pøeká�ející
val byl pak zplanýrován a na
jeho zbytku byl postaven ne-
veliký kamenný kostel. Zby-
tek jeho neúplného pùdory-
su se na�el pod východní èástí
nìkdej�ího kapitulního dì-
kanství, dnes arcidiecézního
muzea. Spolehlivì datované
torzo (druhá polovina nebo u�
polovina 11. století) je zbyt-
kem hradního kostela sv.
Maøí Magdaleny, k nìmu�
patøil høbitov, sahající témìø
a� k severní zdi dómu. Torzo,
z nìho� se stal muzejní expo-
nát, je zbytkem nejstar�í do-
sud známé hradní budovy
a zároveò zbytkem druhého
nejstar�ího kostela v Olomou-

ci. (Star�í byl pouze kostel sv. Petra, který v�ak byl za josefínských refo-
rem zboøen a na jeho místì nyní stojí budova Filosofické fakulty UP, nì-
kdej�í Elisabetinum.) Prameny znají kostel sv. Maøí Magdaleny od
poloviny 13. století u� jen jako kapli. Kostel sv. Maøí Magdaleny zaèal
ztrácet na významu poté, co pár desítek metrù od nìho byla vysvìcena
reprezentativní katedrála. Té neveliký kostelík pøirozenì konkurovat ne-
mohl a stala se z nìho pouhá kaple, která u� v�ak nepøeèkala tøicetiletou
válku.

Je�tì mnoho jiného by se dalo uvést o prùzkumu (detailnì in: Olomouc-
ký hrad v raném støedovìku I � III, Olomouc 2001, 2005, 2006). I tak je
ale jedno jisté: Slovanské gymnázium a Olomoucký hrad si nejsou cizí,
jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Tam i onde byla ve høe obèas
i archeologie.

PhDr. Vít Dohnal, CSc.
(mat. roè. SGO 1951)

Kamenná zídka, pozùstatek valu (10. � 11. století),
na jeho� místì byl postaven kostel sv. Maøí Magdaleny
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TVÁRNÝ MATERIÁL

Èlovìk je tvárný materiál
Z hlíny výtvarník �ivot panáèka hnìte
�pachtlemi okolností pukliny uhlazuje

na nose pøidává, ubírá bradu
po ka�dém napití do du�e vdechuje

podle objednávky

V zájmu spoleèenské rovnováhy
jednoho uèence na tucet blbcù

jednoho svatého na stovku mizerù
na �pièku no�e panáèkù s charakterem

do �tipce lidskosti
A do zásoby zástupy trpaslíkù

pøedstírajících velikost

Aèkoliv tohle zbo�í nikdo ne�ádá
v�dycky se dobøe rozprodá

proto�e houf holek
�tiplavých jako jarní kopøivy a letní papriky

nakonec tuhle rovnováhu rozmíchá
k obrazu jeho

A trpaslíci je�tì povyrostou
skrèenci se ní�e pøikrèí

uèenec zblbne a blbec nezmoudøí
Jenom zmatenost svìta utì�enì vzrùstá

k radosti tìch, kteøí nic nepochopí
Nebo� je trapné chápat

neví�-li, kdo úèet zaplatí �
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SLAVME SLAVNÌ�
My�lenka pøipomenout si minulost Slovanského gymnázia, ta my�len-

ka, která dala køídla i organizátorùm oslav leto�ního 140. výroèí jeho
vzniku, sama o sobì tak starou historii nemá. Tradice oslav �kolního
jubilea spojených se sjezdem abiturientù a doprovázených zpravidla vy-
dáním pamìtního almanachu se zrodila, a� kdy� bylo slavnému ústavu
60 let, tedy pøed osmdesáti lety. Co bylo pøed tím, nevíme. Dokumenty
o nìjakém oficiálním zamy�lení nad poèáteèní dobou, øeknìme k 10.,
20., 25. nebo 30. výroèí zalo�ení SGO, se nedají najít (pokud jaké byly)
a z pamìtníkù pochopitelnì u� dávno nikdo ne�ije. Snad docela první se
létùm uplynulým od zalo�ení �koly vìnoval profesor dìjepisu a zemìpisu
v letech 1877 � 1911 Franti�ek Matu�ka ve stati Struèné dìjiny ústavu
v ti�tìné Výroèní zprávì C.k. èeského gymnasia v Olomouci è. 39 � za
�kolní rok 1907/1908, tedy a� po ètyøicátém roce existence první èeské
støední �koly na Moravì. Je v�ak z jiných souvislostí známo, �e se �kola
spolu s èetnými pøíznivci chystala dùstojnì oslavit své 50. výroèí. Jen�e
to pøipadlo do váleèného roku 1917, který svou atmosférou nìjakým
slavnostním okam�ikùm rozhodnì nepøál, o pøízni rakouských úøadù
ani nemluvì. A tak první skuteèné oslavy musely poèkat a� na dal�í,
tentokrát 60. výroèí, do roku 1927.

à

V �edesátém roce trvání Slovanského gymnázia v Olomouci, nazývané-
ho od roku 1919 Èeskoslovenské státní reálné gymnasium, byly docela jiné po-
mìry ne� za Rakouska-Uherska. Pøesto, �e od vzniku samostatné repub-
liky u� uplynulo devìt let, byla to doba stále prodchnutá nad�ením nad
dovr�ením národního a kulturního obrození, v nìm� èeské gymnázium
hrálo roli významnou, ne-li primární. Proto asi neudiví, �e do èela výboru
pro jubilejní oslavy se postavil sám starosta mìsta Olomouce dr. Richard
Fischer. Jistì nejen proto, �e byl sám (v roce 1891) absolventem ústavu.
Spolu s ním se pilíøi oslavného sboru stali dal�í dávní abiturienti: prelát
Josef Vyvleèka (1879), øeditel v. v. Josef Bartocha (1878), tajemník Ná-
rodní jednoty Adolf Kubis (1897) èi profesor Václav Ne�por (1903) a dal-
�í. Poslední tøi jmenovaní tvoøili tzv. redakèní sbor, jen� se zaslou�il
o zpracování a vydání vzácné jubilejní publikace o 230 stranách se tøemi
barevnými reprodukcemi, nazvané Památník �edesátého výroèí Èeského gym-
nasia v Olomouci 1867 � 1927. Dosavadní dìjiny ústavu zde popsal Josef Bar-
tocha a profesor (D � Z) Franti�ek Doucha, zamìøily se na nì také pøí-
spìvky dal�ích tøí desítek autorù. Velice cennou souèástí Památníku byl
vedle precizního pøehledu dosavadních uèitelù v letech 1867 a� 1927 ne-
ménì dokonalý seznam �ivých i zemøelých �ákù, kteøí ve stejném období
na ústavì dospìli k maturitì. Autorem byl Adolf Kubis, ov�em pøispìlo
k nìmu ��mnoho pomocníkù: spolu�áci, známí, pøíbuzní, rodné obce a celý soubor
schematismù�, jak autor v úvodu uvedl.
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Samotné oslavy se soustøedily do stále je�tì proslunìné nedìle 2. øíjna
1927. Dopoledne sváteèního dne se bývalí i souèasní �áci a jejich pedago-
gové zúèastnili aktu odhalení busty zakladatele ústavu Jana Evangelisty
Kosiny v budovì �koly v Kosinovì ulici a o málo pozdìji pamìtní desky na
domì v Køí�kovského ulici è. 6, kde první øeditel gymnázia a národní
buditel Kosina v letech 1869 � 1877 bydlel. Do roku 1927 spadající 100.
výroèí jeho narození tak je�tì výraznìji posílilo význam jubilejních oslav.
Ty potom pokraèovaly odpoledne mimo jiné setkáním absolventù ústavu
a ostatních pøíznivcù na Svatém Kopeèku.

à

Slavnostní vzpomínkové chvíle pak pøi�ly na poøad a� za dlouhých
dvacet let. Tradiènì na první nedìli po sv. Václavu (blízké v�dy také datu
1. øíjna, kdy byl na Slovanském gymnáziu v roce 1867 zahájen první
�kolní rok), se pøipravovaly oslavy sedmdesátého výroèí �koly v roce
1937. Dva týdny pøed pøipravovanou akcí v�ak celou republiku ochromil
smutek nad smrtí prezidenta T. G. Masaryka a jistì radostné chvíle oslav
by se do této atmosféry rozhodnì nehodily. Slavnosti byly odvolány
s nadìjí, �e mù�e být stejným zpùsobem pøipomenuto nepøíli� vzdálené
je�tì �kulatìj�í� jubileum 75 let. Ale za války, v roce 1942, kdy ze �kolní
historie ubìhly právì tøi ètvrtiny století, bylo na slavnostní vzpomínání
je�tì ménì pomy�lení ne� na pøipomínku pùlstoletí v roce 1917�

A� v roce 1947, kdy se dovr�ilo osmdesát let nepøeru�ené existence
ústavu, dostala vzpomínka na uplynulou dobu opìt rámec nále�itì slav-
nostní. V ovzdu�í znovu nabyté svobody, po krutých letech nacistické
okupace a s dosud je�tì �ivou nadìjí na dal�í svobodný vývoj v demokra-
tické zemi, to byly oslavy jistì srovnatelné s tìmi pøedchozími, dvì desít-
ky let u� vzdálenými.

Ústav, který se pøi té pøíle�itosti vrátil k dávnému názvu �Slovanské
(státní reálné) gymnasium� � nyní vedený øeditelem PhDr. Janem Sprin-
gerem, pøivítal v nedìli 27. záøí 1947 opìt nìkolik set ze svých dosavad-
ních 2497 absolventù v prùvodu mìstem a na slavnostním shromá�dì-
ním v Národním domì. V programu bylo i odhalení pamìtní desky
v historické budovì �koly v Kosinovì ulici se jmény 68 bývalých �ákù
i pedagogù padlých v boji za svobodu v obou svìtových válkách. Trvalou
památkou na oslavy z roku 1947 zùstal stejnì jako pøed dvaceti lety jubi-
lejní Památník slovanského gymnasia v Olomouci s titulem SÍMÌ HOØÈIÈNÉ. Vy-
dal jej tenkrát je�tì oficiální spolek Obec pøátel Slovanského gymnasia
v Olomouci za pøedsednictví druhdy význaèného veøejného èinitele a �ur-
nalisty Adolfa Kubise, který se stal také pøedsedou Sboru pro oslavy.
Almanach vy�el pod vedením profesora Rostislava Bartochy, vedle dal�í-
ho èilého novináøe Jana Cekla (abs. 1913) a spolu s historikem Václavem
Ne�porem (1903), také èinným spolutvùrcem vydaného Památníku.

Dnes u� historický dokument pøinesl mj. dosud nepøekonanou Ne�po-
rovu sta� o dìjinách gymnázia a øadu dal�ích úvah, vzpomínek i pøehle-
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dù doplòujících tuto historii. Více ne� ètyøicet stran z celkových 250 zde
zaujaly dokumenty o úèasti �ákù i uèitelù v odboji za obou svìtových
válek, zejména v kapitole R. Bartochy a V. Ne�pora �Stránky utrpení
a krve�. Tato sta� bude urèitì nepostradatelnou pomùckou je�tì pro pøí�tí
generace badatelù.

Také v poøadí druhý pamìtní sborník obsahuje seznam a zèásti adre-
sáø absolventù ústavu, zvlá�tì tìch, ji� ode�li ze �koly do �ivota po roce
1927. Z tìch pøede�lých jsou toti� uvedeni pouze ti, kteøí v roce 1947
dosud �ili.

à

V decenniu do dal�ího �kolního jubilea v roce 1957 pro�lo Slovanské
gymnázium pøevratnými zmìnami. Ji� rok po oslavách 80. výroèí zalo�e-
ní, tedy v roce 1948, se v duchu zákona �O jednotné �kole� dosavadní
osmileté reálné gymnázium zmìnilo ve výbìrovou �kolu III. stupnì jen
o ètyøech (vy��ích) postupných roènících a poèínaje �kolním rokem
1951/52 se stále je�tì �Slovanské� gymnázium (ji� bez adjektiva reálné)
slouèilo s Polívkovým gymnáziem, dìdicem Èeské reálky, a pøestìhovalo
se do jeho budovy na tøídì Jiøího z Podìbrad 13; uprostøed roku 1953 se
pak k nepoznání pøemìnilo v podivný útvar zvaný Jedenáctiletá støední �ko-
la. Podstatnì se v�ak zmìnil také duch doby, která vùbec nepøála nìja-
kým reminiscencím na �bur�oazní� instituce. Pøesto je a� s podivem, �e
se i v této nepøíznivé dobì plné podezírání, sledování a poni�ujícího schva-
lování kdeèeho podaøilo velice dùstojnì oslavit také 90. výroèí u� vlastnì
zaniklého Slovanského gymnázia. Bez prùvodu mìstem a jiných okáza-
lostí probìhlo v nedìli 29. záøí 1957 opìt slavnostní shromá�dìní absol-
ventù i profesorù (a po nìm obvyklé intimnìj�í setkání bývalých spolu�á-
kù) v tradièních prostorách olomouckého Národního domu. A také
tentokrát pøi oslavì nechybìla pamìtní publikace: Památník Slovanského
gymnasia v Olomouci 1867 � 1957, nazvaný ZA HLASEM KOMENSKÉHO v souvis-
losti s toho roku pøipomínaným 365. výroèím narození celým svìtem
uznávaného (tudí� i u nás povoleného) pedagoga a myslitele. Dvìstìstrán-
kovou publikaci s tradièním obsahem historicko-vzpomínkového zamì-
øení, stále je�tì bez balastu dobovì ideologických frází, vydala sice oficiál-
nì I. jedenáctiletá støední �kola v Olomouci, do tisku ji v�ak pøipravil
osvìdèený tým �urnalistù: Adolf Kubis (mj. opìt pøedseda oslavného vý-
boru) a Jan Cekl spolu s øeditelem �koly dr. Franti�kem Tvrdonìm. Snad
nejcennìj�í souèástí sborníku byl k naprosté dokonalosti pøivedený se-
znam 3569 maturantù Slovanského gymnázia vèetnì prvních ètyø roèní-
kù jedenáctiletky. I kdy� v roce 90. jubilea �ilo je�tì 52 tìch, kteøí maturo-
vali v 19. století, údaje (vèetnì povolání a posledního místa pobytu) byly
u� asi koneèné i u absolventù do roku 1918. Pozdìj�í edice se k nim moh-
ly vracet jen formálnì nebo vùbec ne. Dodejme, �e tuto nepøedstavitelnì
slo�itou, a pøesto naprosto pøesnou práci (v�dy� pouze 7 osob zùstalo
nezvìstných!) vykonal osmièlenný kolektiv absolventù, pøípadnì býva-
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lých pedagogù (V. Dusil, J. Valníèek, dr. J. Stratil, dr. Zd. �princ, dr. Fr.
Los, M. Losová a dr. R. Fla�ar) pod vedením JUDr. Jana Drlíka (abs. 1902).

à

Ani o dal�ích deset rokù pozdìji se pomìry ve prospìch svobodného
vzpomínání na �staré èasy� pøíznivìji nenaklonily, ale 100. výroèí gym-
názia pøece nemohlo být opomenuto. V roce 1967 se ústav nazýval Støední
v�eobecnì vzdìlávací �kola (SVV�), která v èele s øeditelem Antonínem Sosí-
kem na sebe musela vzít odpovìdnost za ideologickou nezávadnost v�eho
slavnostního èinìní. Z bývalých absolventù ústavu se utvoøil Sbor pro osla-
vy stého výroèí za pøedsednictví ji� nìkolikrát osvìdèeného JUDr. et PhDr.
Zdeòka �prince (abs. 1938). Sjezd nìkdej�ích abiturientù vyvrcholil slav-
nostním shromá�dìním 30. záøí 1967 opìt v Národním domì.

Pro v�echny úèastníky sjezdu byl vydán odznak podle výtvarného ná-
vrhu sochaøe Karla Lenharta, na trvalou památku tak významného výro-
èí byla v Kremnici vyra�ena pamìtní medaile vytvoøená Juliem Peliká-
nem. Stejný cíl mìla mimo jiné opìt také jubilejní publikace vydaná
v nákladu 3000 výtiskù, tentokrát pod názvem Pocta Slovanskému gymnasiu
v Olomouci 1867 � 1967. Redakce se ujal PhDr. Jaromír Dvoøák, CSc., (abs.
1950) s redakèní radou, v ní� opìt pùsobil PhDr. Zd. �princ, PhDr. Jan
Springer a dal�í osobnosti, mezi nimi také výtvarník Aljo Beran a historik
Ing. Josef K�ír � oba absolventi Èeské reálky. V obsahu sborníku
s výtvarným doprovodem �esti grafik Aljo Berana (olomoucké ka�ny) ne-
chybìly stati z historie �koly (øeditel Antonín Sosík, Ing. J. K�ír, Jarosla-
va Nìmeèková), které se v�ak poprvé dotkly také minulosti Èeské reálky,
pøíp. Polívkova gymnázia. Najdeme zde samozøejmì i pøíspìvky vzpo-
mínkové, prostor v�ak � rovnì� poprvé � dostaly i osobnosti z kruhù
mimo absolventy èi pedagogy Slovanského gymnázia (profesoøi UP Josef
Ludvík Fischer, Zdenìk Kristen a Miloslav Trapl, ing. arch. Zdenìk Hy-
nek aj.). Koneènì do�lo (na�tìstí u� naposled) i na ideologicky �správnì�
zamìøené èlánky bývalých pedagogù �koly Franti�ka Lóna a Milo�e Tøís-
kaly.

Adresní komise slavnostního výboru, která do publikace o 280 stra-
nách dodala 56 stran seznamu maturantù z let 1872 a� 1967, bohu�el
na�e poznání o ji� 5132 dávných i nedávných spolu�ácích obohatila pou-
ze o jejich jména, bez dal�ích dat a bli��ích informací.

à

Do dal�ích oficiálních oslav �kolního jubilea pak muselo ubìhnout dva-
cet let. Do toho èasu se ve�el pokus o spoleèenský obrodný proces v roce
1968, ukonèený v�ak novou okupací 21. srpna tého� roku, a po nìm léty
smutnì proslulé �normalizace�. Také �kola se v té dobì, od �kolního roku
1969/80, zmìnila ze tøíleté SVV� zase na ètyøleté gymnázium. Ale hlásila
se víc k tradici poúnorové jednotné �koly podle pøedstav Zdeòka Nejedlé-
ho ne� k památce na staré dobré Slovanské gymnázium èi Èeskou reálku.
Její po roce 1969 opìt �znormalizované� vedení v èele s øeditelem Oldøi-
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chem Medkem (1969 � 1986) se nechtìlo (nebo nesmìlo?) hlásit ani ke
vzpomínce na uplývající 110. výroèí ústavu v roce 1977. Pøesto se na nì
zcela nezapomnìlo!

Pøíznivci a ctitelé z øad bývalých �ákù na�li v roce 1969 legální základ-
nu v obnoveném starodávném muzejním spolku (z roku 1883), vystupu-
jícím nyní pod názvem Vlastivìdná spoleènost muzejní v Olomouci, a pod vede-
ním neúnavného PhDr. Zdeòka �prince zde vytvoøili více ne� stoèlennou
Sekci pøátel Slovanského gymnázia. Ta se ji� v roce 1973 zaslou�ila o vydání
sborníèku Gaudeamus igitur v redakci dr. Václava Kupky (abs. 1952)
k pøipomínce 105. výroèí �koly. Na 110. výroèí v roce 1977 pøipravila
dokonce tradièní sjezd abiturientù (na hradì ve �ternberku), ale pøímým
zásahem OV KSÈ v Olomouci byla akce na poslední chvíli zakázána. Zù-
stalo tedy jen u pravidelných setkání, vzpomínkových besed a sbírání
dokumentace k dìjinám ústavu. A� pøi dal�ím výroèí, v roce 1987, na�la
�kola � ji� za vedení RNDr. Vladimíra Bukáèka � více pochopení pro
nabídku svých pøíznivcù, tak�e 3. øíjna toho roku se mohlo na 900 býva-
lých absolventù opìt sjet do Olomouce k oslavì 120. výroèí Slovanského
gymnázia. Po dlouhých letech znovu vy�el od �koly v Kosinovì ulici prù-
vod a� k radnici, odkud pak jeho úèastníci ode�li dílem do bývalého Slo-
vanského domu (ti star�í), ostatní do Národního domu k dru�né zábavì.

Tradièní jubilejní publikaci tentokrát nahradil Seznam a adresáø absolven-
tù Slovanského gymnázia v Olomouci 1918 � 1953, vydaný jako zvlá�tní èíslo
sborníku VSMO �Støedisko�, ale a� v roce 1989. O to se nejvíce zaslou�il
MUDr. Oldøich Jury�ek (abs. 1941), který se osvìdèoval v èele v�ech oslav-
ných akcí poèínaje rokem 1957 a v roce 1988 pøevzal po zesnulém PhDr.
Zdeòku �princovi i vedení sekce Slovanského gymnázia ve Vlastivìdné
spoleènosti muzejní. 1)

à

Poèínaje 120. výroèím v roce 1987 se pak u� �kolní jubilea pøipomína-
la èastìji: po pìti letech. Je tedy leto�ní oslava 140. výroèí v toku èasu
dvou desetiletí oslavou v poøadí ètvrtou. Pøíèin této �akcelerace� je po-
chopitelnì víc. Ohlédnutí za dìjinami ústavu, kdy� uplynulo první ètvrt-
století z ji� druhé stovky let od jeho zalo�ení, tedy 125. výroèí v roce 1992,
bylo koneènì pøipravováno v sekci VSMO hned po skonèení oslav v roce
1987. Byly to tenkrát oslavy dokonce finanènì aktivní �esti tisíci Kès,
a tak bylo rozhodnuto (na schùzi Sekce 11. 12. 1987) ulo�it je jako základ
pro podobnou akci v roce 1992. Av�ak více ne� u�etøený peníz pomohlo
oslavám 125. výroèí ji� nové spoleèenské ovzdu�í návratu k demokracii

1) Sekci Slovanského gymnázia vedl do roku 1990 (v následujících letech byl jejím místopøed-
sedou). Po jubilejních oslavách roku 2002 mu dosavadní pøedseda sekce RNDr. Vladimír
Zicháèek funkci pøedsedy symbolicky vrátil, aby si uvolnil èas pro koncepèní práci na
Slovanském gymnáziu. V záøí 2003 byl MUDr. Oldøich Jury�ek za své zásluhy zvolen èest-
ným pøedsedou sekce Slovanského gymnázia VSMO (výkonným pøedsedou byl zvolen RNDr.
Vladimír Malí�ek).
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po roce 1989, ale zejména vzácné pochopení gymnázia vedeného od roku
1992 øeditelem RNDr. Vladimíren Zicháèkem (abs. 1960), které pak pøe-
vzalo hlavní roli v organizaci nejen akce plánované na rok 1992, ale v�ech
následujících, vèetnì té leto�ní. V�echny mají dosud dost pøímých pamìt-
níkù, proto snad mù�eme být pøi jejich popisu ponìkud struènìj�í.

à

Oslavy v roce 1992, kdy se ústav s ministerským souhlasem (3. 9.
1990) potøetí vrátil k historickému názvu Slovanské gymnázium, probìhly
zejména v sobotu 29. záøí 1992 pøi slavnostním shromá�dìní ve sportov-
ní hale UP na Lazcích. Pøedcházel mu prùvod mìstem a následovalo se-
tkání døívìj�ích spolu�ákù jako obvykle v Národním domì. Po pìtadva-
cetileté pøestávce vy�el v redakci Mgr. Luïka Barto�e sváteèní sborník
s titulem (èásti Komenského citátu) V sýpkách ducha, kde kromì pamìtní-
kù dostali prostor k literárním pokusùm i soudobí studenti. Nechybìl
ani seznam absolventù (od roku 1918 do roku 1992) doplnìný soupisem
souèasných �ákù bì�ného studia, novì zaèínajícího studia víceletého
i v roce 1990/91 zavedené èesko-francouzské sekce. Na památku 125.
výroèí také akademický sochaø dr. Zdenìk Pøikryl vytvoøil ji� druhou
jubilejní medaili.

à

K oslavám o pìt rokù pozdìji (1997) se poprvé pøipojili bývalí absol-
venti i jiní pamìtníci pøed 95 lety zalo�ené Èeské reálky � pozdìj�ího
Polívkova reálného gymnázia, které v roce 1951 splynulo se Slovanským
gymnáziem v jeden celek. Iniciativní skupina v èele s univ. prof. RNDr.
Miroslavem Laitochem, CSc., ing. arch. Zdeòkem Hynkem a dal�ími ab-
solventy kdysi tak významné �koly vytvoøila ve VSMO doèasnou sekci
Èeská reálka. Ta pak obohatila program jubilejní slavnosti v nedìli 4. øíjna
1997 odhalením bronzové pamìtní desky na budovì nìkdej�í Èeské reál-
ky na tø. Jiøího z Podìbrad a pøièinila se také o bohat�í obsah jubilejního
sborníku, vydaného opìt za redakce Mgr. Luïka Barto�e pod titulem
(Masarykovým citátem) PRIMUM NECESSARIUM je vzdìlání a mravnost. V ne-
obyèejnì objemném díle o 640 stranách se tak poprvé objevily ucelenìj�í
stati o dìjinách druhé olomoucké èeské støední �koly (dr. Milan Tichák,
dr. Heda Minaøíková, Ing. Zdenìk Nìmeèek aj.), osobní vzpomínky nì-
kdej�ích studentù i profily významných osobností s reálkou spojených.
Reálka (pøíp. Polívkovo gymnázium) dostala pøednost také v dokumen-
tární èásti sborníku, kde byly poprvé v historii publikovány úplné sezna-
my jejích pedagogù a absolventù od roku 1909 do roku 1951. Nechybìl
ov�em ani aktualizovaný soupis a adresáø abiturientù jubilujícího Slo-
vanského gymnázia. Rovnì� byl uveden i seznam v�ech �ákù soudobých.
Také vydaná pamìtní medaile z ateliéru dr. Zdeòka Pøikryla (abs. reálky
1942) má tentokrát na aversu uvedeno jméno Slovanského gymnázia
(1867 � 1987) i Èeské státní reálky (1902 � 1952).

à
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Pøipomeòme je�tì, �e o dva roky pozdìji � na zaèátku podzimu roku
1999 � si Slovanské gymnázium dùstojnì pøipomnìlo také nedo�ité 80.
výroèí vzniku tøetího z koøenù, z nich� �kola vyrùstá, nìkdej�ího Dívèího
reformního reálného gymnasia, zalo�eného v roce 1919, je� bylo ve váleèném
roce 1943 spojeno s gymnáziem v Kosinovì ulici (Slovanským), s ním� po
své obnovì v roce 1945 definitivnì splynulo v roce 1949. Oslavì jubileí
z roku 1919 i 1949 bylo vìnováno sváteèní zamy�lení dávných studentek
s øadou hostí v pátek 17. záøí 1999 v sále bývalého Studentského domova
(nyní Domu dìtí a mláde�e). Vzpomínky podpoøil i v tomto pøípadì jubi-
lejní sborníèek Buï zdrávo nám, GYMNASIUM DÍVÈÍ, Olomouc, pøipravený re-
dakèní radou v èele s øeditelem SGO RNDr. Vladimírem Zicháèkem. Kro-
mì obsáhlých dìjin dívèí �koly a jiných vzpomínkových statí obsahoval
i úplný pøehled absolventek a v�ech pedagogù, kteøí se tam uplatnili.

à

Stejnì jako v roce 1997 patøila jubilea roku 2002 rovným dílem vzpo-
mínkám na Slovanské gymnázium i na nìkdej�í Èeskou reálku a její po-
kraèování v Polívkovì gymnáziu. Reálce snad je�tì víc, nebo� od jejího
vzniku ubìhlo v tom roce rovné století. Sjezd absolventù obou �kol v sobo-
tu 5. øíjna 2002 ve velkém sále hotelu Sigma si samozøejmì ve slavnost-
ních projevech s kulturním poøadem pøipomnìl i 135. výroèí zalo�ení
Slovanského gymnázia. Slavnostní výbor, který spolu s øeditelstvím ústa-
vu oslavy pøipravil, mìl dva pøedsedy: osvìdèeného MUDr. Oldøicha
Jury�ka za SGO a univ. prof. RNDr. Miroslava Laitocha, CSc., za reálku.
Obìma výroèím byl také zasvìcen tradièní sborník, nazvaný (podle èásti
citátu J. A. Komenského) ��vzdìláván budi��� a pøipravený opìt (ji� po-
tøetí) Mgr. Luïkem Barto�em s redakèní radou v rozsahu 526 stran. Své
kapitoly vzpomínkových statí, medailonù zaslou�ilých osobností a jiných
studií v nìm mìla rovným dílem reálka i gymnázium. Doplòovaly je v�ak
i poznatky o soudobé �kole vèetnì její èesko-francouzské sekce. Soudobé-
mu Slovanskému gymnáziu patøil seznam souèasných studentù �koly ve
v�ech (tøech) jejích podobách a portréty doplnìný seznam pedagogù
i ostatních pracovníkù ústavu. Byly zde dále uvedeni absolventi z posled-
ního pìtiletí, zatímco k historickým soupisùm se vázal jen výèet zmìn
proti pøehledùm uvedeným ve sborníku z roku 1997.

à

Výsledek snahy leto�ních organizátorù oslav 140. výroèí vzniku Slo-
vanského gymnázia ocení pochopitelnì a� jejich úèastníci. Jsme pøesvìd-
èeni, �e i o tìchto slavnostních chvílích bude moci budoucí letopisec na-
psat jen to dobré, co zaslou�í nejvy��í uznání.

PhDr. Milan Tichák
(mat. roè. SGO 1952)
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HO�EK JE VA�E GRAMATIKA

Autorem výroku, který citujeme v nadpise tohoto pøíspìvku a který
podle svìdectví pamìtníkù 1) zaznìl nad hlavami studentù Slovanského
gymnázia nìkdy na pøelomu 60. a 70. let 19. století, není nikdo jiný ne�
J. E. Kosina. Jestli�e sám pan øeditel Kosina, pøísný pedagog, klasický
filolog a autor významné mluvnice latiny, nazval nìkoho uznale �grama-
tikou�, musel k tomu mít jistì vá�né dùvody � v pøípadì Kosinova jazy-
kovì nadaného studenta Ignáce Ho�ka se skuteènì èasem potvrdilo, �e
�gramatika� bylo pro nìj pøízvisko trefné.

O Ho�kovi, narozeném 10. listopadu 1852 v Chromèi nedaleko Bludo-
va na �umpersku, se v pracích o dìjinách èeské slavistiky èiní zmínky
sice jen okrajové, ale pøi bli��ím pohledu na jeho osobnost a dílo zjistíme,
�e máme pøed sebou opravdu úctyhodného filologa. Ho�ek u� za svých
studií na Slovanském gymnáziu projevoval soustavný � a dobovì dosti
pøíznaèný � zájem o slovanské národy, literatury a zejm. jazyky, jejich�
znalost získával èetbou dostupné beletrie. Kdy� r. 1873 odmaturoval,
zapsal se Ho�ek na pra�ské Karlo-Ferdinandovì univerzitì z praktických
dùvodù ke studiu bohemistiky a germanistiky (aby se snáze uplatnil jako
uèitel na støedních �kolách), av�ak tíhnutí k �vìcem slovanským� se u nìj
projevovalo i nadále � jako univerzitní student a pozdìji jako støedo�kol-
ský pedagog mìl dlouhé prázdniny, které mu umo�nily opakovanì pod-
nikat pì�í cesty po Rakousku-Uhersku (Bosna a Hercegovina, �týrsko,
Korutany, Kraòsko, Pøímoøí) i za jeho hranice (Rusko, Èerná Hora, Ba-
vorsko, Francie, Itálie) a upevòovat si tak své jazykové znalosti, opìt
pøedev�ím znalosti slovanských jazykù � Ho�ek se nauèil výbornì rusky,
polsky a srbsky, tak�e ve své osobì dokonale naplnil pøedstavy básníka
J. Kollára o uvìdomìlém Slovanu. Svou pedagogickou dráhu zahájil Ho-
�ek opìt na olomouckém Slovanském gymnáziu, kde uèil v l. 1877/78
jako suplent èe�tinu a nìmèinu, ale zbytek své uèitelské kariéry strávil
na støedních �kolách v Mìlníce (v l. 1878 � 1896), Hodonínì (v l. 1896 �
1904) a v Kromìøí�i (v l. 1904 � 1918).

Jako filolog se Ho�ek veøejnì projevoval od poèátku 90. let 19. století �
publikoval nìkolik kvalitních pøekladù prozaických dìl L. N. Tolstého,
N. V. Gogola, I. S. Turgenìva a F. M. Dostojevského a zároveò se intenziv-
nì vìnoval dialektologii a onomastice èe�tiny. Ho�kovu dùkladnou, ale
jen èasopisecky publikovanou monografii o náøeèí Chromèe a okolí vyu-
�il významný lingvista a folklorista F. Barto� ve své Dialektologii moravské,
kni�nì Ho�ek publikoval své popisy tradièních náøeèí kolem Polné, Bys-
trého a Pøibyslavi na èesko-moravském pomezí a dùle�itým pøíspìvkem
k metodologii dialektologického výzkumu byla jeho studie o pomìru ja-

1) Hlavinka, A.: V Olomouci tehdá�.  In: Památník �edesátého výroèí èeského gymnasia
v Olomouci. Olomouc 1927, s. 74.
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zyka lidových písní k bì�nì mluvenému náøeèí, kde na materiálu z Vítìje-
vsi a z Rohozné u Polièky ukázal, �e lidová slovesnost není vhodným
zdrojem dialektologických poznatkù. 2) Na poli onomastiky nabídl Ho�ek
nìkolik zajímavých, i kdy� dnes u� pøekonaných etymologií nìkterých
vlastních jmen � etnonymum Èech je podle Ho�ka odvozeno od slova èele-
dín, a nále�í tedy do skupiny odvozenin, kam patøí také napø. slovo hoch
(od staroèeského holec �chlapec�), brach (od bratr), kmoch (od kmotr) apod.
Název øeky Moravy spojuje Ho�ek s etymologicky málo prùhledným zá-
kladem *mor- nebo *moro-, dolo�eným ve slovenských náøeèích s význa-
mem �drn, pa�it, tráva� � jméno Morava mìlo prý znamenat �øeka proté-
kající luhy a loukami�. 3)

Výjimeèný a málo známý je Ho�kùv pokus o vytvoøení jakéhosi �slo-
vanského esperanta�, které by usnadnilo dorozumìní mezi slovanskými
národy Rakouska-Uherska. Pohnutky, které Ho�ka vedly k vytvoøení jeho
tzv. novoslovanského jazyka, byly stejné jako ty, které motivovaly zrod
jiných umìlých jazykù � jednak vìdomí faktu, �e jazyky pøirozené jsou
v�dy do jisté míry nepravidelné, a tudí� èiní obtí�e tìm, kdo se jim uèí,
jednak snaha vytvoøit jazyk �neutrální�, který nebude zvýhodòovat �ád-
nou èást nadnárodního spoleèenství u�ivatelù tohoto jazyka a pro v�ech-
ny bude �stejnì jednoduchý�. Na rozdíl od tvùrce jazyka esperanto
L. Zamenhofa � a ke �kodì svého zámìru � u�il Ho�ek pøi konstruování
novoslovanského jazyka metody �od ka�dého (slovanského) jazyka nìco�,
a navíc zcela podlehl základnímu ne�varu v�ech autorù umìlých jazykù,
toti� spontánnímu pøipodobòování novì konstruovaného jazyka svému
jazyku mateøskému. Tak se stalo, �e Ho�kova novoslovan�tina ve skuteè-
nosti silnì pøipomíná èe�tinu (i kdy� je ve tvarosloví daleko pravidelnìj-
�í), a staví tedy do nevýhodné pozice potenciální u�ivatele z øad ostatních
rakouských Slovanù, pøinejmen�ím Poláky, Slovince a Charváty. Uveï-
me si pro pøedstavu úryvek z ilustraèního materiálu v Ho�kovì nìmecky
psané mluvnici novoslovanského jazyka, od jejího� vydání letos uplynulo
právì sto let: 4)

Pognut Va�ím cennikem, mene 15. t. (pjatnástégo togoto) do�lím, �ádám Vás, abyste
mi igned poslal 50 l (pjadesat litrov) dalmackégo èervenégo vína po 60 h (haleroch),
a nadejem sa, �e mi dodáte dobrú jakost.

Se uctou Franti�ek Èernoch, raditel èeské mestianské �kole ve Olomúci, Morava

2) Ho�ek, I.: O podøeèí chromeckém. Listy filologické, roè. 21 (1894), s. 73 � 100,
266 � 288 a 358 � 365; tý�: O pomìru jazyka písní národních k místnímu náøeèí. Praha
1897; tý�: Náøeèí èeskomoravská I (Podøeèí polenské). Praha 1900; tý�: Náøeèí èeskomorav-
ská II (Podøeèí polnické) � 1 (Mluvnický nástin), 2 (Ukázky náøeèí). Praha 1905.

3) Ho�ek, I.: O významì jmen Èechové, Morava, Slované. Èasopis Matice moravské, roè. 15
(1891), s. 215 � 224; tý�: K etymologii jména Morava. Èeské museum filologické, roè. 6
(1900), 186 � 193 a 257 � 290.

4) Ho�ek, I.: Grammatik der neuslawischen Sprache (einer Vermittlungssprache für die Sla-
ven der österreichisch-ungarischen Monarchie). Kromìøí� 1907, s. 113.
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Naivní pokus o novoslovan�tinu po zásluze zapadl a zapadla také dru-
há varianta Ho�kova jazykového novotvaru, tzv. jazyk v�eslovanský
(v tomto pøípadì jde o drasticky �zpravidelnìnou� ru�tinu s prvky ostat-
ních slovanských jazykù), jeho� struèná mluvnice vy�la jako dodatek
k Ho�kovì konverzaèní pøíruèce Slovanský tlumoèník. 5)

Ho�ek se tedy �na�í gramatikou� v doslovném smyslu nestal, ale jeho
významní lingvistiètí souèasníci se k nìmu a k jeho dílu stavìli uznale �
i kdy� jen k pracím dialektologickým a onomastickým. Svìdèí o tom sku-
teènost, �e kdy� Ignác Ho�ek 13. ledna 1919 v Kromìøí�i zemøel, napsal
o nìm pìkný nekrolog i uznávaný indoevropeista, slavista a profesor Uni-
verzity Karlovy O. Hujer. 6) Ho�ek je zde hodnocen stejnì, jako jej mù�eme
dnes hodnotit i my � toti� jako nenápadného, ale jazykovì fundovaného,
pracovitého a ve své dobì velmi prospì�ného èeského filologa.

PhDr. Ondøej Bláha, Ph.D.
(mat. roè. SGO 1997)

O HLEDÁNÍ NEJSTAR�ÍCH MEZI PAMÌTNÍKY

Kdy� se èas uplynulý od nìjaké události zarovná na celé desítky let èi
alespoò pìtiletí, pøichází pøíle�itost vzpomínat, v�elijak bilancovat, po-
rovnávat a pomìøovat, pøi kladných výsledcích samozøejmì (vìt�inou)
i oslavovat. To pochopitelnì platí také o jubileích �kol. Slovanské gymná-
zium v Olomouci k tomu na�lo za léta svého trvání pøíle�itost ji� mnoho-
krát, letos nejménì po osmé, pokud budeme poèítat jen vzpomínání vyjá-
døená oficiálními oslavami. Ve v�ech tìchto pøípadech � a navíc jednou
i neoficiálnì � patøilo k jakési bilanci také zveøejnìní seznamù absolven-
tù. Jejich poèet byl jistì argumentem o oblibì, významu a zásluhách �ko-
ly. Pokud byla ke jménùm pøipojena i místa rodi�tì, pobytu, nebo dokon-
ce dosa�ených povolání jmenovaných jednotlivcù, �lo také o vynikající
dokument ��skýtající hojnost materiálu pro studie pøí�tí o duchovním �ivotì na�í
zemì vùbec a Olomoucka zvlá���� (jak to napø. konstatovali autoøi adresáøe
ve sborníku Símì hoøèièné v roce 1947).

Sestavovatele tìchto soupisù lákalo také zji��ování, který z dosud �ijí-
cích abiturientù vlastní maturitní vysvìdèení ze Slovanského gymnázia
nejdéle, tedy kdo je toho èasu absolventem nejstar�ím. V roce 1927, kdy
byl k oslavì 60. jubilea �koly takový seznam vùbec poprvé zveøejnìn, byli
na�ivu je�tì tøi pøibli�nì pìtasedmdesátiletí úèastníci historicky prvních
zkou�ek dospìlosti v roce 1872. Nìkdej�í øeditel národní �koly v Ol�a-
nech u Prostìjova Václav David, profesor Vy��í hospodáøské �koly v Pøe-
rovì Bohuslav Neoral a lékaø-vrchní zdravotní rada v.v. v Prostìjovì MUDr.

5) Ho�ek, I.: Slovanský tlumoèník. Kromìøí� 1909, s. 59 � 67.
6) Hujer, O.: Ignát Ho�ek. Listy filologické, roè. 46 (1919), s. 123.
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Ignác Stavìl je�tì za�ili slavnou náv�tìvu císaøe Franti�ka Josefa I. u jejich
maturity 5. srpna pøed 55 lety v nuzné �kolní budovì v Purkrabské ulici.

Kdo z nich � pøípadnì z tenkrát je�tì �ijících absolventù dal�ích �esti
roèníkù � do�il nejdéle, nebyla pøíle�itost zaznamenat. Na�la se a� po
dvaceti letech v roce 1947, kdy u� byl doyenem sboru absolventù devade-
sátiletý Ing. Franti�ek Vitásek z maturitního roèníku 1878. Rodák z Vel-
kého Týnce (nar. 3. 4. 1857) pøijal po vysoko�kolských studiích zemìdìl-
ství ve Vídni trvalou slu�bu ve správì statkù olomoucké metropolitní
kapituly ve Velké Bystøici, ve Staré Bìlé u Ostravy i jinde, po válce �il
v Doubravì u Karviné a zemøel ve Velkých Karlovicích na Vala�sku. Svou
pøízeò Slovanskému gymnáziu v Olomouci pøedal i svému synovi (mat.
roè. 1909), pozdìj�ímu dìkanovi Pøírodovìdecké fakulty Masarykovy
univerzity v Brnì, vìhlasnému vìdci v oboru fyzické geografie a èlenu
korespondentu ÈSAV univ. prof. PhDr. Franti�ku Vitáskovi (1890 � 1973).

Do dal�ího jubilea ústavu v roce 1957 zemøeli kromì Ing. Vitáska tøi
nebo ètyøi kandidáti na post nejstar�ího absolventa, ne� pøi�la øada na
dvaadevadesátiletého uèitele a øeditele �koly na odpoèinku Franti�ka
Popelku, rodem z Pìnèína, abiturienta z roku 1884. Za�il je�tì øeditele
J. E. Kosinu a studium ukonèil pøed 73 lety maturitou v Purkrabské uli-
ci. Novou budovu gymnázia v Radeckého (dnes Kosinovì) ulici u� nestihl.
Po maturitì absolvoval nástavbu na uèitelském ústavu v Brnì a uèil pak
bezmála ètyøicet let na Kromìøí�sku v Chropyni a ve Zborovicích (pøed-
tím krátce v Zábøehu), kde v�ude proslul nejen jako vynikající pedagog
a vlastenecký veøejný èinitel, ale tøeba také jako pøíkladný sadaø a vèe-
laø. Na odpoèinku �il v Olomouci v ulici Pod lipami 9 a zemøel zde a�
v roce 1965, ve vìku po�ehnaných 101 let.

V roce 100. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia, slaveného rok po
smrti pana øeditele Popelky, byl nejstar�ím �ijícím absolventem MUDr.
Stanislav Verner z maturitního roèníku 1893, rodák ze severohanáckých
Troubelic. Po promoci na lékaøské fakultì (ji� èeské) pra�ské univerzity
pùsobil prakticky po celý svùj aktivní vìk jako oblíbený obvodní lékaø
a osvìtový èinitel v Mo�tìnici u Pøerova. Je�tì 74 let po maturitì, ve svých
93 letech, pøispìl krátkou, ale vdìènou vzpomínkou na svá studentská
léta v Olomouci do sborníku Pocta Slovanskému gymnáziu v roce 1967.

à

Urèení tìch, kteøí nesli je�tì pozdìji �ezlo �slu�ebnì� nejstar�ích absol-
ventù, asi nebude zcela pøesné (pokud jsou úplnì spolehlivé údaje pøed-
chozí). Nìco, èemu se dnes øíká databáze, nikdy neexistovalo, styk s mno-
ha dávnými spolu�áky rozesetými na mnoha místech vlasti i v zahranièí
� tím ménì s jejich pøíbuznými a pozùstalými � mìl v�dycky své problé-
my. A tak nedostatky v evidenci nejsou vinou obìtavcù, kteøí se o ni nako-
nec jen pøíle�itostnì v èase výroèí pokou�eli. Nejvíce chybìla tì�ko získá-
vaná pøesná data úmrtí jednotlivých veteránù, bez nich� se k spolehlivému
cíli ov�em dostat nelze.

Zdá se v�ak nesporným, �e nìjaký èas do své smrti v roce 1975 nesl
pochodeò seniora MUDr. Adolf Kameníèek, narozený ve �tìpánovì u Olo-
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mouce 16. 11. 1876, absolvent z roku 1897. Vystudoval lékaøskou fakul-
tu v Praze a dlouhá léta pak pùsobil jako praktický lékaø ve své ordinaci
v Olomouci, Riegrovì ul. 12. Do dìjin mìsta se ale zapsal také jako veliký
pøíznivec sportu, v roce 1912 spoluzakladatel Sportovního klubu Olo-
mouc, od roku 1919 a� do roku 1939 jeho pøedseda a pak ji� do�ivotní
pøedseda honoris causa. Pro úèast v odboji byl vìznìn gestapem, na�tìstí
a� v roce 1944, tak�e se doèkal svobody. Zemøel v Olomouci 10. 6. 1975
ve vìku nedo�itých 99 let. Také pøíjmení Kameníèek se v seznamu absol-
ventù Slovanského gymnázia je�tì nejménì jednou objevilo. Patøilo jeho
synovi MUDr. Otakaru Kameníèkovi (1917 � 1987), absolventu z roku
1936.

V èase veøejnì nepøipomínaného 110. výroèí zalo�ení SGO v roce 1977
byl (rovnì� moc nepøipomínaným) nejstar�ím absolventem JUDr. Voj-
tìch Vláèil z Bediho�tì (narozený tam 3. 2. 1887), který zkou�ku dospì-
losti slo�il na Slovanském gymnáziu a� ve dvacátém století, v roce 1906.
Roku 1914 absolvoval právnickou fakultu v Praze, ale jeho první �praxí�
se musela stát vojenská slu�ba v I. svìtové válce. Vlastenecky cítící jedno-
roèní dobrovolník v�ak v Rusku pøebìhl na druhou stranu zákopù a vstou-
pil do èeskoslovenských legií, s nimi� se do vlasti vrátil a� v pùli srpna
roku 1920. Pak teprve uplatòoval svou právnickou erudici ve státní slu�bì
na okresních politických správách v øadì míst, nakonec na Zemském
úøadì v Brnì. Za okupace byl (jako legionáø) zbaven úøadu a totálnì nasa-
zen do zbrojovky v Kuøimi. Po osvobození se sice do slu�by � tentokrát na
Zemském národním výboru v Brnì � vrátil, brzy po únoru 1948 v�ak byl
(opìt jako nepohodlný legionáø) poslán do penze.

U� kdy� se v roce 1987 slavilo 120. výroèí vzniku SGO, a o pìt rokù
pozdìji znova, byla sjezdu absolventù pøedstavena jako nejstar�í �ijící
pamìtnice své maturity na Slovanském gymnáziu paní Pavla Ne�verová-
Hajèmanová, rodaèka z Olomouce (27. 1. 1903), dcera hudebního skla-
datele Josefa Ne�very. Maturovala úspì�nì v roce 1922, pracovala pak
v Olomouci jako úøednice a provdala se pozdìji za obchodníka MUC. Leo-
polda Hajèmana. Jejich syn MUDr. Leopold Hajèman jun., absolvent Po-
lívkova gymnázia z roku 1951, pùsobil jako lékaø v �umperku, kde dnes
jde v jeho stopách také vnuk MUDr. Pavel Hajèman. Jeho babièka byla
opravdu øadu let a� do své smrti 19. 12. 1997 ve vìku 94 let nejstar�í
�ijící absolventkou, pokud ov�em v tomto slovì zdùrazníme ono femini-
num. �eny-absolventky byly na starém Slovanském gymnáziu a� dlouho
do dvacátých let minulého století jevem velice vzácným. Pavla Ne�verová,
jediná dívka ve tøídì, byla v poøadí teprve osmou maturantkou v celé,
tenkrát ji� pìta�edesátileté historii ústavu (vedle 1524 maturantù rodu
mu�ského!). U� jen pro to jí ta èest rozhodnì patøila.

Po smrti vzpomenutého legionáøe dr. Vláèila v�ak pøevzal pomyslnou
�tafetu staøe�iny je�tì �ijících abiturientù Slovanského gymnázia nìkdej-
�í maturant z roku 1918, v tom èase ji� arcibiskup pra�ský a primas
èeský Franti�ek kardinál Tomá�ek (1899 � 1992), který �svým postojem
v boji za lidská práva a spravedlnost se stal symbolem národa�, jak hlásá nápis na
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jeho pamìtní desce odhalené v roce 1997 v budovì olomoucké Teologické
fakulty UP, kde Franti�ek Tomá�ek po maturitì studoval a kam se pozdì-
ji vrátil (1945 � 1950) jako vysoko�kolský profesor a vìdec v oboru peda-
gogiky a katechetiky. V roce 1951 se stal tajnì vysvìcený biskup Tomá�ek
vìznìm komunistického re�imu, který mu a� v roce 1954 milostivì umo�-
nil slu�bu venkovského knìze v Moravské Huzové. Teprve ve volnìj�ím
ovzdu�í �edesátých let mohl v roce 1965 pøijmout jmenování pape�e Pav-
la VI. apo�tolským administrátorem pra�ské arcidiecéze. V roce 1977 byl
jmenován kardinálem a po jistém otálení státních úøadù arcibiskupem
a primasem èeským. Nikdy nezapomnìl na své gymnázium v Olomouci
a jeho 125. výroèí zalo�ení pozdravil v milém dopise Pax et bonum 20. lis-
topadu 1991. Za necelý rok nato, 4. srpna 1992, ve vìku 92 let zemøel
a byl slavnì pochován v katedrále sv. Víta v Praze na Hradèanech.

Pøi samotných oslavách 125. výroèí vzniku Slovanského gymnázia na
konci záøí 1992 v�ak ji� kardinál Tomá�ek ne�il. O pìt rokù pozdìji,
kdy� gymnázium slavilo 130 let svého trvání, poøadatelé na urèení nej-
star�ího z �ijících absolventù nìjak nevzpomnìli. A tak se patrnì ani sám
nedovìdìl, �e byl doyenem spolu�ák ze tøídy Pavly Ne�verové-Hajèmano-
vé, která dospìla k maturitì roku 1922, Vladimír Vymìtal, rodák z Bys-
troèic u Olomouce (nar. 14. 6. 1903). Studoval na Filozofické fakultì Uni-
verzity Karlovy v Praze a v hlavním mìstì ji� zùstal trvale, do Olomouce
se nevracel a mnoho zpráv o sobì nedal. Jako pedagog pùsobil na pra�-
ských støedních �kolách, pozdìji pøijal slu�bu na Ministerstvu informací
a je�tì pozdìji na Ministerstvu �kolství. Zemøel na odpoèinku v Praze na
Malé Stranì ve vìku nedo�itých 97 let 3. ledna 2000.

Ani pøi oslavì 135. výroèí zalo�ení gymnázia (a 100 let Èeské reálky)
v roce 2002 nepøi�lo vyhledání nejstar�ího z pozvaných úèastníkù na
poøad. Bylo to u� velmi obtí�né po letech, kdy �slo�itost �ivota, jeho prchavý let
a zmìny� dostaly vlivem dìjinných pøevratù (a také zásahù �kádrovákù�
a jiných likvidátorù vysazených zejména proti inteligenci) zvlá�� vyso-
kých obrátek. Ale nepochybnì se ji� také projevil známý jev obecného
stárnutí populace. Èiperní devadesátníci u� nebyli jevem zcela výjimeè-
ným jako je�tì pøed padesáti, tøiceti èi dvaceti lety a na post nejstar�ích
byla tedy �tlaèenice�, v ní� se mohl snadno leckdo pøehlédnout. A tak
mo�ná nebude beze zbytku pøesné tvrzení, �e v èase vzpomenutého po-
sledního jubilea byl nejstar�ím �ijícím absolventem Slovanského gymná-
zia nestor olomouckých lékárníkù a veøejný èinitel PhMr. Slavoj Rozsy-
pal, rodák z Olomouce (14. 10. 1911), maturant ve tøídì prof. Rostislava
Bartochy v roce 1931. Kromì svého farmaceutického zamìøení byl v Olo-
mouci znám z veøejného vystupování jako èlen i èinitel øady spolkù
a organizací, svou vitalitu mimo jiné Olomouèanùm také pøedvedl, kdy�
na poèátku ji� desátého decennia svého �ivota vstoupil znovu do stavu
man�elského a v obøadní síni olomoucké radnice tak vytvoøil dosud neza-
znamenaný a patrnì je�tì dlouho nepøekonaný rekord v kategorii vìku
obou snoubencù. Zemøel po krátké nemoci 10. 8. 2003 ve stáøí 92 let.

Kdo z pøibli�nì deseti kandidátù maturitních roèníkù 1932 a 1933
magistra Slavoje Rozsypala po jeho smrti vystøídal ve staøe�inské funk-
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ci, bohu�el pøesnì známo není. Nechme se pøekvapit pøi na�em setkání
u pøíle�itosti 140. výroèí zalo�ení na�í Almae matris dne 6. øíjna 2007!

à

Dlouhovìkost je jistì zále�itostí hodnou chvály i obdivu. Ale soupis
tìch z nás nejvytrvalej�ích pøesto vytváøí kategorii v podstatì náhod-
nou. Je v�ak a� pøekvapivé, �e i z tohoto nahodilého pohledu sestavený
výbìr pøedstavuje nespornì pouze výrazné osobnosti, které v �ivotì do-
kázaly bez výjimky tvoøivì uplatnit své vìdomosti a schopnosti, spole-
èensky plnì anga�ované obèany, kterých se v�dy nìjak dotkly dìjiny,
jimi� na�e vlast v posledním století procházela. To v�ak u� náhoda není;
v�dy� byli absolventy SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA v Olomouci!

PhDr. Milan Tichák
(mat. roè. SGO 1952)

VYNIKAJÍCÍ PEDAGOG A NÁRODNÍ BUDITEL

JOSEF SY TKO

V  roce 2006 jsme si pøipomnìli sté výroèí úmrtí vynikající osobnosti,
která se zlatým písmem zapsala do dìjin èeského národního �ivota
v Olomouci a �irokém okolí v druhé polovinì 19. století, profesora Josefa
Sytka. Tento znamenitý vlastenec a národní buditel, pedagog a zakládají-
cí èlen mnoha institucí mìl mimoøádný vliv na rozvoj èeského národního
cítìní na Moravì.

Pocházel z Døevohostic, kde se narodil (23. 1. 1828) jako páté dítì
z deseti potomkù døevohostického rolníka Jana Sytka. Pozornosti uèite-
lù døevohostické obecné �koly neu�lo jeho velké nadání, a tak se na zákla-
dì jejich doporuèení otec rozhodl dát jej na studia. Nìmecky se nauèil na
�kole v Lipníku n. B., odkud pøestoupil na �estitøídní piaristické gymná-
zium v Kromìøí�i (1841 � 1846). Nadchl se zejména pro èeskou literatu-
ru a historii. Studia dokonèil v Olomouci, kde maturoval v roce 1848.

V bouølivém revoluèním roce 1848 se stal èlenem olomoucké akade-
mické legie a nad�enì vstoupil do vlasteneckého spolku �Lípa slovan-
ská�. V letech 1849 � 1852 studoval na olomoucké universitì práva. Usou-
dil v�ak, �e svému národu více prospìje, stane-li se uèitelem a vychovate-
lem moravské mláde�e a bude se podílet na zvy�ování vzdìlanosti
nejmlad�í generace národa. Ve vzdìlanosti vidìl lék na duchovní i hmot-
nou bídu lidu, v ní� se tehdy ná� národ nacházel. Jeho mimoøádný zájem
o dìjiny jej pøivedl na vídeòskou universitu, kde v letech 1852 � 1854
studoval historii, zemìpis a èeský jazyk.

V roce 1854 byl jmenován definitivním uèitelem na nìmeckém gymná-
ziu v Jihlavì. Od 24. 2. 1859 byl v�ak proti své vùli pøelo�en do Uherské
Skalice. Zanedlouho byl doslova znechucen tehdej�ími pomìry v uher-
ském �kolství a �ádal o pøelo�ení na Moravu. Od roku 1863 vyuèoval na
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nìmeckém gymnáziu v Opavì, od
26. 2. 1865 na katolickém gym-
náziu v Tì�ínì a po získání kvali-
fikace pro vy��í gymnázium se r.
1866 na nìmecké gymnázium
v Opavì vrátil. Po dosa�ení pro-
fesorské definitivy pøe�el 10. bøez-
na 1869 na èeské Slovanské gym-
názium v Olomouci, kde byl vyni-
kajícím profesorem a národním
buditelem, který se svými vìdo-
mostmi i morálními vlastnostmi
stal brzy pro studenty vzorem.

Krátce po pøíchodu do Olomou-
ce, které bylo tehdy významným
nìmeckým �kolským a kulturním
centrem oblasti støední Moravy,
vìnoval profesor Sytko mnoho
energie, sil a spoustu èasu hledá-
ní nových, dùstojnìj�ích prostor
pro umístìní tøíd èeského gymná-
zia. Ponìvad� v tehdej�í Olomou-
ci pøeva�oval vliv nìmeckého oby-
vatelstva, jemu� podléhali i mnozí
obyvatelé èeského pùvodu, nachá-
zel v mnoha pøípadech nepocho-
pení, úsmì�ky i pohrdání.

Dne 16. èervence 1869 bylo ni�-
�í Slovanské gymnázium pový�eno císaøem na vy��í, aby mìl ústav pra-
voplatnì po�adovaných osm roèníkù. Profesor Sytko vyuèoval témìø ve
v�ech tøídách zemìpis, dìjepis a pozdìji i nìmèinu. Usilovnì budoval
ústavní knihovnu, jí� byl od roku 1874 obìtavým správcem.

Dne 5. srpna 1872 v 11 hodin zavítal na Slovanské gymnázium císaø
Franti�ek Josef I. Císaø provedl inspekci �koly a byl pøítomen právì pro-
bíhající maturitní zkou�ce ze v�eobecných dìjin. Císaø sledoval zkou�ky
s velkým zaujetím a na závìr své náv�tìvy vyjádøil s úrovní práce �koly
velkou spokojenost. Kriticky se v�ak vyjádøil ke stavu �kolní budovy.

Profesor Josef Sytko mìl velký podíl i na povolení stavby nové budovy
gymnázia øí�skou radou. Dne 24. prosince 1880 byl uèitelský sbor Slo-
vanského gymnázia vyzván, aby podal �stavební program�. Po mnoha
vyèerpávajících bojích a za obrovského úsilí vedoucích èinitelù ústavu
byla nová �kolní budova Slovanského gymnázia v Olomouci v roce 1884
slavnostnì otevøena.

Ve �kolním roce 1877 � 1878 byl profesor Sytko ustanoven zatímním
správcem Slovanského gymnázia a dne 18. øíjna 1878 byl jmenován øedi-
telem zku�ební komise pro kandidáty uèitelství pro výuku na obecných
a mì��anských �kolách.

Josef Sytko
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Dne 10. øíjna 1882 byl ustanoven okresním �kolním inspektorem èes-
kých �kol okresù olomouckého, prostìjovského a �ternberského. Stal se
pro uèitele tìchto okresù pøísným, ale vysoce fundovaným rádcem, který
si plnì uvìdomoval nároènost uèitelského povolání. V roce 1891 ode�el
do penze, ale ji� v roce 1894 byl jmenován zástupcem vyuèovací správy
ve �kolním výboru �Èeské prùmyslové �koly pokraèovací� v Olomouci.

Profesor Josef Sytko byl velmi aktivní i v olomouckém èeském kultur-
ním dìní.

V roce 1862 zalo�ili olomouètí Èechové vlastenecký �Slovanský ètenáø-
ský spolek�, který byl v roce 1872 pøejmenován na �Obèanskou besedu�
a profesor Sytko se rozhodujícím zpùsobem podílel na její spolkové èin-
nosti. V roce 1871 se prof. Sytko aktivnì zapojil do èinnosti �Spolku mo-
ravských uèitelù�. Spolek vydával od 1. ledna 1873 nejstar�í pedagogic-
ký a dosud vycházející èasopis �Komenský�, do nìho� profesor Sytko
pøispíval skvìlými odbornými èlánky ze zemìpisu. Nìkteré z jeho èlánkù
byly tak zdaøilé a zajímavé, �e byly pozdìji pøejaty i do Barto�ovy �Èítan-
ky pro I. tøídu gymnasia� a Martinákovy �Èítanky pro IV. tøídu reální�.
V roce 1872 zalo�il øeditel J. E. Kosina olomouckou �Matici �kolskou�.
Profesor Sytko patøil k jejím nejaktivnìj�í èlenùm.

V roce 1880 patøil mezi zakládající èleny olomouckého pìvecko-hudeb-
ního spolku ��erotín� a stal se té� zakládajícím èlenem �Vlastivìdného
spolku muzejního v Olomouci�, který vznikl 23. záøí 1883 a mìl mimo-
øádný význam pro rozvoj národnostního cítìní v�ech vrstev èeského oby-
vatelstva v Olomouci. Jméno profesora Sytka je dokonce uvedeno i mezi
významnými èleny hospodáøského spolku �Ústøední zálo�ny�.

V roce 1888 se profesor Josef Sytko v Olomouci ��astnì o�enil. Jeho
paní Natálie byla man�elovi velkou oporou. Zapojila se do èinnosti �Spol-
ku paní a dívek�, v �Dobroèinném komitétu dam�, ve správní radì �Ústa-
vu hrabìte Pöttinga� a v �Národní jednotì pro východní Moravu� (zalo�e-
na v r. 1885).

Profesor Josef Sytko se do Døevohostic velmi rád vracel. Èasto chodí-
val na vycházky v okolí Døevohostic i po malebném kraji podhostýnské-
ho Záhoøí, které miloval a ctil jako kraj svých pøedkù.

Josef Sytko zesnul v Olomouci 20. srpna 1906. Pohøební obøad se ko-
nal za velké úèasti døevohostických obèanù 22. srpna 1906. Jako zaklá-
dající èlen profesorského sboru Slovanského gymnázia má prof. Sytko
trvalé zásluhy na rozvoji èeského národního uvìdomìní v Olomouci
a �irokém okolí i pro vývoj èeského �kolství v tomto mìstì.

Mgr. Zdenìk Smiøický

Pozn. red.: Rozsáhlej�í studie Mgr. Zdeòka Smiøického o profesoru Slovanského gym-
názia v Olomouci Josefu Sytkovi vyjde ve 3. èísle �Vlastivìdného sborníku morav-
ského� ve druhé polovinì roku 2007.
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�ZLOMÍME TRNY, ZLÍBÁME SVÌT��
O maturitì pøed 110 lety

Ka�dý rok v podletním èase nastává jisté èásti studentù na�ich støed-
ních �kol období dosud nepoznaného napìtí, vzruchu i obav. Blí�í se
�zkou�ka dospìlosti� � maturita. Atmosféra tìchto dní jistì nebyla jiná
ani na Slovanském gymnáziu v Olomouci napøíklad pøed 110 lety, kdy
nejstar�í èeská støední �kola na Moravì slavila teprve 30. výroèí své exis-
tence. Závìr osmiletého sna�ení tehdej�ích jedenatøiceti absolventù ne-
byl jistì ani tenkrát nièím výjimeèný. Pøed nimi ji� �kolu stejným zpùso-
bem opustilo 730 �ákù nejvy��í tøídy, které se øíkávalo oktáva, a maturita
se zde opakovala u� po �estadvacaté, po dvanácté v nové �kolní budovì
v tehdej�í Radeckého (dnes Kosinovì) ulici. Ani oslavy �kolního jubilea
pøipadající na onen rok nebyly � pokud to historická pamì� dochovala �
nijak výrazné. Prostì � úplnì obyèejná maturita. Pro nás, souèasníky
leto�ního 140. výroèí vzniku Slovanského gymnázia ponìkud zvlá�tní
pouze tím, �e se odbývala tak neuvìøitelnì dávno.

Mladí mu�i roèníku narození 1876 a 1877, kteøí se na poèátku �kolní-
ho roku 1889/90 spolu se�li v primì Slovanského gymnázia, pocházeli
z vìt�í èásti z olomouckého okolí, rodákem a obyvatelem mìsta Olomou-
ce nebyl je�tì nikdo z nich. Na denní docházení do �koly a zpìt si mohl
troufnout málokdo, av�ak díky ji� existující ��elezné dráze� mohli snad
nemnozí �áci dennì dojí�dìt. Ti ostatní to mìli trochu z ruky. Tak vìt�ina
z nich vyu�ívala tenkrát bì�né mo�nosti ubytování v soukromí u rùzných
vdov a starých sleèen, v jejich� �studentských pokojících� pro�ívaly svá
mladá léta èasto celé generace gymnazistù. Nejedno z tìchto proslulých
studentských záti�í se stalo jakousi neoficiální klubovnou celé tøídy, kde
se øe�ily nejen studijní problémy, ale i vedly vá�nivé debaty na nejrùznìj�í
témata, èasto ov�em i zapovìzená. I tato tøída mìla takovou snìmovnu
v bytì paní Hlubinkové, tetì jednoho z nich, v Sarkandrovì (dnes Mahle-
rovì) ulici. Tam se � v dobì, kdy nìkdej�í prima dospìla do sexty � kolek-
tivnì tvoøil dokonce literární èasopis Moravská lípa v péèi studentù Kubi-
se, Hlubinky, Pchálka, Pozbyla, Vra�tila a mnoha dal�ích. Samozøejmì
tajnì, nebo� pøísný c.k. �kolní øád zakazoval studentùm �plody ducha svého
na veøejnos� vystavovati�. Laskavou shovívavostí skvìlých profesorù Èer-
máka, Coufala, Bartochy, Polívky, Vyvleèky a dal�ích, vèetnì sice pøísné-
ho, ale pøesto milého øeditele Maxmiliána Vrzala, v�ak nedo�lo k �ádné
újmì na hodnocení mravù.

V pokojíèku v tiché Sarkandrovì ulici mo�ná vznikly i ver�e, které
jejich autor Adolf Kubis nechal zhudebnit skladatelem Cyrilem M. Hraz-
dírou (1868 � 1926), tenkrát vojenským hudebníkem C. a k. pì�ího plu-
ku 93 v Olomouci. Jako mu�ský sbor je pak abiturienti z roku 1897 zapì-
li na veøejném maturitním veèírku � jak bývalo tenkrát zvykem � v sále
Národního domu:
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Pijme, bratøi, z èí�e veselí,
kr vi  vzplaò,
bychom sobì kvìtù naseli
v �ití lán.
Slzavým  údolím kráèejme  vpøed,
zlomíme trny a zlíbáme kvìt.
Svítí nám ideál, jen dál, jen dál.
Zdráv buï, ty jarní blesku,
jen� svítí� z na�ich øas,
ty svi� na na�i stezku,
v nás sílu vlej, tvùj jas.

Byla tenkrát jiná doba a dne�ním maturantùm, kteøí prokazují svou
pøípravu na dospìlost v ma�karním pøestrojení, vybírajíce pøitom hluè-
nì na ulicích drobné, se jistì bude ver�ovaný program jejich dávných
spolu�ákù zdát pøinejmen�ím divný, ne-li k smíchu. Jen�e oni to tehdy
mysleli vá�nì a svá poeticky vyjádøená �ivotní pøedsevzetí skuteènì plni-
li.

Z 31 absolventù jich 18 ukonèilo vysoko�kolské vzdìlání, dvìma dal-
�ím � mediku Josefu Mandlíkovi a bohoslovci Konstantinu Vlèkovi �

Nahoøe: Antonín Nevole, Jan Burda, Franti�ek Polívka, Karel Kadlec, Karel Charvát, Edu-
ard Ouøedníèek, uprostøed: Vít Høivna, Franti�ek Coufal, Karel Minaøík, Dr. Eduard Domi-
nik, Josef Bartocha, Franti�ek Matu�ka, P. Jan Kögler, dole: Alois Vepøek, Jan Èermák,
Václav �teffl, Vilém Tkaný, øed. Maxmilián Vrzal, Antonín Kraus, Viktor Navrátil, Josef
Dole�al � tehdej�í profesorský sbor Slovanského gymnázia
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v tom zabránila jen pøedèasná smrt. Tehdej�ím dlouholetým tendencím
odpovídalo, �e se jich devìt dalo na dráhu duchovní, na které nejjasnìji
zazáøili PhDr. Josef Vra�til z Chomoutova u Olomouce, èlen øádu Tovary�-
stva Je�í�ova, pozdìj�í profesor arcibiskupského gymnázia v Praze-Bu-
benèi a literárnì èinný vìdec v oboru staroèe�tiny, a Jan Pospí�il z Èecho-
vic na Prostìjovsku, prefekt arcibiskupského semináøe v Kromìøí�i.
Pedagogické èinnosti se vìnovali i dal�í dva knì�í, katechetové F. Jedliè-
ka a S. Kaprál. Celkem 6 dal�ích spolu�ákù se stalo støedo�kolskými
profesory, dva z nich dokonce opìt na Slovanském gymnáziu v Olomou-
ci: pøedèasnì zesnulý (1906) Otakar Bartùnìk z Konice a Stanislav Podi-
vínský z Námì�tì na Hané-Biskupství, èinný zde po 18 let (jeden èas do-
konce jako správce ústavu), v letech 1931 � 1937 pak øeditel gymnázia
v Pøerovì. Uèitelskou dráhu na reálce v Moravské Ostravì nastoupil také
vzpomenutý protagonista tøídy Adolf Kubis z Bru�perka, od roku 1906
pak v�estrannì zaslou�ilý tajemník Národní jednoty v Olomouci, redak-
tor a po mnoho let pøední osobnost èeské spoleènosti Olomouce a celé
severní Moravy (vzpomenutý na stránkách této publikace také v souvis-
losti s jeho do�ivotní pøízní na�emu gymnáziu). Pìt jich vystudovalo prá-
va. Významnými advokáty se stali v Olomouci JUDr. Jan Bartonìk
z Pøáslavic (otec sochaøky Marie Bartoòkové-Drábkové), v Kladnì JUDr.
Franti�ek Halouzka ze Senièky, v Prostìjovì JUDr. Franti�ek Znojil
z Krumsína a v Praze JUDr. Rudolf Hlubinka z Èech pod Kosíøem, ten
v�ak advokacii zamìnil za slu�bu u pra�ského magistrátu a zapsal se
pøedev�ím do kulturní historie Prahy jako pøední odborník a zakladatel
dodnes uznávaného systému památkové péèe. JUDr. Andìlín Zboøil
z Krumsína dal zase pøednost státní slu�bì jako náèelník politické sprá-
vy v Nitøe na Slovensku. Významnou postavou byl jediný spolu�ák, který
vystudoval medicínu, MUDr. Adolf Kameníèek ze �tìpánova, olomoucký
lékaø a sportovní èinitel, o nìm� se zmiòujeme je�tì na jiném místì. Stal
se výjimeèným také délkou svého �ivota. Kdy� bylo Slovanskému gymná-
ziu 60 let (1927), tøicet let od maturity roèníku 1897, ji� devìt spolu�ákù
ne�ilo. Pøi dal�ím �kolním jubileu 80 let zalo�ení v roce 1947 jich naopak
jen devìt zùstalo na �ivu, o deset let pozdìji pouze pìt. Nakonec zbyl
pouze dr. Adolf Kameníèek. Pøe�il v�echny své dávné druhy a zemøel
v Olomouci a� 10. 6. 1975. Jen 17 mìsícù mu chybìlo do stovky let.

Èest Slovanskému gymnáziu prokázali i ostatní abiturienti z roku 1897,
i kdy� jejich jména nezdobil akademický titul. V letech, kdy jedinými
�kádrovými pøedpoklady� byly pouze vìdomosti, vlastní píle, svìdomi-
tost a poctivost v práci, dosáhli v�ichni vysokých hodností v úøadech
státní správy, pìt z nich se v hodnosti vrchních inspektorù uplatnilo
u dráhy èi u po�ty atd. Prostì �ádný se v �ivotì neztratil. Spolu�áci zcela
náhodnì vybraného maturitního roèníku 1897 potvrdili pouze pravidlo
o Slovanském gymnáziu v Olomouci jako vynikající pøípravce pro �ivot,
ani� by byli výjimkou.

PhDr. Milan Tichák
(mat. roè. SGO 1952)



158

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

HAVELKOVY DIDAKTICKÉ POMÙCKY

Oddìlení dìjin �kolství Muzea Komenského v Pøerovì, p. o., má ve
svých fondech nejednu vzácnou památku na slavné období vývoje èeské-
ho støedního �kolství poslední tøetiny devatenáctého století. Vedle uèeb-
nic, metodické literatury a odborných knih, jejich� autory jsou støedo-
�kol�tí profesoøi brnìnského i olomouckého Slovanského gymnázia a také
jiných støedních �kol z Moravy a Èech, zvlá�tní pozornost zaujme názor-
ná archeologická pomùcka, kterou v období olomouckého pùsobení na
Slovanském gymnáziu vytvoøil prof. Jan Havelka (1839 � 1886) dle pokynù
svého tchána MUDr. Jindøicha Wankela (1821 � 1897), který je v �iroké od-
borné veøejnosti pova�ovaný za zakladatele moravské archeologie.

Jan Havelka, �tichý génius Moravy, který v�echno umí�, jak o nìm
prohla�ovali kolegové, pøátelé i spolupracovníci, po vysoko�kolských stu-
diích dìjepisu a zemìpisu ve Vídni u prof. Aloise Vojtìcha �embery (1807 �
1882) a dal�ích významných rakouských historikù i zemìpiscù, pùvod-
nì nastoupil v hlavním mìstì rakousko-uherské monarchie slibnou drá-
hu dvorního archiváøe a historika. Jeho neskonalá touha vrátit se na
rodnou Moravu nakonec zvítìzila nad poklidným i finanènì výnosným
zamìstnáním ve Vídni, s mo�ností pøedná�et na nìkteré z tamních vyso-
kých �kol. Jan Havelka zahájil pedagogickou dráhu jako suplent øádové-
ho gymnázia v Pøíboøe (1867) a o rok pozdìji v Uherském Hradi�ti. V roce
1870 byl pøelo�en na olomoucké Slovanské gymnázium, øízené øeditelem
Janem Evangelistou Kosinou (1827 � 1899), které se stalo v �edesátých a se-
dmdesátých letech støediskem èeského vìdeckého, národního i kulturní-
ho �ivota a iniciátorem vzniku èeských spolkù, èasopisù a �kol na Mora-
vì. Vyvrcholením tìchto národních snah bylo v osmdesátých letech
zalo�ení Muzejního spolku olomouckého a prvního èeského muzea na Moravì,
které se stalo nejen støediskem èeské vìdecké práce, ale i dùle�itým poli-
tickým a národnì uvìdomovacím moravským centrem v boji proti �íøící
se germanizaci. V poèátcích se olomouètí muzejní nad�enci soustøedili
zvlá�tì na archeologii a národopis.

Významné bylo Havelkovo pøátelství s pozdìj�ím �vagrem Vilibaldem
Absolonem. Ten ho seznámil s rodinou blanenského zámeckého a hutního
lékaøe Jindøicha Wankela, které poznamenalo jeho �ivot nejen odbornì,
ale i soukromì.

MUDr. Jindøich Wankel se v roce 1883 pøestìhoval na penzi z Blanska
do Olomouce. V oboru archeologie a antropologie byl uznávanou vìdec-
kou velièinou nejen u nás, ale i v zahranièí. Jan Havelka svému tchánovi
kreslil nejen lokality, kde provádìl archeologický prùzkum, ale i nalezené
pøedmìty. Z této vzájemné souèinnosti vznikla nepochybnì i unikátní
archeologická didaktická pomùcka, kterou jsem do pøerovských sbírek
získal ze Základní �koly Jiøího z Podìbrad v Olomouci 16. února 1988. Je
soustavnì vystavena v pøerovském �erotínském zámku v kabinetì tøídy
z období Rakouska-Uherska.
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Archeologické nálezy jsou
zde na tehdej�í dobu syste-
maticky ulo�eny v zasklené
døevìné skøíòce velikosti
63,5 x 47,5 cm a nahoøe
rámu na �títku je pozname-
náno Janem Havelkou, �e
tuto pomùcku vyhotovil pod-
le návrhu MUDr. Jindøicha
Wankela. Celkem je tu vysta-
veno 94 pøedmìtù, které jsou
øazeny èásteènì podle tehdej-
�ího uznávaného systému dì-
lení pravìku na tøi periody:
na dobu kamennou, bronzo-
vou a �eleznou, které do pra-
xe uvedl v roce 1863 dánský
badatel a muzejník Christian
Jürgensen Thomsen. Wankel
s Havelkou toto dìlení je�tì
specificky upøesnili na:
I. Dobu peleonthologickou

a) Období skalních medvì-
dù (ukázka 1 � 11),

b) Období sobù morav-
ských (ukázka 12 � 26).

II. Dobu neolithickou (27 � 40).
III. Dobu staveb kùlových (41 � 54).
IV. Dobu bronzu a �eleza (55 � 94).

Zmínìná prezentace v zásadì akceptuje soudobé darwinisticko-evolu-
cionistické pojetí vývoje lidské spoleènosti, respektive jeho odraz v mate-
riálové kultuøe.

Tato archeologická didaktická pomùcka z pùvodního Slovanského
gymnázia v Olomouci má pøírùstkové èíslo oddìlení dìjin �kolství Muzea
Komenského v Pøerovì 128/88 a inventární signaturu UP 3744.

V té�e expozici tøídy z období Rakousko-Uherska se nachází nástìnná
didaktická mapa Markrabství moravského a vévodství slezského od slovinského
rodáka Blasiuse Kozenna (1821 � 1871), støedo�kolského profesora k.k.
Staat Obergymnasia v Olomouci. Z textu kartu�e na levém horním rohu
vyplývá, �e tomuto významnému rakousko-uherskému kartografovi byli
nápomocni jeho kolega C. F. Bauer a prof. Slovanského gymnázia Jan Havel-
ka, který poøídil èeské pøeklady mìst, obcí a vysvìtlivky. Kozenn pùsobil
v Olomouci od roku 1858 a� do svého pøedèasného penzionování v roce
1870. Kozennovy atlasy se tiskly v celé monarchii. Na èeských �kolách se
pou�ívaly od �edesátých let devatenáctého století více ne� pùl století.
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Zmínìná Kozennova didaktická mapa Moravy a Slezska, velikosti 148
x 113,5 cm, v mìøítku 1:200 000, vy�la nejprve u Eduarda Hölzela ve Vídni
a pak snad i v Olomouci nejménì ètyøikrát. V pøerovském fondu se na-
cházejí tøi rùzné výtisky, které se od sebe li�í opravami èeských názvù
mìst, jako napø.: Vy�kov-Vi�kov, Frýdek-Frídek, Èáca-Èaèa, Hradistì
Uher.-Hradi�te Uher., Ho�týn-Hoch�tein. Chybným pøelepem chybí há-
èek a èárka u Fren�tátu a na sebe rovnomìrnì nenavazuje Jièín Nový.
Jedno vydání má u tohoto mìsta pouze pomlèku (-Starý). Dal�í výtisk má
ji� celé jméno mìsta (Jièín Starý). Rùznorodost písma se nachází u Výkladu
znamení (ozdobné písmo � písmo s patkami). Jedno vydání má také �est
rozli�ení mìst podle poètu obyvatel, na rozdíl od pìti druhù mìst s poèty
du�í na dal�ím vydání.

Jiná odli�nost v tisku se nachází v uvedení Hölzelova skladu. Na dvou
mapách je pouze Vídeò, na nejmlad�í pak je�tì vedle Vídnì i Olomouc.
Rovnì� ohranièený tiskový rám map má dvojí �rafování: svislé a vodo-
rovné.

Brilantní a názorné je provedení nadmoøské vý�ky jednotlivých mìst,
hor a pohoøí ve spodní èásti mapy.

Obì didaktické pomùcky, na kterých se podílel prof. Jan Havelka, sne-
sou i dnes, po sto tøiceti letech, ta nejpøísnìj�í mìøítka.

PhDr. Franti�ek Hýbl
øeditel Muzea Komenského v Pøerovì
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O PRVNÍCH VLA�T OVKÁCH

NA ÈESKÉ REÁLCE V OLOMOUCI

První vla�tovka jaro nedìlá, øíká lidová moudrost a ví, co øíká. Platí to
i v tak významných sociálních sférách, jakými jsou vzdìlávání dívek na
støedních �kolách a promìna chlapeckých �kol v koedukované ústavy.
Právì k tìmto jevùm je zamìøen následující text. Ménì zasvìceného ète-
náøe mù�e pøekvapit název �koly, která je v tomto textu zkoumána. Èes-
kou reálkou je mínìn ústav zalo�ený a otevøený v roce 1902 jako Èeská
soukromá reálka a zru�ený pod názvem Polívkovo gymnasium v roce
1950. V prùbìhu své existence byla olomoucká reálka oznaèována je�tì
dal�ími devíti oficiálními názvy; nikdy v�ak ne jako Èeská reálka. Dìjin-
ný význam tohoto èeského vzdìlávacího ústavu byl mimoøádný. Vyplý-
valo to z poslání, které mu bylo pøi zalo�ení dáno do vínku: umo�nit prak-
tiètìj�í vzdìlání mladíkùm, jim� se klasické pojetí èeského gymnázia
(rozumìj olomoucké Slovanské gymnázium) nejevilo s ohledem na budoucí
sféru pùsobení jako optimální. První podnìt k zalo�ení reálky vze�el od
èeských spolkù v Olomouci v roce 1899, trvalo v�ak celá tøi léta, ne� byl
ústav otevøen. Jeho zøízení bylo podmínìno osobním nasazením mnoha
olomouckých osobností, a pøedev�ím mimoøádnou aktivitou Matice �kol-
ské v Olomouci a Ústøední matice �kolské v Praze, nikoli k tomu povola-
ným c. k. ministerstvem kultu a vzdìlávání ve Vídni, kde �ádná ze �ádos-
tí o zøízení �koly nebyla vysly�ena.

Vra�me se v�ak k charakteru �koly: reálka byla zalo�ena jako chlapec-
ký ústav, jako ústav pro vzdìlávání jinochù, i kdy� to v názvu nebylo
výslovnì uvedeno. A� do 1. ledna 1907, kdy byl ústav pøedán do státní
správy, nepøekroèila práh �koly jediná studentka. Dívkám bylo v Olo-
mouci vyhrazeno Pöttingeum s jeho praktickou orientací na �enská po-
volání, od roku 1919 pak Dívèí reformní reálné gymnasium.

Pøesto se setkáváme v pøehledech absolventù ji� v roce 1910 s první
maturantkou � absolventkou Evou Sobotovou z Berouna a v následujících
letech s Gabrielou Spí�kovou z Komni (1911), s Ladislavou ��astnou z Pro-
stìjova (1913) a v roce 1914 hned se sedmi maturantkami. Byly jimi Blan-
ka Arno�tová, Berta Janu�ková a Thea Matzkeová z Olomouce, Miloslava
Procházková z Brna, Otilie Strnadová z Uherského Brodu, Milada �ma-
helová z Chrudimi a Pavla Veselá z Pøerova. Tìch prvních deset si zaslou-
�í být jmenováno. Právì ony jsou tìmi prvními vla�tovkami, je� naru�ily
jino�ský charakter èeské reálky v Olomouci a jako první dosáhly na reál-
ce maturity a byly uznány dospìlými. Ve srovnání s klasickým gymnázi-
em se jeví reálka v ochotì pøijmout ke studiu dívky daleko vstøícnìj�í.

V prvních letech své existence nesla �kola název Èeská soukromá reál-
ka a sídlila na tehdej�ích Bìlidlech v Sokolské ulici, kde mìla Matice �kol-
ská své sídlo. �kola byla podporována 1.000,� K na ka�dou tøídu roènì
ze strany pra�ské Ústøední matice �kolské, jinak v�echny náklady spoje-
né s provozem �koly hradila olomoucká Matice �kolská, èeské spolky
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a studenti. Zájem byl veliký. Roènì se otevíraly dvì primy, v nich� bylo po
padesáti a� �edesáti studentech. Ze �kolní dokumentace vyplývá, �e �ko-
lu nav�tìvovali i �áci z míst dosti vzdálených. Ti �ili v podnájmech u pøí-
buzných, spøíznìných èi známých. Bìhem ètyø let, kdy byl dovr�en ni��í
stupeò od primy do kvarty, pøedstavovala �kola ústav se ètyømi stovka-
mi studentù. Pedagogický sbor byl mnoho let výluènì mu�ský a byl hod-
nostnì diferencován oznaèeními (c.k.) profesor, (c.k.) skuteèný uèitel,
supplující uèitel (zpoèátku psaný s dvìma p, pozdìji jen s jedním) a vý-
pomocný uèitel. Od samého poèátku se na reálce setkáváme se jmény,
která jsou dodnes pojmem: Franti�ek Polívka, Franti�ek Haderka, Josef
Hrdlièka, Václav Komberec, Franti�ek Nepustil, Franti�ek Papírník, An-
tonín Petzold, Ing. Franti�ek Rompart, Dr. Ferdinad �pí�ek, Franti�ek
Waic, Karel Wellner, Dr. Franti�ek Zvìøina.

Nároènost studia byla mimoøádná, co� vyplývalo nejen z vysokých
po�adavkù na studenty v matematice, fyzice, deskriptivní geometrii,
kreslení a modelování, ale i z faktu, �e se studenti uèili kromì èe�tiny
také nìmèinì a francouz�tinì, nepovinnì i tìsnopisu.

Úsmìvnì se jeví tehdej�í potøeba hodnocení vnìj�í úpravy prací písem-
ných, co� v dobì, kdy bylo v�e psáno rukou, nebylo bez významu: klasifi-
kaèní stupnì úpravy mìly názvy témìø poetické: velmi úhledná, úhledná
a obstojná. Pøedmìtem hodnocení na vysvìdèení bývala i píle studenta.

Vìnujme se v�ak tématu a nezapomínejme na ony první vla�tovky,
které prolétly èerstvì zalo�eným ústavem, v nìm� bylo mo�no získat �prak-
tiètìj�í vzdìlání�. Jak ji� bylo zmínìno, v letech 1902 � 1907 byla olo-
moucká reálka �kolou soukromou, její� chod zabezpeèovala Matice �kol-
ská. V tom údobí byla výluènì �kolou chlapeckou. Kdy� se stala poèínaje
1. lednem 1907 �kolou státní, do�lo ke zmìnì. Brána �koly se otevøela
i dívkám. Rù�ové brýle na tuto mo�nost mnohým zhatí skuteènost, �e
dívky mohly být ke studiu pøijaty jen jako privatistky. V tomto postave-
ní procházely �kolou a� do maturity; vìt�inou nebyly osvobozeny od �kol-
ného a patøily do tøídy jako �nìco navíc�. V záøí 1907 se staly studentka-
mi ètyøi dívky: do primy nastoupila Thea Mackeová, dcera vrchního
inspektora c.k. státních drah, a Miloslava Procházková, dcera známého
majitele tiskárny Miloslava Procházky (firma Procházka-Kramáø). Obì
pro�ly spolu s ostatními pøijímacími zkou�kami a staly se prvními Olo-
mouèankami, je� vystudovaly celou reálku od primy do septimy. Jak
uvidíme pozdìji, nebyla to cesta obvyklá. Èastìji se pøi studiu pramenù
setkáváme s pøípady, �e dívky na reálku pøecházely z jiných typù �kol
a vstupovaly hned do vy��ího roèníku. Takovou studijní cestu k maturitì
absolvovaly dal�í dvì pøijaté studentky. Kvintánkou se v roce 1907 stala
Anna Sobotová, nar. 11. záøí 1884 v Berounì, dcera inspektora c.k. stát-
ních drah Emila Soboty z Nové Ulice. Podle záznamu v tøídním výkazu
mìla neuvìøitelných 23 let, a kdy� maturovala, bylo jí 26 rokù. V kvintì,
sextì i septimì studovala velmi dobøe, prospìch mìla výborný a dobrá
byla jen v matematice a fyzice. Kdy� jako první �ena pro�la maturitní
zkou�kou, byla komisí uznána za dospìlou s vyznamenáním. Jakou mìla
Anna Sobotová ke studiu motivaci, lze tì�ko z dokumentace vydeduko-
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vat, lze v�ak pøedpokládat, �e u� pøed sto lety bylo vzdìlání i otázkou
presti�ní a oficiální nabytí støedo�kolského vzdìlání mìlo svou spoleèen-
skou váhu.

Ètvrtou studentkou pøijatou v roce 1907 ke studiu byla Gabriela Spí�-
ková, rodaèka z Komni u Uherského Brodu, jednoho z uva�ovaných ro-
di�� Jana Amose Komenského. V této souvislosti si dovolím malou odboè-
ku: v tøídních výkazech se u data narození uvádìlo jednak místo naroze-
ní, jednak vlast � u mìst a obcí moravských byla uvádìna jako vlast
Morava, u èeských Èechy. Gabriela Spí�ková pøe�la po absolvování pøijí-
macích zkou�ek z 3. mì��anky v Uherském Brodì do kvarty B na Èeské
státní reálce v Olomouci. Iniciování studia po smrti jejího otce lze pøed-
pokládat ze strany jejího poruèníka, jím� byl naduèitel Jan �imoník.
Gabriela Spí�ková patøila dobrým studentkám, a pøesto�e v prùbìhu ètyø
let (kvarta-septima) musela dohánìt jisté jazykové nedodìlky zejména
v nìmèinì, i ona byla v roce 1911 maturitní komisí uznána dospìlou
s vyznamenáním.

První trojici dívek maturujících na olomoucké reálce dovr�uje v roce
1913 z Prostìjova pocházející Ladislava ��astná, její� otec Gustav ��ast-
ný byl konfekcionáø. Rodina bydlela na Horním námìstí 11. Reálku jako
studentka nav�tìvovala jen krátce, s nejvìt�í pravdìpodobností jen dva

Chlouba mìsta � budova Èeské reálky (1920).
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poslední roèníky (sextu a septimu) k maturitì. Narodila se 10. kvìtna
1893 a maturovala ve svých dvaceti letech. Ve výkazech není uvedeno,
odkud byla pøijata ani není uvedena poznámka o pøijímacích zkou�kách,
co� by napovídalo o pøestupu z jiného reálného ústavu. Maturitní komise
ji v roce 1913 shledala dospìlou vìt�inou hlasù. Z prvních deseti dívek
maturantek byla jediná, je� pro�la podle dne�ní terminologie jakoby
s odøenýma u�ima. Na druhou stranu je obdivuhodné, v jak krátkém
studijním období se k maturitì propracovala.

Zatímco ve �kolním roce 1907/1908 studovaly na olomoucké reálce
jen ètyøi dívky, o dvì léta pozdìji, tj. ve �kolním roce 1909/1910 (kdy
maturovala na ústavu i první �ena � Anna Sobotová) nav�tìvovalo �kolu
ji� dvacet dívek: v I. B � 2, v II. B � 4, v III. A � 4, v III. B � 6, v IV. B. � 1,
v V. B � 1, v VI. B � 1, v VII. � 1. Vesmìs �lo o pøestupy z jiných �kol ve
spojení s pøijímacími zkou�kami. V Olomouci se pomìrnì hojnì pøestu-
povalo z Pöttingea a z pøedmìstských �kol. Úspì�nost dívek byla pomìr-
nì velká, i kdy� nechybìly ani pøípady, kdy dívka reálku poté, co byla
prohlá�ena po roce studia za nezpùsobilou k postupu do vy��ího roèní-
ku, �kolu opustila. Od maturity se odstupovalo i v pomìrnì vysokých
roènících, kdy u� maturita studentùm doslova klepala na dveøe.

Ze zkoumaného �kolního roku 1909/1910 vyplývají dal�í pozoruhod-
né �statistické� údaje (ty se v�ak týkají celé vzdìlávané populace, ne tedy
jen dívek). 22 studentù bylo shledáno nezpùsobilými k postupu do vy��í
tøídy, 24 �kolu opustilo je�tì pøed klasifikací. Z pøijímaných 100 � 120
primánù jich do septimy a k maturitì obvykle pro�lo nìco pøes 40.

Za dívèí maturitní prùlom, a� do roku 1924 nepøekonaný a zcela ojedi-
nìlý, lze pova�ovat �kolní rok 1913/1914, rok vzniku první svìtové vál-
ky. Maturitu tehdy slo�ilo sedm dívek, i kdy� pouze dvì z nich pro�ly
v�emi tøídami reálky: byly jimi u� zmínìné Thea Mackeová a Miloslava
Procházková.

Suverénní studentkou byla pøedev�ím Thea Matzkeová, nar. 11. 8.
1897 v Olomouci. Podaøilo se jí projít v�emi tøídami s nejvy��ím hodno-
cením a samozøejmì stejnì úspì�nì pro�la i úskalím maturitní zkou�ky.
Byla uznána dospìlou s vyznamenáním. Pøispìlo k tomu nepochybnì
pøísloveèné semitské nadání, ale i její cílevìdomost. Maturovala velmi
mladá � v roce maturity dosáhla teprve 17 let.

Dobrých výsledkù dosahovala bìhem studia i stejnì stará Miloslava
Procházková, druhá, která z onìch sedmi maturantek poctivì pro�la v�e-
mi tøídami. Nadaná se jevila pøedev�ím v kreslení. V dal�ích pøedmìtech
dosahovala solidního vyrovnaného prùmìru, tak�e pro�la �kolou bez
velkých stresù. I ona dosáhla dospìlosti s vyznamenáním.

Délka studia na reálce byla u ostatních maturantek roku 1914 krat�í.
Blanka Arno�tová z Olomouce absolvovala �kolu od tercie, stejnì tak i její
spolu�aèka Berta Janu�ková z Olomouce. Obì pøe�ly na reálku do tercie
z Pöttingea. Toto�nou délku studia mù�eme pøipsat Pavle Veselé, která
pøi�la z Pøerova. Její o rok mlad�í sestra Bo�ena se stala studentkou reál-
ky o rok pozdìji. Z reálky se stával ústav oslovující mláde� s velmi �iroké-
ho územního okruhu.
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Do kvarty ve �kolním roce 1910/1911 pøistoupila a ètyøi léta na reálce
studovala Milada �mahelová z Chrudimi. I ona opou�tìla �kolu s matu-
ritním vysvìdèením, jím� byla uznána dospìlou s vyznamenáním.

Ponìkud specifické v porovnání s onìmi dlouhodobì se pøipravující-
mi absolventkami se jeví studium Otilie Strnadové, je� se k maturitì pøi-
pravila bìhem �kolního roku 1913/1914 v septimì. V tøídním výkazu je
zapsáno, �e byla pøijata do septimy jako absolventka sexty té�e �koly, ale
v pøedcházejícím roce studentkou reálky nebyla. Zápisem a zaèlenìním
pravdìpodobnì byly øe�eny problémy související s klimatem váleèné doby,
proto�e Otilie Strnadová maturovala a� v druhém, tj. záøijovém termí-
nu. I ona maturovala s vyznamenáním.

Ani v dal�ích letech se poèet studentek na olomoucké reálce nezvy�o-
val. V roce 1915 pøistoupila k maturitì pouze Bo�ena Veselá z Pøerova,
v následujícím roce odmaturovaly tøi dívky, v roce 1917 jedna dívka
a v posledním roce války pìt studentek. Bìhem první republiky se otáz-
ka dívèího zastoupení ve skladbì studentù neøe�ila ani nikoho zvlá�tì
nezajímala. Poèet absolventek, které odmaturovaly, udávají následující
èísla: 1919 � 2, 1920 � 1, 1921 � 6, 1922 � 3, 1923 � 7, 1924 � 7, 1924 �
9, 1925 � 5, 1926 � 2, 1927 � 2, 1928 � 0, 1929 � 4, 1930 � 4, 1931 � 5,
1932 � 4, 1933 � 3, 1934 � 4, 1935 � 5, 1936 � 6, 1937 � 4, 1938 � 9,
1939 � 7.

Je mo�né konstatovat, �e vla�tovky kolem olomoucké reálky létaly té-
mìø v�dy, ale �lo o jev, který nebyl vnímán jako problém. Spí�e to souvise-
lo s orientací rodin, v nich� dívky vyrùstaly. Studentky mající zájem
o studium na reálce vìt�inou vyrùstaly v prostøedí øemeslnì podnikatel-
ském nebo ve sféøe inklinující k technice, obchodu, dopravì, k byrokracii
a slu�bám. Otcové tìchto rodin byli obchodníci, uzenáøi, kamnáøi, tiska-
øi konfekcionáøi, øeditelé podnikù, oficiálové, uèitelé, hostin�tí�, tedy
lidé, kteøí hodnì vìdìli o podnikání a obhajobì existence. Studium na
technice bylo i mu�ùm umo�nìno teprve za 1. republiky, tak�e titulovaní
in�enýøi se mezi nimi zaèali objevovat teprve v polovinì dvacátých let;
lékaøi a právníci a� v tøicátých letech. Absolventka reálky v�ak mezi nimi
a� do konce první republiky neobjevuje se ani jedenkrát.

K obratu dochází a� po druhé svìtové válce, ale tehdy u� jsou vlastnì
dny diferencovaného �kolského systému témìø setøeny a nakonec zru�e-
ny.

à

Není tomu dávno, kdy jsem �el kolem budovy bývalé Èeské reálky na
tø. Jiøího z Podìbrad. Do �koly vstupovalo více dívek ne� chlapcù. U� je
jaro, pomyslil jsem si maje na mysli, �e ty první vla�tovky z Rakouska-
-Uherska, o nich� zde psáno, pøece jen pøinesly jaro� �Svìte, div se,�
zabruèel jsem si pod vousy. �Reálka je u� skoro dívèí!� nestaèil jsem se
divit, ale jen do okam�iku, ne� jsem si uvìdomil, �e v�echno je jinak, �e
reálka u� dávno není reálka, ale gymnázium. Ale zále�í dnes na tom?
Zvlá�� kdy� je to Slovanské gymnázium?!?

Mgr. Bohumír Koláø
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LITERÁT S NEUVÌØITELNÌ PROMÌNNÝM

OSUDEM (FRANTI�EK SERAFÍNSKÝ PROCHÁZKA)
* 15. ledna 1861 v Námì�ti na Hané � 28. ledna 1939 Praha

Nìkolik generací mláde�e pro�ilo své první kontakty s literaturou pod
vlivem èasopisu Mladý ètenáø. Nebyl to vliv zanedbatelný, byl v�ak pøí-
hodný. Pøita�livost a v�eobecná oblíbenost Mladého ètenáøe vyvìrala
z nároènosti, kterou redakce uplatòovala na publikované texty svých
autorù, a z citlivé a do té doby neaplikované psychologie, s ní� byl Mladý

ètenáø po léta vydáván. Stalo se, co u� pøedtím
mnohokrát: velikost a popularita díla pøekry-
la jeho tvùrce, jeho �lechtitele. Není mnoho za-
svìcených, kteøí za Mladým ètenáøem je�tì
dnes vnímají Franti�ka Seraf ínského Procház-
ku, plodného básníka, prozaika, dramatika
a pøekladatele. Patøil k tìm, kteøí vymanili dìt-
skou literaturu z vod dobového amatérismu
a diletantství a postavili ji na roveò jakékoli
jiné umìlecké tvorby. Jeho profesním pùsobi�-
tìm se stala Praha, ale jeho moravské koøeny
ho pøedurèily, aby svìt vnímal v �ir�ích kontu-
rách. Blízké mu byly pøedev�ím city národní,
vlastenecké a od nich se odvíjelo i jeho lpìní na
domácí kulturní a zvykové tradici. Pøedstavu
tradicionalisty a konzervativce v�ak nikdy ne-
naplnil, od toho ho ochraòovala mimoøádná
dìlnost a permanentní tvoøivost.

Franti�ek Seraf ínský Procházka je rodákem
z Námì�tì na Hané. Narodil se 15. ledna 1861
v rodinì tamního kováøe, zámeèníka a v�e-

stranného øemeslníka s neobvyklými znalostmi z oblasti hudby, literatu-
ry a spoleèenských vìd. Franti�ek byl prvorozeným synem, ale vlastních
sourozencù se nedoèkal; matka mu jako ètyøletému zemøela. Z druhého
otcova man�elství mìl devìt sourozencù. Nejvíce tíhl ke svým prarodi-
èùm, jejich� moudrost ho nenásilnì navigovala do intelektuálních sfér.
V letech 1873 � 1881 vystudoval Slovanské gymnázium v Olomouci. Pøi
studiu se na ústavu setkal s Janem E. Kosinou, Josefem Sytkem, Jaku-
bem �kodou, Josefem Fialou, Vilémem Tkaným, Vincencem Praskem,
�tìpánem Cholavou, Janem Havelkou a s øadou dal�ích pøedních olo-
mouckých vzdìlancù a jejich pøièinìním si uvìdomil, jak významné je
ono pozdní národní obrozenství pro rozvoj èeské kultury a èeského umì-
ní. F. S. Procházka absolvoval Slovanské gymnázium v dobách, kdy pìs-
tovalo vzdìlanost v provizorních podmínkách. Budova v Kosinovì ulici
byla dokonèena teprve roku 1884, tedy tøi léta po Procházkovì maturitì.
Je a� s podivem, jak kvalitní absolventi v té dobì ústav pøesto opou�tìli.

Franti�ek Serafínský Procházka
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Olomoucké studijní období neskonèilo u F. S. Procházky maturitou na
Slovanském ústavu. S øadou dal�ích spolu�ákù pokraèoval ve studiu,
a to na olomoucké bohoslovecké fakultì. Z Procházkovy gymnaziální tøí-
dy se z 31 maturantù vydalo na knì�skou dráhu 16 studentù. Literárnì
se kromì Procházky z jeho maturitního roèníku prosadil jen pozdìj�í
prostìjovský lékaø Ondøej Pøikryl. S ním se F. S. Procházka hojnì stýkal.
Jejich vztah k literární tvorbì byl v�ak odli�ný. První autorské vstupy
F. S. Procházky lze zaznamenat v dobì støedo�kolských studií ve student-
ských èasopisech Háj, Lípa a Sr�eò.

Po dvou letech ale Procházka pøe�el z olomouckých bohosloveckých
studií do Prahy, kde se vìnoval na Karlovì univerzitì studiu latiny, øeèti-
ny a èe�tiny. Na studiích byl podporován spolkem Radho��, ale �ivil se
pøedev�ím kondicemi. Studoval u Jana Gebauera, Josefa Krále a Antoní-
na Rezka. Studia ukonèil v roce 1887.

Profesní �ivot F. S. Procházky byl velmi promìnný: do roku 1891, kdy
se stal redaktorem Malého ètenáøe, pùsobil jako vychovatel, výpomocný
uèitel a po slo�ení doplòovací maturity jako uèitel na obecné �kole ve
Starých Stra�nicích, na �i�kovì a ve Vr�ovicích. Nikdy profesnì nenapl-
nil finální pøedmìt svého studia a nestal se støedo�kolským profesorem.
�ivotopisci tvrdí, �e proto, �e nebyl schopen pøe�ít bez prostøedkù rok
�kolní slu�by v roli neplaceného èekatele profesury. Kdyby tomu tak ne-
bylo, mo�ná by se osudy F. S. Procházky vyvíjely zcela jinak.

Do Malého ètenáøe, kterého vydávalo Vilímkovo nakladatelství, na-
stoupil v roce 1891, tedy ve své tøicítce. Hanáckonámì��ský rodák se
v nìm také brzy uplatnil jako redaktor ve�keré kni�ní produkce pro dìti
a mláde�. �ivot mu v�ak zkomplikovala du�evní nemoc jeho �eny, je� po
12 letech psychického strádání zemøela. O profesním nasazení postupnì
se prosazujícího spisovatele svìdèí skuteènost, �e nejednou zastával sou-
èasnì i tøi profesnì nároèná zamìstnání. V roce 1913 byl napø. redakto-
rem v nakladatelství Èeská grafická unie, øeditelem knihovny na Vino-
hradech a navíc je�tì redaktorem a vydavatelem beletristického èasopisu
Zvon.

Pøíkladný svou tvorbou a zaujetím pro vzdìlanost a národní kulturu,
zejména pak pro povznesení dìtské literatury, zùstává F. S. Procházka
dodne�ka. A to nejen v rovinì národní literatury, ale i pro svùj rodný
kraj. �ádný jeho �ivotopisec v�ak dosud nezachytil jeho kontakty s Ná-
mì�tí na Hané, s Olomoucí a Slovanským gymnáziem, s Hanou. Je nepo-
chybné, �e byly. Na domov a rodný kraj myslil èasto. V�dy� jména Hanák
u�íval i jako svého pseudonymu a obèas ho je�tì roz�iøoval na Prokop
H a n á k .

Obesílal i v�echny na Moravì vydávané almanachy soudobé tvorby,
popøípadì tematicky koncipované regionální sborníky. S Procházkovou
tvorbou se setkáme napø. ve sbornících Hlasy z Hané, vydané v Prostìjo-
vì r. 1912, Morava svým Maticím (1897), Památník k 60. výroèí èeského
gymnázia v Olomouci (1927). Na Moravu adresoval i mnohé kni�ní titu-
ly. V roce 1884 to byla báseò Pod základní kámen Panteonu moravského, o rok
pozdìji báseò Do vínku domu èeských písní v Olomouci. Spolku Radho�� se
odvdìèil za studijní podporu v roce 1899 titulem Radho�ti k jeho tøicetiletí,
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s my�lenkami na rodnou Námì�� na Hané vydal v r. 1908 sbírku básní
Písnièky kováøova syna.

Dílo F. S. Procházky se setkávalo s ohlasem ji� pøi vydávání jednotli-
vých titulù. Franti�ek Zákrejs, jeden z nejvìrnìj�ích Procházkových re-
cenzentù, reagoval v Osvìtì 1884 na jeho titul Pod základní kámen Panteonu
moravského, Písnièky kováøova syna zhodnotil ve Zvonu 1908/1909 Franti-
�ek Sekanina. Do okruhu Procházkových kritikù dokonce patøili F. X.
�alda, E. Krásnohorská, Viktor Dyk, Jaroslav Vrchlický, Arne Novák,
Otakar Fischer, A. M. Pí�a, Franti�ek Götz, Bedøich Slavík a mnoho dal-
�ích renomovaných osobností.

Dávná tvorba F. S. Procházky je pøedmìtem zájmu literární vìdy i dnes,
témìø sedmdesát let od jeho úmrtí. Pøipomíná ho napø. Josef Voráèek
v publikaci Kontury èeské literatury pro dìti a mláde�, vydané spoleènì
s Otakarem Chaloupkou v r. 1979, Franti�ek V�etièka vìnoval Procház-
kovi texty Byl také básník jako ka�dý jiný, O kompozici Procházkovy
poezie pro dìti, Ètyøi hlasy, O kompozièní výstavbì poezie pro dìti,
O Sládkovì a Procházkovì poezii pro dìti a publikoval je v AUP Olomouc,
Facultas Paedagogica, Philologica 1988, 1989 a 1990. Pøipomeòme je�tì
Studie Muzea Kromìøí�ska z roku 1999, kde o Procházkovì díle zasvìce-
nì psal Jan Skutil a N. Sieglová.

Málo známá je okolnost, jak Franti�ek Seraf ínský Procházka pøi�el
k roz�íøení svého jména o ono jméno Serafínský. K publicistickému ozøej-
mìní do�lo a� posmrtnì v èasopise Zvon. �Seraf ínku� øíkal Franti�ku
Procházkovi �ertem, ale èasto Jaroslav Vrchlický. A ponìvad� Franti�kù
Procházkù bylo hodnì, �lo vlastnì o jedno z nejfrekventovanìj�ích jmen,
zaèalo být tohoto oslovení pou�íváno u Franti�ka Procházky z Námì�tì
na Hané jako identifikaèního vymezení (Franti�ek Procházka bylo jméno
také u�ívané jako �ertovné lidové oznaèení pro císaøe Franti�ka Josefa.)
Obohacení frekventovaného jména doporuèil Franti�ku Procházkovi Jan
Herben. Poprvé k roz�íøení jména do�lo pøi prezentaci Procházkovy Po-
hádky (byla publikována v knize Píseò o Èinu), kdy� ji autor posílal Janu
Nerudovi. Tak se hanáckonámì��ský rodák natrvalo odli�il od v�ech
ostatních �velepoèetných� Franti�kù Procházkù.

Kováøùv syn z Námì�tì na Hané patøí natrvalo k literární pamìti Hané,
k literárnímu odkazu absolventù Slovanského gymnázia, k dìdictví, kte-
ré je pøipomínáno sice bez patosu a velkých gest, ale o to samozøejmìji.
Objevuje se v�ude, kde je s rozvahou a zasvìcenì pomìøuje stále �ivý
literární rozmìr kraje. Stalo se to díky Eli�ce Bla�ejové na CD-ROMu �Olo-
mouc v literatuøe XX. století�, který pod mou editorskou péèí vydalo
v roce 1999 Støedisko informatiky a slu�eb �kolám Olomouc, zaøazen byl
zásluhou té�e autorky do publikace Slovanské gymnázium literární, zpra-
cované kolektivem L. Barto�, E. Bla�ejová, V. Cetkovská, B. Koláø,
M. Kovaøíková, B. Smejkal, M. Tichák a V. Zicháèek, a objevuje se i nyní,
kdy� se druhým dílem uzavírá projekt na zpracování mého pøevá�nì
memoárového díla Z pamìti literární Olomouce.

Pamìtní deska na kovárnì, kde se Franti�ek Seraf ínský Procházka
narodil, nepøipomíná osobnost zapomenutou.

Mgr. Bohumír Koláø
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SVÌDECT VÍ O VÝZNAMNÉM ABITURIENTU

Z ROKU 1900
Svatokopecký probo�t Julius Jan Pùda býval v první polovinì 20. sto-

letí èastým náv�tìvníkem mnoha moravských úøadù veøejné správy. Kdy�
se objevil ve dveøích kanceláøí, pøítomní pøedstavení a úøedníci ihned
vytu�ili úèel jeho náv�tìvy. V�dy toti� pøi�el po�ádat o finanèní podporu
nebo souhlas k opravám památkového objektu první tøídy � poutního
chrámu na Svatém Kopeèku nad Olomoucí. Byl to hou�evnatý mu�, který
pøi tìchto náv�tìvách zpravidla v�dy dosáhl pøíznivého vyøízení �ádosti,
by� opakované. Ji� vrozenou progenií � nápadným vyèníváním dolní èe-
listi � budil dojem mu�e, který míní prosadit svùj zámìr. Profesor Ro-
bert Smetana ho charakterizoval ve své vzpomínce jako �èlovìka velmi
vìcného, povahovì pøímého, osobnì vyhranìného a zakaleného obrov-
ským restaurátorským dílem, které po mnoho let provádìl a nakonec
provedl ve svatokopeckém poutním chrámu�.

Probo�t Pùda si zaslou�í, aby byl pøipomenut mlad�ím generacím ab-
solventù Slovanského gymnázia nejen jako maturant z roku 1900 a obno-
vitel stavitelských památek, ale také jako mu�, který se tvrdì postavil
vùèi jakékoli zrùdné politické ideologii.

Jan Pùda se narodil 14. února 1881 v Ol�anech u Prostìjova v domì
èíslo 37. Jeho matka Cecilie, rozená Labounková, spolu s otcem Josefem
obdìlávala men�í výmìru polí � v matrice jsou uvedeni jako zahradníci,
tj. domkaøi. Synu Janovi umo�nili støedo�kolské vzdìlání na olomouc-
kém Slovanském gymnáziu. Z 29 maturantù roèníku 1900 se devìt roz-
hodlo pro teologické studium a poté knì�ství. Kromì Jana Pùdy stojí za
pøipomenutí Ignác Husièka (1880 � 1937) z Tì�etic, který dosáhl hod-
nosti podplukovníka vojenské duchovní slu�by, a Emil Pillich (1881 �
1961), knìz a první autor tiskem vydané historie poutního místa Stará
Voda u Mìsta Libavé. V dobì øeditelování gymnázia premonstrátem Ma-
ximiliánem Vrzalem (1889 � 1907), a pod jeho vlivem, se pro knì�ství
rozhodoval ka�doroènì vìt�í poèet maturantù; Pùda dokonce vstoupil
do Vrzalova mateøského premonstrátského klá�tera v Praze na Straho-
vì. Lékaø MUDr. Mauric Reme�, který mu mìl dát ke vstupu doporuèení,
konstatoval u nìho velkou srdeèní vadu, a obával se, �e je mu vymìøeno
jen pár rokù �ivota. Pøesto byl Pùda do øádu pøijat a dostal øeholní jméno
Julius, po pape�i ze 4. století, bojujícím tehdy proti uèení ariánù; tento
patron mu byl vzorem, jak obstát ve vlastních bojích, které v budoucnu
èasto podstupoval.

Po studiích na pra�ské teologické fakultì a knì�ském svìcení nastou-
pil své první kaplanské místo 15. listopadu 1905 na Svatém Kopeèku.
Jak dovedl po devìt let �èeøit stojaté vody� zdej�í farnosti, o tom psal
premonstrát Jan Ev. Hráèek: �Mladý, energický duch nemiloval pohodlí
a ticha vy�lapaných cest. Tvoøil nové cesty, sna�e se uplatnit katolické
zásady horlivou a prùbojnou èinností ve veøejném �ivotì. Kde byl kaplan
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Pùda, tam byl ruch nových poèinù. Tam nebyl nasycený klid tì�ící
z dobytého, tam byl stálý útok na výboj. Zalo�il spolek pro vybudování
poutního domu, byl èinným èlenem V�eodborového sdru�ení køes�anské-
ho dìlnictva, Orla, konal schùze v okolí, byl hlasatelem Katolické akce.
Podporován probo�tem Hendlem pøipravoval Svatému Kopeèku den
vzkøí�ení.�

Svou aktivitou drá�dil své odpùrce, proto byl 15. dubna 1914 na pùl
roku pøelo�en do Mikulovic u Znojma a poté ustanoven faráøem poutní-
ho a klá�terního kostela v Doksanech u Roudnice. Bìhem deseti let tam-
ního pùsobení se Pùda plnì vìnoval renovaci klá�terního areálu, jedno-
ho z nejcennìj�ích barokních celkù v Èechách.

Získané zku�enosti mohl následnì uplatnit pøi obnovì chrámového
interiéru na Svatém Kopeèku. Vrátil se sem 15. srpna 1924 jako probo�t
� pøedstavený nìkolikaèlenné komunity premonstrátù. Od roku 1846,
kdy Svatý Kopeèek pøevzali èlenové tohoto øádu z pra�ského Strahova,
byl Pùda prvním probo�tem moravského, hanáckého pùvodu. Péèe
o chrám � �skvost moravského baroka� � byla jeho starostí nejpøednìj�í.
Fresky na chrámové klenbì, plastiky, mramorové obklady stìn, dla�by �
v�e bylo postupnì obnoveno rukama povolaných restaurátorù. Velká osla-
vy 300. výroèí vzniku svatokopeckého poutního místa v roce 1932 byly
také díkùèinìním probo�tu Pùdovi za zdar tìchto rozsáhlých prací.

Pøátelé, kteøí Pùdovy zájmy znali, obèas v �ertu prohodili, �e se minul
povoláním. Nesmírnì se toti� zajímal o technické novinky a na svém
pùsobi�ti je uvádìl v �ivot. Pro své cesty po úøadech si opatøil a sám øídil

Setkání J. Pùdy s prezidentem republiky dr. E. Bene�em v Olomouci 1937
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star�í automobil znaèky Laurin a Klement. Uvá�íme-li, �e v roce 1920
bylo evidováno v celém tehdej�ím Èeskoslovensku 3350 osobních auto-
mobilù, pak asi Pùda patøil mezi první majitele ve farnosti. Zajistil také
zavedení elektrického proudu do obce a postavení trafostanice pro chrám.
V jubilejním roce 1932 ozaøovaly reflektory nejen chrámové klenby, ale
také jeho prùèelí � první vnìj�í osvìtlení historické budovy na Moravì!
V tém�e roce docílil, �e zvony, cimbály a varhany dostaly elektrický po-
hon. Nemalou péèi vìnoval i pøesnému chodu vì�ních hodin. Pøi úpra-
vách mechanismu hodinového stroje mu byl nápomocen Jindøich Spáèil
� mistr-hodináø ze Samoti�ek (1888 � 1958). Bìhem náv�tìv v jeho hodi-
náøské dílnì, kde vidìl hodiny rùzných znaèek a stáøí, se stal sbìratelem
historických hodin, mnohdy vìnovaných pøáteli. V roce 1950, kdy byli
premonstráti násilnì odvezeni ze Svatého Kopeèka do internace, mìl pro-
bo�t Pùda ve své sbírce více ne� padesát mimoøádnì cenných hodin; vìt-
�ina této sbírky byla v té dobì rozkradena. Ale nepøedbíhejme.

Po volbách do obecního zastupitelstva v roce 1932 se stal Julius Jan
Pùda starostou Svatého Kopeèka. Dùvod pro pøijetí této funkce byl dvo-
jí: chtìl pomáhat a mírnit strádání obèanù posti�ených hospodáøskou
krizí a zajistit elektrifikaci i úpravu komunikací a veøejných prostran-
ství v obci. Získal k tomu podporu a spolupráci olomouckého velkoob-
chodníka Josefa Andera, svatokopeckého rodáka, i arcibiskupa Leopol-
da Preèana, takøka trvale bydlícího v obci. V roce 1937, odìn v bílé klerice,
byl pøi náv�tìvì prezidenta republiky Edvarda Bene�e v Olomouci jemu
pøedstaven jako jeden ze starostù obcí okresu. Brzy po okupaci Èeskoslo-
venska byl v�ak starostenství zbaven.

V roce 1933 jsem se s rodièi pøestìhoval z rodné Holice do svatokopec-
ké farnosti, a tak jsem mìl mo�nost být probo�tu Pùdovi na blízku
a sledovat jeho dal�í obdivuhodné poèiny. O mnohých vypovídají zápisy
jeho kaplanù ve farní kronice.

Za Pùdova pùsobení, a zvlá�tì po velkolepé obnovì chrámového interi-
éru, stal se Svatý Kopeèek magnetem pro èetné poutníky, obdivovatele
umìní, turisty, ale také místem uèitelských kurzù a Akademických týd-
nù. Probo�t Pùda byl hostitelem osobností v�ech profesí, zasvìceným
vykladaèem symboliky freskové výzdoby chrámu. Mimo jiné pøivítal zde
i zahranièní biskupy v èele s paøí�ským kardinálem Jeanem Verdierem,
kteøí se v roce 1935 vraceli domù z 1. celostátního sjezdu èeských katolí-
kù v Praze. O rok pozdìji propùjèil areál nádvoøí za chrámem re�iséru
Oldøichu Stiborovi a hercùm èinohry olomouckého Mìstského divadla
k uspoøádání letních pa�ijových a duchovních her, pro jejich� propagaci
sám mnoho vykonal. Bìhem nìmecké okupace podporoval pronásledo-
vané rodiny.

V kvìtnu 1945, ve svých 64 letech, kdy mohl u�ívat dùchodu, se dal do
tøíletých oprav svatokopeckého chrámu, tì�ce posti�eného kanonádou
a po�árem na konci 2. svìtové války. O nároènosti tìchto prací, finanèní
nákladnosti i materiálových svízelích pováleèného období nejlépe hovoøí
deník vedoucího políra Josefa Morbitzera. Probo�t Pùda byl èastým hos-
tem restaurátorù na le�ení, tøicet metrù vysokém, postaveném pod chrá-
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movou kupolí, která byla provrtána nìkolika dìlovými zásahy. Pøi jed-
nom výstupu ho zastihl také lékaø MUDr. M. Reme�, který mu v roce
1900 pro srdeèní chorobu nedával nadìji na dlouhý �ivot. Vida probo�-
tùv svi�ný výstup, uznal, �e mnohdy ani lékaø nemù�e pøesnì urèit prù-
bìh choroby a �e i tìlo ve vývinu mù�e být spoluléèitelem.

Je tøeba se také zmínit o dvou Pùdových vystoupeních proti politicky
nespravedlivým útlakùm. V øíjnu 1938, krátce po mnichovské dohodì
o odstoupení pohranièního území èeských zemí Nìmecku, prchalo z tohoto
území do vnitrozemí mnoho èeských obèanù. Èeskoslovenský èervený
køí� pro nì zøizoval nouzové útulky, mimo jiné také v klá�terech na Sva-
tém Kopeèku. Univerzitní profesor Jan Kabelík, organizátor akce, mìl
v té dobì náv�tìvu z Anglie, jistého Mr. Vandeleura Robinsonea. Pøijel
s ním na Svatý Kopeèek, kde po inspekèní náv�tìvì útulkù do�li i do
poutního chrámu a pøítomný probo�t je provedl. Kdy� v�ak zjistil, �e
host je Anglièan, vylo�il mu, co si myslí o zradì Anglie, o jednání premié-
ra Chamberlaina a o vydání území zrádnému Nìmecku.

Podobnì otevøenì a neohro�enì jednal i v roce 1949, kdy po tzv. Vítìz-
ném únoru docházelo k omezování nábo�enských svobod. Pøes zákaz or-
gánù tehdej�í státní moci pøeèetl Pùda z kazatelny pastýøský list �Hlas
biskupù a ordináøù vìøícím v hodinì velké zkou�ky�. V záøí tého� roku
odmítl návrh tzv. vládní Katolické akce, aby se Svatý Kopeèek po Velehra-
dì stal místem mírové národní poutì. Termín byl pøesto stanoven na
2. øíjna 1949 a probo�t Pùda byl nedobrovolnì odvezen na olomoucké
policejní øeditelství, kde byl po dobu pouti na 48 hodin internován. Krát-
ká internace se v�ak stala pro nìho a jeho øádové spolubratry v noci 13.
dubna 1950 internací dlouhodobou s trvalým odlouèením od Svatého
Kopeèka.

Julius Jan Pùda zemøel 15. bøezna 1956 v klá�teøe sester premonstrá-
tek v Nezamyslicích, kde �il pod stálým policejním dohledem. Je pohøben
v hrobì probo�tù na starém høbitovì svatokopeckém. Poslední rozlouèe-
ní s ním bylo manifestaèní mno�stvím pøítomných a souèasnì díkem za
jeho celo�ivotní stateènost a úsilí o zachování duchovních a kulturních
hodnot.

Pùda se v�dy s pýchou hlásil ke svému rodnému kraji a ke své støední
�kole � olomouckému Slovanskému gymnáziu. V�dy se úèastnil v�ech
výroèních oslav �koly a zasedání. Jeho úèast a podíl na oslavách 60. výro-
èí vzniku �koly pøipomínají fotografie z manifestaèního shromá�dìní na
Svatém Kopeèku a ze slavnostního zasedání v olomouckém Národním
domì, oti�tìné v roce 1947 v památníku SGO �Símì hoøèièné�.

Bohuslav Smejkal
(mat. roè. SGO 1943)
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ÈASY SE MÌNÍ�
Mìní se také tváønost skupinových podobizen absolventù støedních

�kol � tak zvaných tableau. V minulosti jich bylo plno v jedné z úlo�ných
místností ve staré gymnaziální budovì v olomoucké Kosinovì ulici. Po
pøestìhování �koly do budovy reálky bylo jich nìkolik desítek pøedáno
Muzeu Komenského v Pøerovì. Nìkteøí abiturienti si v�ak uchovávají ve
svých domácích fotosbírkách reprodukci originálu. K následujícímu krát-
kému zamy�lení mne vyprovokovala dvì tabla maturantù z roku 1913
a 1943.

Na star�ím se vá�nì tváøí 38 maturantù, vesmìs mu�ù, a to v èerných
oblecích, s ko�ilemi s límci �stojáèky� a èernými motýlky, nìkteøí
s knírkem pod nosem. (První dvì �eny, absolventky olomouckého gym-



174

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

názia Vlasta Knechtlová a Marie Mare�ová, byly na tabló a� v roce 1917!)
Celý obraz z roku 1913 je lemován kvìtinovými girlandami, zatímco po-
dobizny osmi profesorù, vèetnì øeditele Karla Koøínka a tøídního profe-
sora Josefa Plaèka jsou ozdobeny vavøínovým vìncem. Abiturienti se v té
dobì rozhodovali o vysoko�kolském studiu nebo o praktickém povolání,
netu�ili v�ak, �e vìt�inu z nich èeká v následujícím roce nasazení do bojo-
vých linií první svìtové války. O jejich pozdìj�ím osudu se lze ve zkratce
doèíst v prvním gymnaziálním almanachu vydaném v roce 1927. Tøi padli
na boji�tích, jeden zùstal nezvìstný, dal�í studovali na právnických, lé-
kaøských a teologických fakultách. Jmenovitì tøeba pøipomenout aspoò
dva: pozdìj�ího olomouckého redaktora a publicistu Jana Cekla (1894 �
1962; dolní øada, pátý zleva), poøadatele pozoruhodné publikace z roku
1945 �Kraj, jím� táhla válka�, a Rudolfa Podivínského (1893 � 1973;
druhá øada vlevo, první v øadì), pozdìj�ího øeditele poji��ovny a vlasti-
vìdného pracovníka. Oba patøili a� do roku 1957 ke èlenùm výborù pøi-
pravujících oslavy gymnaziálních výroèí. Maturanti byli tehdy portréto-
váni ve známých olomouckých fotoateliérech Augusta Wüsta a Eduarda
Bubeníka.

Jestli�e studenti chtìli mít tehdy na tabló podobizny svých profesorù,
patrnì s nimi konzultovali celkové jeho �klasické� pojetí. Pozdìji ji� do-
chází k urèitému dvojímu øe�ení. Jedno tabló si uchovalo svou �vá�nost�,
druhé z té�e tøídy, ale bez profesorù, bylo karikaturní. Dokladem toho je
tabló z roku 1943, tøídy 8. C. Tehdej�í maturant Miroslav �anda pøipojil
k oblièejùm svých 36 spolu�ákù nejen malovaná tìlíèka, ale také zprávu
o jejich zájmové èinnosti èi zdravotním stavu. A opìt z gymnaziálního
almanachu, av�ak z roku 1997, lze vyèíst, kam smìøovala �ivotní cesta
absolventù váleèného roèníku 1943. Dubnovou písemnou a kvìtnovou
ústní maturitu skládalo jen deset studentù, ostatní, tìlesnì zdatní, byli
ji� v únoru bez maturity nasazeni na práci do Nìmecka nebo do �protek-
torátních� váleèných podnikù. A� po kvìtnu 1945 jim bylo vydáno polo-
letní vysvìdèení z roku 1943, které mìlo platnost vysvìdèení maturitní-
ho. Po roce 1948 tøi z nich ode�li do zahranièí, �est se stalo lékaøi, ètyøi
právníky, sedm in�enýry. Leto�ního jubilea Slovanského gymnázia se
z této tøídy do�ívá jen jedenáct 83letých nìkdej�ích absolventù. Fotoate-
liéry Frajtùv, Kublùv a Smahelùv patøily k tìm, které v té dobì maturan-
ti vyhledávali.

Dal�í pojednání o dne�ním výtvarném øe�ení tabló by mohli napsat
souèasní maturanti. Jejich pojetí tìchto skupinových podobizen bývá
nìkdy víc ne� rozverné, jak se o tom lze ka�doroènì pøesvìdèit ve výklad-
ních skøíních olomouckých obchodù.

Bohuslav Smejkal
(mat. roè. SGO 1943)
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ST U D E N T S K É PRO H Ø E � K Y

K napsání tohoto krátkého dílka mì inspirovala vzpomínka JUDr.
Lubomíra Veèeøi (mat. roè. SGO 1927), který v almanachu vydaném ke
130. výroèí Slovanského gymnázia Primum necessarium je vzdìlání a mravnost
vzpomíná na jednu cigaretovou historku, je� by se dala nazvat: Jak vy-
zrát na øeditele? Týká se zá�itku øeditele Víta Høivny s jeho studenty. Její
úsmìvnost jistì oceníte.

��Kdy� u� jsme povyrostli a zaèali �na rozum brát�, pøi�lo na studenty
poku�ení � kouøení. Kouøilo se o hlavní pøestávce na chlapeckém WC.
Bývaly ov�em namátkové kontroly, vìt�inou v�ak bezvýsledné. Holt �tu-
denti byli chytøí ptáèci. Jednou ale kuøárnu pøepadla kontrola pana øedi-
tele Høivny. Kuøáci se pokud mo�no rozprchli, jen jeden uvízl a zavøel se
v kabince klozetu. Pan øeditel prohlédl kabinky, jedna byla v�ak zamèe-
ná. Zaklepal na ni: �Otevøete! Kdo tam je?� A z kabinky se ozvalo: �Civis
romanus sum!� (Jsem øímský obèan) � to nejvìt�í zaklínadlo starého Øíma.
Pan øeditel se zarazil, ale jako latiník si byl vìdom významu tìchto slov.
Pokýval hlavou, pod vousy se usmál mazanosti nìkterého z �ákù jeho
gymnázia a ode�el..� Komentáøe snad netøeba.

Ve Státním okresním archivu v Olomouci jsem na�la slo�ku s nápisem:
�Mravnostní a kázeòské pøestupky�. Hned mì tato slo�ka zaujala svým
obsahem. Ne v�dy se vám toti� podaøí nahlédnout do zákulisí vy�etøová-
ní mravnostních a kázeòských prohøe�kù. A o jaká provinìní nejèastìji
jde? Pøevládá kouøení a náv�tìva hostincù, hned za nimi následuje po-
mluva èi nadávka na daného profesora, v ojedinìlých pøípadech jde
o kráde�.

O dva studentské pøíbìhy se s vámi chci podìlit.

C. k. èeské gymnasium v Olomouci �kolní rok 1904/1905

Ob�aloba T. N., �áka V. tøídy
�T. N. ji� v letech pøede�lých chováním svým zavdával èasto pøíèinu

k èetným stí�nostem. Zejména stì�ovali si p. profesoøi, �e N. hlasitým
mluvením ru�í �kolní vyuèování a napomenutí proti mu dávaných �e
velmi málo dbá. Jednání N. zdálo se z poèátku býti dìtinským a nebylo
v nìm shledáno nìjaké úmyslné zlomyslnosti. Ba byly èasem i doby (ov�em
krátké), kdy se zdálo, �e N. podobných výtr�ností zanechá, �e se zaèíná
lep�iti. Ne� chvilky takové trvaly sotva nìkolik málo dní � a nové stí�nos-
ti pøicházely.

Kdy� N. postoupil do tøídy páté, tu nejen døívìj�ích svých zlozvykù
nezanechal, nýbr� je�tì nové si pøisvojil, chování jeho poukazovati zaèa-
lo k tomu, �e N. jest hochem ne dìtinským � nýbr� svrchovanì spurným
a drzým. Kde�to v letech døívìj�ích napomenutí mu dávaná vyslechl mlè-
ky a aspoò na chvilku zdál se býti napomenutím tìm pøístupným, osvojil
si nyní ten zlozvyk, �e uèiteli jej napomínajícím neb jej kárajícím buï se
do oèí smál aneb s hlavou drze vztyèenou tak na uèitele se podíval, �e se
ve zraku jevilo jakési opovr�ení a podiv nad troufalostí uèitelovou, �e se
odva�uje jej � N. � kárati.



176

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

O jeho tvrdohlavosti svìdèí té� tato okolnost: N. míval ve zvyku, kdy�
potkal nìkoho ze sboru profesorského na chodbì, �e po zpùsobu vojen-
ském hluènì paty k sobì srazil a s hlavou vztyèenou a s úsmì�kem pro-
vázel chvíli svým zrakem profesora mimo nìj jdoucího. Bylo mu za to
domlouváno, byl za to kárán, nic nepomohlo, N. svých zpùsobù nezane-
chal. Rozumí se samo sebou, �e toto jeho poèínání mìlo neblahý vliv na
jeho spolu�áky, kteøí tìmto N. výstøednostem byli pøítomni.

K tìmto výstøednostem N. pøidru�ily se v�ak té� jiné pøestupky disci-
plinovaného øádu. Koncem mìsíce února pøisti�en byl uèitelem kreslení
K. �ák IV.a B., an na chodbì budovy gymnasijní kouøí. Vy�etøováním bylo
zji�tìno, �e na chodbì kouøil té� T. N., �e N. byl vlastnì intelektuálním
pùvodcem celého toho pøípadu, �e B. vyzval, aby si od nìho pøipálil. Byv
v té vìci vyslýchán, choval se k vy�etøujícím jej èlenùm sboru s obvyklou
svou spurností dávaje jaksi na jevo, �e podle svého mínìní prokazuje jim
obzvlá�tì nìjakou milost, �e vùbec na otázky jejich odpovídá. Co pak se
týèe samého pøedmìtu vy�etøování, slu�í podotknouti, �e drze zapíral,
�e by dal B. pøipáliti, �e tvrdil pravý opak, aèkoliv byl ze l�i usvìdèen
6 spolehlivými �áky tøídy IV., kteøí výjevu onomu byli pøítomni. Toto
chování se N. vyneslo mu �estihodinový karcer. Zároveò bylo poradìno
jeho poruèníkovi, by jej vzal z toho ústavu. Poruèník tak neuèinil, chtìje,
aby N. studoval dále.� 1)

A jak to s tímto hochem dopadlo? V následujících øádcích se doètete, �e
byl vylouèen ze �koly.

C. k. mor. Zemská �kolní rada
È. 11057 V Brnì dne 9. èervna 1905

�Vynesením pana ministra kultu a vyuèování ze dne 26. kvìtna 1905
è. 18040 byl vylouèen �ák V. tøídy státního gymnasia s èeskou øeèí vyuèo-
vací v Olomouci T. N. z veøejného a soukromého studia na v�ech c. k.
ministeriu kultu a vyuèování podøízených nad obor obecné �koly vynika-
jících ústavù státních, jako� i na v�ech ústavech soukromých té�e kate-
gorie a s právem veøejnosti v Olomouci.

Tím vyøizuje se podání ze dne 14. dubna 1905 è. 155, jeho� pøílohy se
vracejí a� na výkaz specifikaèní a výpis z hlavních katalogù.

Øeditelstvu se ukládá, aby èeho dále tøeba, ihned zaøídilo.
Za c. k. místodr�itele.� 2)

(neèitelný podpis)

Je tøeba mít na pamìti, �e �kolní øád byl na konci 19. století velmi
pøísný. Studentské pøestupky, nejèastìji �lo o kouøení a náv�tìvu hostin-
cù, se trestaly velmi pøísnì. Øeditel �koly mohl neukáznìného studenta
potrestat a� osmihodinovým karcerem (vìzením), pøípadnì vylouèením
ze �koly. V pøípadì tohoto studenta pøistoupil øeditel k �estihodinovému

1 Mravnostní a kázeòské pøestupky, SOkA Olomouc, Slovanské gymnázium Olomouc, M5 �
26, inv. è. 845.

2 Mravnostní a kázeòské pøestupky, SOkA Olomouc, Slovanské gymnázium Olomouc, M5 �
26, inv. è. 845.
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karceru, ale jeliko� jeho chováni bylo neúnosné, rozhodl se k vylouèení ze
�koly. Dle mého názoru oprávnìnì. Na závìr tohoto pøípadu bych chtìla
upozornit na úvod: �Ob�aloba T. N�. Ostatní provinìní studentù jsou
toti� nadepsána jako �protokol�, kde�to v tomto pøípadì se jedná o ráz-
nou �ob�alobu�. Daný student musel opravdu profesorskému sboru �pít
krev�.

Jak u� jsem uvedla na zaèátku, �Mravnostní a kázeòské pøestupky� se
zmiòují i o studentských náv�tìvách hostincù. Jeden takový vy�etøovací
dokument týkající se náv�tìvy hostince bych vám chtìla zde pøiblí�it.

C. k. è. gymnasium v Olomouci �k. r. 1901/2

Protokol
�Sepsaný o výslechu P. B., �áka VII. B tøídy pro noèní náv�tìvu hostin-

ce. Výslechu pøítomen byl prof. K. Charvát.
�áci VII. B tøídy P. a R. a �ák VIII. B tøídy Z. pøisti�eni byli dne 21.

kvìtna t. r. suppl. uèitelem Janem Sedláèkem v hostinci �Monopol�.
�ák Po�tulka pøiznává se otevøenì, �e v místnosti zmínìné byl.�
Pøièiòuje tudí� Dr. Fr. Kováø je�tì tyto otázky:
�Jak jste do hostince toho pøi�el?�

Odpov: �P. v 9 hod. mì vyzval, abych s ním a p. S., s ním� R. je znám,
�el do uvedené místnosti.�

�Jak dlouho jste tam zùstal?�
�Asi 7 minut pøes hodinu 11.�

�Kolik sklenic piva jste vypil?�
�2 � 3 sklenice.�

�Chodíváte do místnosti této èastìji?�
�Byl jsem tam poprvé.�

�Chodíváte snad do jiných hospod?�
�Nechodím nikam.�

�Zná vás p. prof. Sedláèek?�
�Zná.�

�Vedl vás nìkdo letos z hospody opilého?�
�ák rozhodnì odmítá, �e by byl kdy býval opilým; do hospod prý vùbec

nechodí.� 3)

Výpovìï �áka P. B. na mì pùsobí jako pravdivá. Odpovídal na otázky
snad pravdivì, pøiznal, kolik vypil sklenic piv i jak dlouho se v hostinci
zdr�el. Co k tomu je�tì dodat? Snad jen to, �e studenti v�dy tropili lum-
párny a tropit je budou, budou stále vyvádìt rùzné �ertíky uèitelùm
a zkou�et jejich trpìlivost�

Pøeji Ti tedy, milé Slovanské gymnázium, aby toho nezbednictví, uliè-
nictví a darebáctví bylo co nejménì!

Krásné 140. výroèí!
Lucie Strnadová
studentka FF UP

3 Mravnostní a kázeòské pøestupky, SOkA Olomouc, Slovanské gymnázium Olomouc, M5 �
26, inv. è. 845.
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STUDENT SL OVANSKÉHO G YMNASIA

BOHUMÍR STRNADEL

Olomoucké �koly vychovaly øadu významných osobností, budoucích
spisovatelù, básníkù, politikù, lékaøù, umìlcù atp. Slovanské gymnázium,
první èeská støední �kola v Olomouci, vedlo od svého zalo�ení studenty
nejen k odpovìdnému pøístupu ke studiu, ale také k rozvíjení jejich vlastní
osobnosti, tvùrèí práci, k vlasteneckému povìdomí. V kontextu èeského
støedního �kolství mìlo v�dy dobrý zvuk a razilo také cestu dal�ím olo-
mouckým �kolám, které na jeho tradice navazovaly.

Cesta Bohumíra Strnadela,1 pozdìj�ího vala�ského básníka a spisova-
tele známého pod pseudonymem Èetyna, ke vzdìlání nebyla jednoduchá
a pøímoèará. Pocházel ze skromných pomìrù, narodil se v Trojanovicích
roku 1906 jako nejstar�í ze ètyø synù pasekáøe a døevorubce. Kdy� vy-
chodil mì��anskou �kolu, rok pracoval v lese a zdálo se, �e �ivot mezi
døevorubci se stane jeho osudem. Svým zpùsobem se tak stalo. Byl do
tohoto prostøedí tak vrostlý, �e bylo jednou z nejsilnìj�ích inspirací pro
jeho tvorbu.

Rod Strnadelù mìl ale také citlivý vztah k vlastním duchovním koøe-
nùm, ke krásám vala�ské pøírody, ke knihám. Rodièe i prarodièe vedli
dìti k zájmu o mluvené a psané slovo, po veèerech se u Strnadelù pøedèí-
talo z Bible, kalendáøù, vyprávìly se pohádky a pøíbìhy, pak si pùjèovali
knihy ve �kole, maminka zpívala lidové písnì. Tato domácí atmosféra
posilovala v dìtech zájem o literaturu a umìní vùbec, svìt knih se jim stal
velmi blízký, a tak není divu, �e �ze skromné døevìnice u staré cesty na
Radho�� vy�ly v prùbìhu pùlstoletí ètyøi výrazné umìlecké osobnosti
a u v�ech je dominantou tvorby právì osudové sepìtí s domovinou. Jan
Knebl a Antonín Strnadel vyjádø ili toto pouto výtvarnými prostøedky,
Bohumír a Josef ve slovesné tvorbì�2. První literární pokusy Bohumíra
Strnadela spadají do doby jeho �kolní docházky, kdy� si ve druhé tøídì
mì��anské �koly zapsal první povìsti o Radho�ti. 3 Pøesto�e se Bohumíro-
vi práce v lese líbila, sám se vyjádøil, �e ��ádná práce nemá pro mne tako-
vou pøita�livost jako drvaøina,�4 matka a pøíbuzní rozpoznali jeho lite-
rární vlohy a hledali pro nìho cestu ke vzdìlání. Nejschùdnìj�í se jim
zdála církevní �kola, kde by nebyly tøeba peníze na �kolné a navíc by to
i byla pro pobo�nou rodinu velká pocta. A tak se na podzim roku 1923
ocitl sedmnáctiletý Bohumír v Ústavu sv. Cyrila a Metodìje pøi Pape�ské
koleji na Velehradì. U� tady ho spolu�áci pova�ovali za nadìjného básní-
ka a literáta, ale on sám se nakonec rozhodl, �e církevní spoleèenství není
smyslem jeho �ivota5 a pøestoupil ve �kolním roce 1924/25 do tercie Stát-
ního èeskoslovenského reálného gymnasia v Olomouci. Zastupujícím
správcem �koly byl v té dobì Stanislav Podivínský, Strnadelovým tøíd-
ním uèitelem matematik Richard Hrzán.

Bohumil Strnadel pøi�el do Olomouce z Velehradu s dobrou vizitkou.
V hlavním katalogu III. tøídy6 je uvedeno u jeho jména, �e mìl chování
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velmi dobré a prospìch výbornì
zpùsobilý, tj. nejlep�í ohodnocení
v tehdej�í klasifikaci. Ale jeho zdra-
votní stav se zøejmì v té dobì dosti
zhor�il. V prvním roce studia v Olo-
mouci mìl 357 zame�kaných hodin
ve výuce,7 co� se pochopitelnì od-
razilo i v prospìchu. Byl také osvo-
bozen od tìlocviku. V jednom z do-
chovaných vlastních �ivotopisù
uvádí: �Dosti pozdì jsem udìlal
zkou�ku do tercie reálného gymná-
zia v Olomouci. V pololetí jsem tì�-
ce onemocnìl, prodìlal zápal plic
a tøi vnitøní operace, jejich� násled-
ky dosud poci�uji. Na dlouhou
dobu podlomily mé zdraví a naoè-
kovaly mi pesimismus. Z kvarty
jsem ode�el z Olomouce do Brna.�8

Bohumír Strnadel bydlel v Olo-
mouci v kapucínském klá�teøe, od-
povìdným dozorcem, jak bylo teh-
dy zvykem, mu byl P. Timotej
Kyselý, kvardián tohoto klá�tera.9

Dne 1. záøí 1925 nastoupil na Èeské státní reálné gymnasium v Olo-
mouci nový profesor, èe�tináø Bohumil Nypl,10 který se stal také správ-
cem �ákovské knihovny. Kromì jazyka èeského vyuèoval na gymnáziu
je�tì jazyk nìmecký. Ten byl v kvartì tøídním uèitelem B. Strnadela a brzy
rozeznal nadání svého �áka. Podporoval ho v literární tvorbì, pùjèoval
mu beletrii i odbornou literaturu. Strnadel � Èetyna na to po letech vzpo-
míná: �Na reálném gymnáziu v Olomouci mìl na mne podstatný vliv prof.
B. Nypl, který podporoval mé literární pokusy tím, �e mi pùjèoval knihy,
které nespadaly do �kolní èetby (napø. Mukaøovského stati o volném
ver�i atd.), a je �koda, �e tento výteèný èlovìk zahynul za druhé války��11

Vzájemné sympatie uèitele a �áka jistì podpoøila i skuteènost, �e oba
poznali tvrdost manuální práce, prostøedí jadrných chlapù � prof. Nypl
pocházel z rodiny kováøe, otcovskému øemeslu se nauèil a pøi studiu ho
i provozoval.12

Jedním ze zajímavých dokladù o støedo�kolských studiích Bohumíra
Strnadela jsou soupisy jeho èetby,13 povinné studijní literatury (v èe�tinì
to byla Men�íkova Literární rukovì�, v dìjepisu mj. Pekaøovy Dìjiny Èes-
koslovenska). Ve výkazu souvislé èetby �kolní dominují knihy A. Jiráska
a Z. Wintera, je zde také uvedena øada slovenských autorù (J. Botto,
S. Hurban Vajanský, M. Kukuèín, M. Urban ad.). U jména Vladislav Van-
èura je poznámka �v�echny spisy dosud vydané�14. Vanèura se stal vel-
kým vzorem pro spisovatele Bohumíra Strnadela � Èetynu, obdivoval
jeho styl, kterým dokázal podtrhnout atmosféru svých historických pra-
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cí, èistotu jazykového výrazu. Poèátky tohoto obdivu spadají do doby
Strnadelových olomouckých studií.

Bohumír Strnadel zaèal v dobì studia v Olomouci publikovat
v mìsíèníku Niva, v brnìnském èasopisu Ruch, Moravskoslezském dení-
ku, Lidových novinách aj. V té dobì je�tì nepou�íval pseudonymu Èety-
na, otiskoval své práce pod rùznými �iframi (-sb-), pseudonymem St. R.
Ledan, ale i pod vlastním jménem.15

V kvartì byl Bohumír Strnadel øeditelským výnosem osvobozen od
�kolného a pobíral stipendium.16 Pøesto na konci �kolního roku 1925/26
z Olomouce odchází. �K postupu do vy��í tøídy jest zpùsobilý,� doèteme
se v hlavním katalogu, ale také je tam v poznámce rukou prof. Bohumila
Nypla pøipsáno, �e ��ák øádnì oznámil, �e vystupuje z ústavu, i dána mu
klausule na odchodnou dne 26. èervna 1926.�17

Dùvodem Strnadelova odchodu z Olomouce nebyly problémy ve �kole,
studoval s velmi dobrým prospìchem,18 spí�e mu nevyhovovalo prostøe-
dí, ve kterém �il. Dal pøednost mo�nosti bydlet s bratrem v Brnì, ale ve
�kole tam spokojenìj�í nebyl.19

Doc. PhDr. Milada Písková, CSc.
Slezská univerzita Opava

Poznámky:
1 Bohumír Strnadel, nar. 29. 10. 1906 v Trojanovicích, zemø. 11. 1. 1974 v Èeladné.

Básník a spisovatel. Ve vìt�inì svých knih (Vala�ský vojvoda, Jednou za slunovratu,
Zbojníci, �ivly ad.) pou�il pseudonymu Bohumír Èetyna.

2 KNÌZEK, L. Krajina èerná lesem. Ètení o �ivotì a tvorbì Bohumíra Èetyny. Fren-
�tát pod Radho�tìm: Muzejní a vlastivìdná spoleènost ve Fren�tátì pod Radho�tem,
1997, s. 10.

3 Tamté�, s. 11.
4 Tamté�, s. 12.
5 Podle sdìlení Strnadelova synovce, souèasného starosty Trojanovic Drahomíra Str-

nadela, dostal se B. Strnadel do konfliktu se svými uèiteli, proto�e pøiná�el spolu�á-
kùm knihy, které se ve velehradském prostøedí jevily jako nevhodné.

6 SOkA Olomouc, fond Slovanské gymnázium (M-5-26), inv. è. 69.
7 Tamté�.
8 Památník Petra Bezruèe v Opavì, Pozùstalost Bohumíra Strnadela � Èetyny (è. 51a).

Osobní doklady, vlastní �ivotopis, b. d.
9 SOkA v Olomouci, fond Slovanské gymnázium, Hlavní katalog III. tø ídy, �k. r.

1924/25, inv. è. 48.
10 Tamté�, inv. è. 837, Osobní výkaz Bohumila Nypla. Bohumil Nypl (1887 � 1945),

na Slovanském gymnáziu v Olomouci pùsobil v letech 1925 � 1938. Viz také ZICHÁ-
ÈEK,V. Prof. Bohumil Nypl. In Primum necessarium je vzdìlání a mravnost. Olo-
mouc: Slovanské gymnázium, 1997, s. 311 � 312.

11 Památník P. Bezruèe v Opavì, Pozùstalost B. Strnadela � Èetyny, osobní doklady,
vlastní �ivotopis, b.d.

12 ZICHÁÈEK,V. Prof. Bohumil Nypl, s. 311 � 312.
13 Památník P. Bezruèe v Opavì, Pozùstalost B. Strnadela � Èetyny, osobní doklady.
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14 Tamté�, Výkaz souvislé èetby �kolní.
15 Viz VOPRAVIL, J. Slovník pseudonymù v èeské a slovenské literatuøe. Praha: SPN,

1973, s. 1227.
16 SOkA v Olomouci, fond Slovanské gymnázium, Hlavní katalog IV. tøídy, �k. r.

1925/26, inv. è. 69.
17 Tamté�.
18 Na vysvìdèení pøeva�ovaly dvojky.
19 Podle informace D. Strnadela. V jednom ze svých �ivotopisù oznaèuje Èetyna br-

nìnské profesory za �blahobytné mì��áky, kteøí jeho literárním pokusùm nepøá-
li�. Viz Památník P. Bezruèe, Pozùstalost B.Strnadela � Èetyny, osobní doklady.

ZDENÌK VYCHODIL PATØIL K PRVNÍM

POVÁ L E È N Ý M MAT UR A NT ÙM

NA ÈESKÉ REÁLCE

Nahlédneme-li do pováleèného pøehledu maturantù Èeské reálky
v Olomouci, zjistíme, �e v roce 1945 na tomto ústavu maturovalo 25 ab-
solventù ze tøídy prof. Bo�eny Králíkové, èe�tináøky, nìmèináøky a ang-
liètináøky. Ètyøi dívky, 21 mladých mu�ù. Radost z osvobození a konce
války si znásobili úspì�nou zkou�kou dospìlosti. Patøil k nim i Zdenìk
Vychodil, budoucí uèitel, pedagog, nad�ený èe�tináø a neúnavný a kulti-
vovaný brusiè národního jazyka. Tak ho vnímali po dobu jeho èinné slu�-
by na základních �kolách jeho kolegové celá desetiletí. Kdykoli k nim pro-
mluvil, oceòovali pøesnost a logiku jeho my�lení a od tìchto kvalit se
odvíjející jeho øeè.

V jubilejních almana�ích Èeské reálky a následnì ani v almana�ích její-
ho �dìdièného� Slovanského gymnázia Zdenìk Vychodil nebyl nikdy pøi-
pomenut. Vìhlas a sláva se s ním navzdory zásluhám nikdy nesnoubily
a vá�nost a úcta, ji� se mu dostávaly spí�e neoficiálnì, nikdy nenabyly
podoby psaného laudatia, i kdy� jeho oprávnìnost byla jakkoli evidentní
a vítaná. Nìkolik následujících my�lenek, které mne v souvislosti s osob-
ností Zdeòka Vychodila napadají, mohou být vnímány (a také by mìly
být) jako opo�dìné splacení pøehlédnutého dluhu.

Nejèastìji jsem se s pedagogem Zdeòkem Vychodilem setkával na me-
todických schùzkách uèitelù jazyka èeského a literatury, pozdìji pøi èin-
nosti Literární sekce Vlastivìdné spoleènosti muzejní v Olomouci, je� se
konstituovala krátce po oslavách 100. výroèí zalo�ení VSMO z podnìtu
èe�tináøe prof. Václava Stratila. V medailonech bývá zvykem vyzvedávat
osobnosti literárnì tvoøivé � tedy básníky, romanopisce, dramatiky, po-
pøípadì je�tì publicisty� �ádná z uvedených rolí se ale ke Zdeòku Vycho-
dilovi nevá�e. K literatuøe, kterou mìl nesmírnì rád, pøistupoval v�dy
jako její milovník, jako její vykladaè � �kolní výuka ho k tomu perma-
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nentnì motivovala. K literatuøe Zdenìk Vychodil pøistupoval aktivnì,
literatura v nìm nacházela pøítele èinorodého, hledajícího a nacházející-
ho, literárního fandu s vysokým kreditem, vzdìlaného a pouèeného, kte-
rý mìl nev�ední schopnost svými postoji a znalostmi ovlivòovat své okolí
a napomáhat jiným, aby literární svìt brali jako skuteènost, která svìt
ovlivòuje a �ivot obohacuje. Dal�í zvlá�tností Zdeòka Vychodila je jeho
pamì�, v ní� jsou uchovány vzpomínky na stovky setkání s literáty, slo-
venými umìlci, ale i jazykovìdnými odborníky, vzpomínky na literární
veèery, poøady a literární díla, jich� se úèastnil, nebo dokonce na nich
participoval.

Pøipomeòme ale nejdøíve ve struèném chronologickém pøehledu Vy-
chodilovy osudy. Narodil se na �tìdrý den roku 1925 ve Velkém Týnci
v rodinì uèitele, jen� se stal prvním øeditelem mì��anské �koly ve Vel-
kém Týnci, v roce 1936 pak prvním øeditelem mì��anské �koly v Holici
u Olomouce. Od té doby bydlí Zdenìk Vychodil v této obci, dnes u� mìst-
ské èásti Olomouce.

V letech 1937 � 1945 vystudoval Èeskou reálku na tøídì Jiøího z Podì-
brad, její� budova dnes slou�í Slovanskému gymnáziu. Poslední rok vál-
ky pro�il jako totálnì nasazený nejdøíve ve firmì Sigmund v Lutínì, poz-
dìji v Solných mlýnech v Holici jako pomocný dìlník. V letch 1946 � 1950
se stal posluchaèem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a vystu-
doval obor jazyk èeský � dìjepis. Patøí mezi první studenty a první absol-
venty Univerzity Palackého. Byl také èlenem prvního výboru Svazu vyso-
ko�kolského studentstva v Olomouci.

27. února 1947 se konalo v sále olomoucké Reduty slavnostní otevøení
Univerzity Palackého, jemu� byl tehdy pøítomen Dr. Edvard Bene�, vlá-
da, pøedstavitelé diplomatických kruhù a akademiètí funkcionáøi jed-
notlivých fakult. Uprostøed pódia stála busta Franti�ka Palackého, po
stranách stáli jako èestná strá� ètyøi zástupci studentù z jednotlivých
fakult. Za studenty pedagogické fakulty Zdenìk Vychodil, za fakultu
filozofickou Jiøí Skalièka.

Uèitelskou kariéru zahájil Zdenìk Vychodil pùsobením v Nákle, po roce
byl povolán k výkonu prezenèní slu�by a po jejím absolvování strávil
jeden rok v Bohuslavicích u Konice a následující dvì léta v Senici na Hané.
V roce 1945 se o�enil, jeho paní se stala kolegynì, za svìdka jim byl MUDr.
Milan Slavìtínský, vychovali dvì dìti a svým zaujetím pro vzdìlání pøi-
spìli k jejich vysoko�kolské odbornosti.

Zbývající léta strávil Zdenìk Vychodil na �kolách, kde pùsobil ji� jeho
otec, tj. ve Velkém Týnci a v Holici. Celkem tam pùsobil 31 let, z toho
polovinu jako zástupce øeditele v Holici. Funkce byl zbaven pro aktivní
úèast v obrodném procesu �edesátých let, kdy se zasadil o obnovení Ma-
sarykova pomníku na �kolním dvoøe. Takové aktivity se po srpnu 1968
nepromíjely.

Do povìdomí uèitelské veøejnosti vstoupil Zdenìk Vychodil jako meto-
dik výuky èeského jazyka. Stal se jím rok poté, co se vrátil z vojny � to jiní
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byli je�tì pokládáni za
kantorské elévy. V té-
to roli vydr�el a� do
odchodu do dùchodu.
Spolupracoval s Vý-
zkumným ústavem
pedagogickým, byl ex-
terním spolupracov-
níkem Krajského pe-
dagogického ústavu
v Olomouci, odbor -
ným poradcem Minis-
terstva �kolství v ÈR
pro výkon odborného
dozoru, pracoval jako
lektor pro novou kon-
cepci vyuèování jazy-
ka èeského a byl vy-
brán jako recenzent
uèebnic jazyka èeské-
ho a metodických pøí-
ruèek. Recenzoval i ne-
smrtelnou Struènou
mluvnici èeskou z au-
torské dílny Havránek � Jedlièka.

Zdenìk Vychodil si jako metodik uvìdomoval, jak dùle�ité je pro uèite-
le mít rozsáhlé odborné zázemí a vypìstovanou schopnost vnímat svùj
vyuèovací pøedmìt co nejzasvìcenìji, i kdy� je to vlastní jazyk. Sám se
jako vysoce kvalifikovaný odborník svým kolegùm jevil. Jako metodik
upozoròoval uèitele, kde v�ude je mo�no rozum bráti, kde lze získat po-
uèení � pro mnohé �zapadlé vlastence� byly informace o morfematickém
slovníku èi slovníku slovesných, substantivních a adjektivních vazeb
a spojení velmi u�iteèné.

Zdenìk Vychodil si uvìdomoval, jak významné je pro uèitele, ale i lidi
jiných profesí, �ít kulturnì, podílet se na spoleèenském dìní a podpoøit
ho alespoò vlastním zájmem. Z tomto ohledu pokládám mnohaleté èlen-
ství Zdeòka Vychodila ve výboru Literární sekce VSMO a jeho roli zaklá-
dajícího èlena Literárního klubu Olomouc (uplatnìnou po osmdesátém
roce vìku) za projev jeho mimoøádné du�evní svì�esti.

Pøipomenutí �ivota a osudù Zdeòka Vychodila v almanachu SGO v roce
2007, kdy ústav slaví 140 let trvání, mù�e být pro ètenáøe mementem,
dùvodem k zamy�lení i nad souèasností, kdy nadále platí, �e kdo chce,
ten také mù�e � bez ohledu na vìk.

A� to platí stále i pro souèasné studenty a absolventy SGO bez výjimky.
Mgr. Bohumír Koláø

Zdenìk Vychodil a doc. PhDr. Franti�ek Kopeèný, DrSc.
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SETKÁNÍ MLADÉHO ÈECHA S FRANCIÍ

V ROCE 1920
Pøed dvìma lety mnì spisovatelka Alena Wagnerová vyprávìla o ja-

kémsi Rostislavu Bartochovi, o nìm� vìdìla od svého otce a který údajnì
nìkdy po první svìtové válce strávil nìkolik mìsícù ve Francii, jak o tom
svìdèí pamìti ulo�ené v archivu v Olomouci. Ov�em to, �e nìjaký Èech
pobýval ve Francii, mì nemusí nutnì zajímat, tøeba�e sama mám koøeny
v obou zemích a èesko-francouzskými vztahy jsem posedlá. V tomto pøí-
padì mì v�ak upoutalo, �e nìjaký èas strávil prof. Bartocha ve �trasbur-
ku, v Alsasku, kde jsem vyrùstala. Vida!

Rostislav Bartocha, profesor francouz�tiny a latiny na Slovanském
gymnáziu v Olomouci, se narodil 9. dubna 1896 v tém�e mìstì, zemøel
pak v roce 1978. V �edesátých letech na základì osobních vzpomínek
a pomocí své patrnì rozsáhlé korespondence napsal pamìti nazvané Se-
tkání s �ivotem. Pøedstavují skoro dva tisíce rukopisních stránek! Líèení
je to tedy velice podrobné a nelze vylouèit, �e poèítal s mo�ným ètenáøem:
leckde je toti� oslovován. Tím ètenáøem jsem se po letech stala já.

Poté, co musel absolvovat vojenskou slu�bu za první svìtové války
a pøeru�it studium, patøil k první vlnì èeskoslovenských stipendistù ve
Francii. Za deset mìsícù strávených ve Francii na poèátku 20. letech se
stihl Bartocha setkat s dvìma pøedními propagátory èesko-francouz-
ských vztahù. Jedním z nich byl slavný Ernest Denis, který zalo�il kon-
cem 19. století první katedru èe�tiny na paøí�ské Sorbonnì a byl zastán-
cem slovanských zájmù. Toho Bartocha vidìl nìkolikrát v malém kruhu
Slovanského institutu v Paøí�i, ov�em ji� jako starého a nemocného pána;
vyná�ení jeho rakve byl v roce 1921 pøítomen. Dal�í byl prof. Ferdinand
�pí�ek, na nìho� si ostatnì Bartocha stì�uje kvùli organizaèním zmat-
kùm. Nelze v�ak popøít zásluhy tohoto dnes bohu�el zapomenutého, mi-
moøádnì nad�eného francouz�tináøe, který se mj. podílel na vzniku èes-
koslovenských oddìlení lyceí v Dijonu, v Nîmes, na zalo�ení Slovanského
ústavu v Paøí�i èi Francouzského institutu v Praze.

Bartocha sám k rozvoji èeskoslovensko-francouzských vztahù pøispìl
záslu�nou prací uèitele a obèasného pøekladatele. Historicky a generaènì
byl na pomezí mezi dvìma zmínìnými budovateli tìchto vztahù; toho,
který je rozvinul a témìø symbolizoval (Denis), i toho, který jim po dosa-
�ení cíle samostatného státu mohl dat konkrétnìj�í a úèinnìj�í formu
(�pí�ek). Bartocha patøí zároveò ke generaci ne��astné � sám lituje, �e
ono stipendium bylo jedinou pøíle�itostí, kdy mohl objevovat Francii.
Hospodáøské a pozdìji politické pomìry mu znemo�nily dal�í cesty, av�ak
pomìrnì dlouho udr�oval písemný kontakt s nìkolika lidmi, obzvlá��
s paní bytnou ve �trasburku.

Bartocha pamatuje na svùj �trasburský pobyt v dobrém, dokonce
v lep�ím ne� na paøí�ské mìsíce. Z pìtadvaceti stipendistù si jen tøi roz-
dìlili pobyt a strávili zaèátek v alsaském hlavním mìstì. Bartocha se prý
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jedinì ve �trasburku mohl skuteènì vnoøit do francouzského prostøedí:
díky vlídnosti bytné byl zván na veèírky, poznával lidí díky jejímu �salo-
nu�; i samotní profesoøi se sna�ili mladé cizí lidi v zaèátcích v neznámé
zemi vést. Dva roky po první svìtové válce pùsobí u� �trasburské univer-
zitní prostøedí jako mezinárodní: Bartocha se zmiòuje o studijním poby-
tu Inda, Irky a mnoha studentù jiných národù, kteøí jako on chodili do
�foyer� na obìdy a mìli pøíle�itost se seznámit. Dva roky po válce a ná-
vratu Alsaska do Francie (po více ne� ètyøiceti letech nìmecké vlády) pù-
sobí spoleèenský a intelektuální �ivot velice pestøe a aktivnì. Ov�em vá-
leèné jizvy nezmizely, jak o tom svìdèí i Bartochùv strhující popis zkázy
v horách Vogéz.

Úryvky byly vybrány jako ukázky atmosféry �trasburského pobytu
i z hlediska historického: Bartocha se nemohl nezmínit o osudu Alsaska.
Snad lze pøirovnat osudy Alsaska k èeskému historickému vývoji; jiní
na�li i jiné podobnosti, vzhledem ke germánského prvku se mi v�ak jeví
srovnání Alsaska s Èechami výsti�nìj�í.

Ve svých spisech pùsobí nìkdy na souèasného ètenáøe Rostislav Barto-
cha a� starobyle; je si toho vìdom a s humorem to svému neviditelnému
ètenáøi pøiznává. Ale tichý dialog po letech a mezi lidmi vzdálených gene-
rací, kteøí pobývali za rùzných historických pomìrù na stejných mís-
tech, byl pro mì mimoøádným zá�itkem.

Pozùstalost prof. Rostislava Bartochy je ulo�ena ve Státním archivu v Olomouci;
bez pomoci jeho pracovníkù bych se pøi pátrání neobe�la.

Z pamìtí Rostislava Bartochy
Jako kdybych nebyl mìl dost na tìch ètyøech letech násilného odtr�ení

od domova, dobrovolnì jsem ode�el zas na deset mìsícù z vlasti od dubna
1920 do konce února 1921. (�) Kdy� bylo rozhodnuto a já jsem byl pojat
do poètu vybraných ��astlivcù, byli jsme svoláni k informativní schùzi
do ministerstva �kolství, kde nás pøijal pan odborný rada �pí�ek. Vylo�il
nám dùle�itost tìchto nových stykù s francouzskou kulturou, proto�e je
nám jich svrchovanì zapotøebí, nebo� ná� národ byl donedávna svým
postavením v Rakousku podroben pøímo vlivu kultury nìmecké a popu-
dy z Francie pøicházející pøijímal zpravidla také prostøednictvím nìmec-
kým, jen zøídka pøímo. Vzpomnìl tìchto øídkých stykù, zejména nám
pøipamatoval protestní projev èeského zemského snìmu z r. 1871 proti
odtr�ení Alsaska od Francie, vylíèil �e hlavní bøímì svìtové války nesla
Francie, kde se utvoøila rota Nazdar jako první organisovaný útvar èes-
ké branné moci, vylíèil kulturní význam Francie pro celý svìt a blahopøál
nám k tomu, �e jsme první vla�tovky jara èeskoslovensko-francouzské
vzájemnosti, ov�em dodal hned, �e jsme té� prvními pokusnými králíky,
kteøí musí být pøipraveni na mo�né tì�kosti, proto�e s pobytem na�ich
studentù ve Francii nejsou zatím �ádné pøedbì�né zku�enosti. Marnì
jsme oèekávali, jak tam vyjdeme s tìmi 450 franky mìsíènì, které nám
zbyly po srá�ce cestovného na cestu tam a zpìt. (�) Radil nám v�ak velmi
dobøe, abychom jeden bìh strávili v nìkterém z men�ích universitních
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mìst a teprve druhý v Paøí�i, proto�e je na men�í universitì vìt�í mo�-
nost styku s profesory i francouzskou spoleèností, a doporuèoval nám
pøed jinými mìsty alsaský Strasbourg.

(�)
Jakmile jsme se ocitli za Rýnem, uvìdomili jsme si rázem velký rozdíl

v bì�ném, poulièním projevu ka�dodenního �ivota. U nás � dìdictvím po
Rakousku � a hlavnì v Nìmecku bylo v�e se�nìrováno jakousi poloúøed-
ní tì�kopádnou vá�ností tí�ivých povinností a dùstojného vystupování,
které usilovalo o to, aby se nièím a pøed nikým neradovalo, tam, na pùdì
staré Gallie, hned prvý posunovaè vykonával svou práci s pøívìtivou leh-
kostí, nìkdy skoro ledabylostí, ale s improvisaèní nápaditostí plnou roz-
marného veselí. Jako bychom byli ze severských mlhovin vstoupili do
jasných obzorù ji�ního slunce. �oféøi se za volantem nechmuøili na chod-
ce, netroubili s pøedèasnou zuøivostí, nýbr� s úsmìvem pøibrzdili nebo se
vám graciéznì vyhnuli. Nebyl tu základní postoj vyjadøován maximou
�v�ak já ti uká�i, zaè je toho loket�, nýbr� tím �faites, Monsieur� � jen si
dìlejte po svém, kdy� se vám to tak líbí, já vám rád uhnu. Zdálo se nám,
�e u nás v�ím jednáním proniká snaha po pánovitosti, tam úsilí vyjít
vstøíc s pøívìtivostí co nejvìt�í. V�e �lo jaksi samozøejmì, bez strohosti,

Prof. Bartocha pøi projevu na oslavì 100. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia
(sedící JUDr. PhDr. Zdenìk �princ a PhDr. Václav Ne�por)
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hladce, vlídnì. V nabité elektrice byl prùvodèí v zajetí nìkde uprostøed
vozu. To, aby cestující u schùdkù zatáhl místo nìho za �òùru ke zvonku
nebo stiskl knoflík dávající signál k odjezdu, bylo tam pouhou úslu�nou
výpomocí. U nás by byl prùvodèí zatáhl dvakrát, zastavil elektriku, vy-
�etøil pachatele, odevzdal jej nejbli��ímu strá�níkovi a nebo�ák by byl
�podléhal celé pøísnosti zákona�, jak stávalo na �elezných deskách dáva-
jících výstrahu u trati úøední èe�tinou za dob rakouského zemìpána.

(�)
O vztahù Alsasanù k Francouzùm promluvil kdysi ve schùzi student-

stva v Cerclu Maréchal Turenne, sám Alsasan, �e pøes v�echnu nenávist
k Nìmcùm se s nimi vytvoøily vztahy; proto�e pak Francouzi nechápou
tìchto vztahù, dochází k obviòování Alsasanù z germanofilství a ke kon-
troversím. Nìmecká propaganda z toho ov�em prý vytlouká kapitál. Vcel-
ku se pak v debatì usoudilo, �e ty vztahy jsou tam u nich asi takové jako
u nás na Slovensku. Byli jsme celkem pøekvapeni, jak Alsasané dospìli
podle vlastních informací a názorù k této analogii.

(�)
A je�tì 29. dubna jsme se ubytovali podle jedné z udaných adres na

nábøe�í øeky Illu v è. 3, Quai St. Thomas, nábøe�í svatého Tomá�e, jeho�
pìkný románský èervený kostel stál nìco dále. Byl to dùm v tìsném sou-
sedství domu, v nìm� za studií bydlil Goethe, jak hlásala pamìtní deska.
Dvoupatrový patricijský dùm, do kterého se vcházelo �irokým, pøíjemnì
chladivým vestibulem vyús�ujícím na dlá�dìné nádvoøí s ambitem, se
slouply porostlými divokým vínem a po jeho� levé stranì se stoupalo
�irokým schodi�tìm vzhùru, patøil paní Alfredì Eppové, vdovì po plu-
kovníku. Její dìd, Alsasan, padl té� [jako] velitel pluku za války r. 1870
proti Nìmcùm. Její mu� zemøel krátce pøed první svìtovou válkou, ve
které ztratila star�ího syna, zatím co mlad�í Jean, asi v na�ich letech,
��astnì z války vyvázl a studoval in�enýrství chemie. Pøijala nás ve vel-
kém, vkusnì, by� staromódnì zaøízeném salonì, plném památkových
cenných, vìt�inou rodinných vìcí. Paní Eppová byla statná, krásnì vzrost-
lá dáma vybraných a vytøíbených spoleèenských zpùsobù. (�) [B]yla ener-
getická, prozíravá a zku�ená paní praktického, právì tak jako kulturní-
ho rozhledu. Vyznala se v posledních novinkách francouzské literatury
právì tak dobøe a kriticky jako ve vaøení a v úklidu, které�to funkce
v bílém plá�ti ka�dodennì zastávala rovným dílem se svou slu�ebnou.
Nebyli jsme pro ni asi záhadnou hádankou, proto�e hovor týkající se
na�ich nacionálií nebyl nedùvìøivý, spí�e se stáèel na otázky státnì-poli-
tické a na na�e pomìry v mladém státì a brzo jsme byli vyzváni k prohlídce
obou pokojíkù. Teprve za nìjaký èas se nám na�e paní domácí pøiznala,
�e podle pøedstav jejích a i jejích známých jsem já nebyl pokládán za
stoprocentního Èechoslováka, proto�e jsem byl prostøednì velký, svìt-
lých nazlátlých vlasù a pøíli� jemného výrazu. Zato v�ak Monsieur ��a-
nyska� (Jani�ka) � to byl ten pravý Èechoslovák de Boheme: vysoký, urost-
lý jako jedle, s mohutnými paèesy èerné barvy, které tvoøily nad jeho
oblièejem i po stranách dùkladnou beranici, hnìdoèerné oèi � to prý by
na ten národ ze zemì cikánù bylo podobné�! a smála se tomu.
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(�)
[B]yla to paní stateèná. Kdy� jsme se kdysi k pùlnoci vraceli a stali se

svìdky, jak nìjaký �trasburèan srazil pìstí s boxerem na koleje elektric-
ké dráhy nìjakého vojáka Senegalce, proto�e prý obtì�oval jeho opodál
stojící paní (byla-li to jeho paní?), a chystal se ho tam polozmrzaèeného
dotlouci, ani já, ani ten �pravý� Èechoslovák, ani Jean, v�ichni tøi dohro-
mady jsme se neodvá�ili vmísit se do této pøíhody, ale ona pøiskoèila,
chopila civilistu za ruku, a vá�nivì na nìho chrlíc pøíval nesrozumitelné-
ho alsasko-nìmeckého náøeèí, odvlekla zkoprnìlého k jeho dámì, zatím-
co Senegalec se vzchopil a ztratil z obzoru. Nìmce nenávidìla z celé du�e.
(�) Mluvila-li o nich, nepou�ívala nikdy jejich jména �les Allemands�,
nýbr� v�dy je nazývala opovr�livou francouzskou. pøezdívkou �les
boches�, zkratkou �les Alboches�

(�)
Tam jsme tìm neznámým �bohémienùm z Boheme� dìlali kulturní

propagandu, nemálo i fotografiemi z Prahy, ze sokolského sletu a repro-
dukcemi umìleckých dìl Uprkových, �vabinského a jiných, a to jsme
èinili hned na mezinárodním foru. Naprosto nás neznali. Lidé inteligent-
ní se ptali, jak se u nás vlastnì mluví, zda nìmecky, zda je èe�tina podob-
ná maïar�tinì nebo zda je jazyk indoevropský. Kdy� jsem poèátkem srp-
na 1920 posílal do ÈSR doporuèený dopis, na kterém bylo na nejdolej�ím
øádku napsáno Tchécoslovaquie, mìl jsem s úøedníkem rozmluvu pøesnì
tohoto znìní:

Ú(øedník): Dovolte, pane, kam jde ten dopis?
Já: République tchécoslovaquie
Ú: To je tedy v Americe?�
Já: Ne tak daleko. Je to v Evropì. Asi jako odtud do Paøí�e.
Ú: Tedy v Polsku.
Já: Ne!
Ú: Snad tedy v Rakouské republice?
Já: Nemù�e být pøece jedna republika v druhé!
Ú: Dovolte, pane, já jsem o takové republice je�tì nic nesly�el.
Já: Je mi líto, ale já za to nemù�u, to není má chyba.
Ú: A jak dlouho, prosím, existuje tato republika? Já jsem u tohoto okén-

ka u� 6 dní, ale je�tì do ní nic ne�lo.
Já: Bezmála dva roky a má 15 000 000 lidí.
Ú: To se divím�
Já: Víte, co jsou Èechy, Morava, Slezsko, Slovensko?
Ú: Ano.
Já: Tak to je République tchécoslovaquie. Doufám, �e pøí�tì to budete

vìdìt.

Mìl pøece pravdu Karel Èapek, kdy� uva�oval o tom Èeskoslovensku,
pro cizince hybridním názvu, �e by nám byl mnohem lépe slu�el název
Velká Morava � la Grande Moravie�

(�)
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Mìsto �trasburk èinilo pøíznivý dojem. Byly v nìm malebné ètvrti
a pùvabná zákoutí, tvoøená starými domy, stavìnými èasto kombinova-
nì z døevìných trámù tvoøících kostru, s kamennou a cihlovou výplní,
s èetnými do ulic pøeènívajícími výènìlky, arkýøi, alkovnami, balkony.
Vnitøek býval temný s páchnoucími dvory, støechy kryté ta�kami byly
srázné a vysoké na dvì i tøi podla�í, s malebnými vikýøi. Zvlá�� pitoresk-
ní bývaly partie u øeky Illu se starobylými i novými mosty. Pùsobivé byly
i staré hradební vì�e a zbytky opevnìní. Vìt�í èást ov�em u� byla moderní
s domy budovanými jednak tì�kopádnìj�ím, rozlo�itým slohem nìmec-
kým, jednak lehèím a pro oko lahodnìj�ím stylem francouzským, s bo-
hat�ím, ale ménì vtíravým rozèlenìním fasády. Ostatnì historie, jak
mìsto pøecházelo jednak pod východní, jednak pod západní státní sprá-
vu, byla vtesána do ulièních náro�í, proto�e na nich byla pojmenování
vtesána do kamenù pìknì nad sebou: staré názvy francouzské, nad nimi
nìmecké a je�tì vý�e nová francouzská pojmenování. A nikoho toto his-
torické svìdectví neurá�elo� a nikomu tehdy nenapadlo døívìj�í jména
z kamene vymazávat�

Anna Kubi�ta

Pozn. red.: Anna Kubi�ta (1980) studovala historii ve Francii, nyní se vìnuje pøede-
v�ím kulturní �urnalistice. Spolupracuje s francouzskou redakcí Èeského rozhlasu,
pøispívá do Babylonu, Kulturního týdeníku A2 aj. Pøekládá z èe�tiny do francouz-
�tiny. V kvìtnu 2007 pobývala jako host Listù v Olomouci a poté v Krakovì, a to na
doporuèení Aleny Wagnerové, nositelky ceny Listù Pelikán 2005. Pobyt mladého
èlovìka doporuèeného laureátem je souèástí této ceny.

EINSATZ A SEPTIMA 1944 � 45
Vzpomínám-li na svá støedo�kolská léta, je zajímavé, �e se mi nejsilnìji

ozývají ta poslední dvì � spojená s koncem války (pochopitelnì té druhé
svìtové). Tam se toti� odehrálo to, co výraznì poznamenalo na�e dospívá-
ní, paradoxnì v kladném i záporném smyslu. Laskavý ètenáø jistì promi-
ne, �e v tomto èlánku nebude � s ohledem na jeho obsah � mnoho øeèí
o �kole, studiu, profesorech a tak podobnì.

Prvního záøí 1944, tedy pøedposledního roku druhé svìtové války jsme
toti� místo do septimy Slovanského gymnasia v Kosinovì ulici �naruko-
vali� do Technische Nothilfe, Einsatz Prossnitz, tedy do Technické nouzo-
vé pomoci v Prostìjovì, a to spolu s na�imi vrstevníky z vìt�iny morav-
ských gymnázií. Rok pøed maturitou a na vrcholu puberty to byla událost,
která znamenala, �e jsme místo uèebnic a pohodlného vysedávání v bohatì
zdobených lavicích �Kosinky� dostali do rukou lopaty a krumpáèe, byli
navleèeni do pracovních uniforem �drillichù� a nezapomenutelných his-
torických plá��ù po policajtech z 19. století a ubytováni spolu s nìmecký-
mi vojáky v kasárnách na leti�ti v Prostìjovì.

Na�ím úkolem bylo zasypávání dìr po bombardování na leti�tní plo�e,
ale k tomu se pøidru�ilo mno�ství dal�í manuální èinnosti, pøi které jsme
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se pøiuèili nejen rùzným øemeslùm a dìlnickým pracím, ale i zpùsobùm,
jak tyto práce obcházet, ulívat se z nich, nebo je dokonce sabotovat. To
bylo nìco, co jsme do té doby znali jen z literatury nebo vyprávìní,
a mù�eme-li tuto etapu na�eho dospívání hodnotit kladnì, tak proto, �e
nám pomohla pøekonat i obvyklá úskalí puberty. Po válce jsme se vrátili
domù u� jako dospìlí s jakýmisi �ivotními zku�enostmi a dokázali jsme
pak lépe ocenit pøínos vzdìlání, kterým nás støední �kola do �ivota vy-
zbrojila.

Na�e spolu�aèky a spolu�áci, kteøí se Einsatzu vyhnuli, sice septimu
øádnì absolvovali, ale my jsme je pak bìhem prázdninového semestru
hravì dohnali, co� lze také pøièíst k dobru na�im roèním zku�enostem.
Je pravda, �e na nás bìhem toho roku nezapomnìli (a hlavnì nezapomnì-
ly), obèas nás nav�tívili, a dokonce pøijeli i nìkteøí na�i profesoøi. Pokud
si vzpomínám, byli to na�i tøídní � Horèièka zvaný �Holiè� a velmi oblíbe-
ný �Olda� Králík. Pøesto jsme se v Prostìjovì museli postavit na vlastní
nohy � tehdy spí�e baganèata � a tak se z do té doby ponìkud zmìkèilých
mìstských hochù pøece jenom stali samostatní mladíci. Bylo velmi zají-
mavé zji�tìní rozdílù mezi úrovní vyspìlosti u studentù z rùzných krajù
a mìst, kteøí se tam se�li. Zatímco my jsme byli takoví docela prùmìrní
�slu�òáci�, brnìn�tí ho�i byli u� dál, dovedli se lépe ohánìt (zhusta na-
v�tìvovali i místní lehká dìvèata), naproti tomu mládenci z venkovských
�kol (tøeba z Vala�ského Meziøíèí) mìli problémy s nutným pøekonáváním
zábran proti pravidlùm spoleèenského chování. Zato ale mìli lep�í záso-
bování balíèky s domácí stravou, o ni� se s námi poctivì dìlili. Zvlá�tì
rád vzpomínám na postavu brnìnského spolu�áka, který byl v�emi �
i Nìmci pova�ován za dementního, proto�e se odmítal na noc ukládat na
vzornì ustlaný kavalec a spával obleèen v botách i plá�ti pod postelí. �e to
byla jen dobøe zahraná maska, jsem zjistil a� po válce, kdy� se objevil
v Olomouci, kde dodnes �ije jako nyní u� penzionovaný lékaø.

Pracovní náplò byla docela pestrá: od kopání kabelových rýh (èlenové
této skupiny se vyznaèovali typickým hnìdým zbarvením �molkovì mod-
rých plá��ù do vý�e kolen, co� slou�ilo i k odmìøování správné hloubky
výkopu), pøes dovoz �kváry z cukrovaru v Bediho�ti, pøevá�ení leteckých
bomb a zasypávání u� zmínìných kráterù po bombardování. Tady do�lo
i k vy�etøování a zatèení gestapem pro sabotá�, kdy� se jeden kráter pod
pøistávajícím letadlem propadl, proto�e se prolomil strop vytvoøený za-
hozenými lopatami a prkny, kterým si ho�i u�etøili pár kubíkù zeminy.

Pøíle�itostnì jsme zji��ovali, �e ne v�ichni Nìmci jsou nacisti, jako na
pøíklad obergefreiter Kula, z nìho� se vyklubal hluèínský Èech, nebo
mladí nìmeètí letci ze Sárska, kteøí byli vlastnì polovièní Francouzi
a Hitlera mìli rádi stejnì jako my. Ti nám pomáhali ulívat se obèas z práce
pro Øí�i, zatímco takový hejtman �Chcípáèek�, zøejmì místní cvok, nás
nutil ji zachraòovat sbíráním starého �eleza a høebíkù.

Za�ili jsme i nìkolik leteckých poplachù, co� byla zase pøíle�itost
k ulívání z práce, ale v polovinì prosince se Nìmcùm podaøilo v mlze se-
støelit i jednoho Lightninga a mnì se podaøilo setkat se s jeho osádkou,
ponìvad� jsem zrovna sedìl v �lochu� za nedovolené opu�tìní. Poprvé
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v �ivotì jsem na vlastní oèi vidìl èernocha v americké uniformì, bohu�el
jsme pak ale sly�eli, �e je Nìmci zastøelili.

Pøi výètu podivných postav nemohu zapomenout na sadisty typu pod-
dùstojníka Schwalbeho nebo pozdìji v Brnì nejvy��ího �éfa Blohma, kte-
øí se vy�ívali ve fackování men�ích provinilcù a ti pak chodili s pøera-
�enými nosy a oteklými tváøemi. O tom, �e inteligence není pøeká�kou
zhovadilosti, nás pøesvìdèoval velitel prostìjovského Einsatzu, bývalý
redaktor Koláø, který se dal do slu�eb Nìmcù. Kromì toho, �e byl neustá-
le opilý a chlubil se svými úspìchy u nìmeckého velení, rád nás ohromo-
val obrovskými znalostmi èeské literatury, citoval poezii i beletrii a zasvì-
cenì mluvil o kulturním dìní v pøedváleèné pra�ské spoleènosti. To byla
zku�enost pro nás jako gymnasisty, co udìlá závislost na droze
z intelektuála. Po válce jsme se dozvìdìli, �e skonèil odpovídajícím zpù-
sobem � kdy� po zatèení nedostal asi týden napít, obìsil se.
POZOR! Útlocitné estétské povahy prosím: pøeskoète èást následujícího odstavce.

My jsme ale byli také kulturnì èinní, kdy� jsme si pro na�e povinné
pochodové zpìvy pøebásnili tehdy známou nìmeckou váleènou �Denn
wir fahren gegen Engeland�, která zaèínala známým trylkem �Doprdelé se
v�ema Nìmcama�� a pokraèovala zarputile ��rádlo dostáváme jak �ebráci, do
hajzlu ho lijem� ka�dý den, stále nám jen pøidávají práci, ale my se na ni vyserem�;
chceme dom�, dom�, dom�, stále jenom dom�, v�ak pøijde den, kdy domù pojedem� a na
práci a na Té eN a na v�echno se pak vyserem�, vyserem��, nebo tu na�i lidovou
�Nemelem�, nemelem�, na Té eN se vyserem�. I na pány z Befehlstelle, a� nám vlezou do
prdele�. Omlouvám se za ponìkud nemravné texty, ale byl to ná� skromný
výraz odporu proti re�imu a vojákùm � bohu�el jen do doby, ne� to prask-
lo zásluhou jakéhosi �werk�ucáka� (hlídaèe na bránì), znalého èe�tiny.
Ale jistì si je pamatují v�ichni úèastníci dodnes. Stejnì skonèilo i na�e
pochodové zpívání i ve mìstì oblíbenou sokolskou �Lví silou, letem soko-
lím��. To budilo nad�ení obèanù, dokud se zase nena�el �alobník, který se
postaral, aby zasáhla vy��í moc.

Pøeèkat zimu bylo skoro hrdinství a také to nìkteøí z nás odstonali.
Jiní onemocnìli paratyfem a ocitli se v karanténì a posléze v jiném Einsa-
tzu � napøíklad v Letovicích, Brnì, Ti�novì nebo ve Vranovicích na ji�ní
Moravì. Dá se øíci, �e to bylo v�ude stejné a� na drobné odchylky, jako byl
boj se �tìnicemi v Ti�novì nebo konec války v �abèicích u Vranovic
v náruèích sovìtských osvoboditelù, kteøí nás kvùli na�im bizarním uni-
formám napøed chtìli zastøelit, ale pak se spokojili s na�imi botami �
pùllitry, které byly na jejich pomìry nezvykle kvalitní. Tak jsme alespoò
trochu pøispìli ke konci války a na�emu osvobození.

Vrátili jsme se domù trochu dospìlej�í, trochu zku�enìj�í a notnì cy-
niètìj�í. U� nás pak dal�í vývoj nedokázal moc rozházet. Nakonec jsme
i odmaturovali, posíleni svými zku�enostmi pøeèkali i vojnu, ètyøicet let
socialismu, sametovou revoluci a letos nám u� bude osmdesát.

Vivat Academia, vivant professores!
Ing. arch. Ladislav Pospí�il alias �Popin�

(mat. roè. SG 1946)



192

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

V ROCE 1948 MATUROVALA

VELICE SOUDR�NÁ TØÍDA

PROFESORKY �TÌPÁNKY GREGOROVÉ

Myslím, milí ètenáøi, �e nás není mnoho, kdo známe nìkoho
z maturitního roèníku 1948. Jsou to u� dne�ní penzisté (a� na dvì nebo
tøi dosud zamìstnané výjimky), kteøí nastoupili do �kolních lavic tehdej-
�í Èeské reálky na tøídì Jiøího z Podìbrad v r. 1940. Pøi�li jsme do ní
z pátých tøíd obecné �koly. Nìkteøí jsme pro�li tzv. psychotechnickými
zkou�kami, které mìly odhalit na�e sklony k technickému studiu. Pama-
tuji se na jeden z testù, kdy mým úkolem bylo obtahovat obraz motýla
èarou vedenou na vnìj�í stranì rovnobì�nì s kresbou vzdálenou od ní
jeden milimetr. Nyní � po více ne� �edesáti pìti letech � obtahuji podob-
ným zpùsobem mikrofotografie baktérií a kvasinek, které jsem poøídil
pomocí elektronové mikroskopie, abych jim dal ve Photoshopu pøíjem-
nìj�í, barevný vzhled. Ale abych neodboèoval.

V primì jsme se tedy se�li pá�áci z mnoha olomouckých �kol, tak�e
byly otevøeny dvì tøídy, I. A a I. B. Noví studenti pøicházeli pozdìji a mnozí
na�i spolu�áci odcházeli do praktického �ivota, hlavnì po kvartì, tedy
po 9 letech povinné �kolní docházky. K maturitì v roce 1948 nás �lo 31 stu-
dentù jediné oktávy. Øada mých vzpomínek na tehdej�í �kolní léta byla
ji� uveøejnìna ve sborníku �Primum necessarium je vzdìlání a mrav-
nost�, vydaném v r. 1997 u pøíle�itosti 130. výroèí zalo�ení Slovanského
gymnázia a 95. výroèí Èeské reálky (str. 171). Název �Polívkovo reálné
gymnázium�, který obdr�ela døívìj�í Èeská reálka v roce 1945, se nedo-
stal na titulní stránku almanachu a není snadné najít jej nad nìjakou
ucelenou kapitolou uvnitø. Upozornili mì na to spolu�áci, kteøí mì opìt
vyzvali, abych ve svých vzpomínkách pokraèoval i po deseti letech. Tako-
vé nové vzpomínání pro veøejnost ale není nic jednoduchého.

Velice jsem ocenil toto vyzvání, i kdy� bych tentokrát radìji èetl, jaké
vzpomínky mají jiní spolu�áci. Ty svoje minulé bych pøirovnal ke svým
�ním, kdy jsem vybíral z bohaté úrody. Vydávat se opakovanì na stejné
pole by mohlo dopadnout jako pabìrkování, pokud bych se nedostal do
míst, kam jsem pøed deseti lety nevkroèil. A taková místa by se opravdu
na�la. Kamarádi mi o nich psali: �Milo�i, vzpomeò na zalesòovací brigá-
du v Tøeme�ku. A také na �kolní ly�aøské zájezdy do Petøíkova. Napi�
o støedo�kolských hrách v Praze, to byla pøece krása, na jakou se nezapo-
míná! Pamatuje� se, jak se dal Muff zavøít bìhem vyuèovací hodiny ve
skøíni, která stála ve tøídì, tak�e se vlastnì zúèastnil vyuèování, ale sou-
èasnì chybìl? Pamatuje� se, jak Tì Kokos znervózòoval, kdy� si v kvìtnu
1945 cinkal pod lavicí svazkem dìlostøeleckých rozbu�ek?�

Díky za pøipomínky. Opravdu si vzpomínám, jen�e matnì a útr�kovi-
tì. Jsou to závany vzpomínek, které pøicházejí, ale nechtìjí klidnì pose-
dìt, abych je mohl zachytit a zeptat se jich na podrobnosti, jak to vlastnì
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bylo. Pøivítal bych pomoc spolu�ákù, kteøí u toho byli a mají lep�í pamì�.
Dejme hlavy dohromady a sepi�me skupinovou vzpomínku� Nedali jsme
a nesepsali. �koda � u� asi nesepí�eme, vzpomínali bychom na dobu pøed
rokem 1948, kdy jsme vyletìli ze spoleèného hnízda. To, naè bychom
vzpomínali, se událo pøed více ne� pùlstoletím. Ubývá nás. Nìkolik dob-
rých kamarádù se ani nedo�ilo nového tisíciletí. Vzpomínám vás na v�ech-
ny.

Na polích u� se dnes nepabìrkuje. Ka�dým rokem je nová bohatá úro-
da. Nebudu sbírat klásky z první poloviny minulého století. Svìt se nám
otevøel. �ivot postavil mnohé z nás do situací a míst, o kterých se nám
nikdy ani nesnilo. Mì i man�elku, maturitní roèník 1950 (tøídní profesor
Vladimír Srovnal), zavál osud a� do Kanady.

Na�i dva synové, Pavel a Petr, chodili do státní (veøejné) �koly v Ottavì,
vystudovali zde støední �kolu a Carletonskou univerzitu a mnoho let pra-
cují jako poèítaèoví in�enýøi ve �pièkových technologiích. Co� abych pro
ètenáøe tohoto sborníku radìji porovnal, jaké vzdìlání dalo olomoucké
Polívkovo reálné gymnázium (PRG) mnì a man�elce a jaké vzdìlání zís-
kal Pavel a Petr na Brookfield High School? Snad by to zajímalo �ir�í
okruh ètenáøù více ne� spolu�ák, který si pod lavicí cinkával dìlostøelec-
kými rozbu�kami.

Profesorka �tìpánka Gregorová
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Moje vzpomínky na �povinné pøedmìty�, které jsem �musel� studovat
v Olomouci, pøestávají být staromileckými, kdy� se srovnají se situací na
jiné støední �kole v jiné zemi. V Kanadì jsme poznali, �e Èe�i mají ve zvy-
ku tak silnì kritizovat vlastní výsledky, i ty vynikající, �e to a� pøechází
do jejich znehodnocování. Vìt�ina jiných národù je naopak hrdá i na
prùmìrné výsledky a dovede svou hrdost odùvodnit. Jako�to nynìj�í
Kanaïané jsme tedy oba, man�elka i já, hrdi na to, co nám dala èeskoslo-
venská støední �kola v letech 1940 � 1950 a mnì navíc èeskoslovenské
vysoké �koly v letech 1948 � 1957. S potì�ením jsem èetl ve zmínìném
v almanachu (str. 195) chválu doc. Petra Lose na vynikající vnitøní archi-
tektonické uspoøádání �kolní budovy PRG, jemu� se nemohou rovnat
jiné �kolní budovy od Moskvy po kanadskou Victorii. Co se v�eobecného
vzdìlání týká, jsem vdìèný svým støedo�kolským profesorùm. Spolu
s profesory vysoko�kolskými mì vzdìlali takovým zpùsobem, �e jsem se
mohl pøizpùsobit v�em zmìnám, kterým jsem musel v �ivotì èelit a uplat-
nit se a pøispìt k rozvoji nejen èeskoslovenské, ale i kanadské spoleènos-
ti. Podobnì na tom byli i jiní pøistìhovalci z Èeskoslovenska. V�ichni jsme
si velice brzy po pøíchodu do Kanady uvìdomili, jak dobøe nás èeskoslo-
venské �koly do �ivota vybavily.

Pøedpokládám, �e ètenáøi této vzpomínky vìdí, kolika pøedmìtùm se
na èeskoslovenských støedních �kolách uèilo. Napoèítal jsem jich v jednom
roèníku kolem tøinácti. Studovali jsme èe�tinu, nìmèinu, latinu, fran-
couz�tinu, angliètinu a ru�tinu. Uèili jsme se slovíèka, pravopis i grama-
tiku, mìli jsme øeènická i slohová cvièení. Uznávám, �e velký podíl na
tomto vysokém poètu jazykù mìly i politické pomìry a skuteènost, �e
jsem vstoupil do �koly za protektorátu, prodìlal v ní konec války a pová-
leèná léta. Mìli jsme zpìv i kreslení, tedy hudební výchovu i výtvarnou
výchovu, obèanskou výchovu, filozofii, tìlocvik, dìjepis, zemìpis, pøíro-
dopis, matematiku, deskriptivní geometrii, chemii, fyziku. Od primy do
kvarty jsme také nábo�enství.

Koncem �edesátých let pøecházeli v kanadské Ottawì na�i dva synové,
Petr a Pavel, z �ni��í støední �koly� (Junior High School) na vy��í støední
�kolu (Senior High School). Mìli na vybranou mezi rùznými pøedmìty,
ale mìlo to háèek. V pøípadì, �e by chtìli po støední �kole studovat na
univerzitì, museli by se prokázat vysvìdèením o studiu zcela urèitých
pøedmìtù. Ve �kole jim pøíli� neporadili. Pokud si studenti vybírali sami,
mohli skonèit katastrofálnì. Psaní na stroji, studium �jak organizovat
oslavy� a rùzné pøedmìty sociálního studia nekvalifikovaly absolventy
støední �koly ke studiu na univerzitì. Bylo tedy pøedev�ím na rodièích,
aby poradili. Bez ohledu na to, �e by chtìl student pozdìji studovat in�e-
nýrství, práva nebo lékaøství, musel mít znalosti matematiky, fyziky,
chemie. Muselo se tedy vycházet z toho, které pøedmìty bude muset brát
star�í Pavel ve 13. tøídì. Jen�e ka�dý pøedmìt mìl svou �prerequisite� �
èili musel navazovat na pøedchozí pøedmìt. Ten, kdo nestudoval chemii
ve 12. tøídì, si ji nemohl zapsat ve tøídì 13. Tak se tedy zpìtnì dospìlo
k pøedmìtùm, které si na�i ho�i museli zapsat ji� v 9. tøídì. Pamatuji se,
�e matematika zabírala ve skuteènosti tø i pøedmìty: algebru, funkce
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a vztahy a diferenciální poèet. V ni��ích tøídách se podle výbìru studova-
lo minimálnì �est a maximálnì osm pøedmìtù. V�echny mìly stejnou
hodnotu èili �credit� a absolvent støední �koly jich musel mít pøedepsa-
ný poèet. Kromì jmenovaných pøedmìtù tedy nebylo pøíli� prostoru pro
dal�í vzdìlání a pøitom platila dal�í ustanovení. Kdo si vybral dìjepis,
nemohl studovat zemìpis, kdo chtìl studovat hudební výchovu, nemohl
si zapsat výchovu výtvarnou. Ve 13. tøídì nebral Pavel dokonce anglièti-
nu ani francouz�tinu. O prázdninách poøádala �kola 5týdenní zájezd do
Francie a pøi té pøíle�itosti získal �credit� za tento jazyk. Je pozoruhodné,
�e jako pøistìhovalec douèoval na doporuèení svých uèitelù rodilé Ka-
naïany v obou jazycích. Ostatnì je známo, �e velký podíl kanadských
maturantù neumí natolik dobøe èíst a psát, aby mohli okam�itì zaèít
studovat na univerzitì, a douèují se tedy v nultém roèníku. Tìlocvik byl
pøedmìt jako ka�dý jiný, tak�e se vyuèoval ka�dý den. Jako�to rodièe
jsme si pøáli, aby jej oba ho�i brali, i kdy� by nám staèilo, kdyby to bylo ob
den, jak tomu bylo za na�eho mládí. To ale mo�né nebylo.

Øediteli �koly jsem vyslovil svou nelibost nad nedostateèným poètem
pøedmìtù, které nesplòovaly mou pøedstavu �v�eobecného vzdìlání�. Po
èase si mì pan øeditel pozval do �koly, aby mì seznámil s prùzkumem
názorù, který udìlal u rodièù studentù. Mìl je napsané na papíøe, tak�e
jsem si mohl na vlastní oèi pøeèíst, �e jsou studenti pøetì�ování velkým
poètem pøedmìtù, �e by jim do praktického �ivota staèila angliètina,
ètení, psaní a poèítání � ètyøi pøedmìty. V�echno ostatní se pova�ovalo za
pøítì�, která bránila studentùm v tom, aby si mohli zaèít vydìlávat prací
v restauracích, u benzinových pump a podobnì. Pan øeditel svùj výklad
zakonèil pøipomínkou, �e jsme se z totalitní zemì pøestìhovali do zemì
demokratické, kde o v�ech vìcech rozhodují pøedev�ím volièi a daòoví
poplatníci a ti, jak vidno, by dali pøednost i ni��ímu poètu pøedmìtù, ne�
jakému se ve �kole uèí. Podìkoval jsem panu øediteli za vysvìtlení, které
mi souèasnì ukázalo, �e nebylo vinou kanadských, popøípadì severoame-
rických studentù vùbec, �e nemìli v�eobecné vzdìlání, �e o nìkterých
vìcech vìdìli hodnì a o nìkterých nemìli nejmen�í pøedstavu. Byla to
vina lidí, kteøí sami v�eobecné vzdìlání nemìli, i kdy� zastávali vysoká
místa ve �kolské správì.

Od té doby uplynulo nìkolik desítek rokù a do první tøídy nastoupili
na�i vnuci. Zatím �pí�í� tiskacími písmeny, jak je vidí v kní�kách, ale
�psací písmena� se zaènou uèit a� ve druhé nebo dokonce ve tøetí tøídì.
Tak�e se necvièí ve psaní jjjj, pppp, mmmm, llll, iiii atd., jak si na to jistì
ze svého mládí pamatují ètenáøi tìchto øádkù. Jak jsme sly�eli, problém
s psaním ale mají jen ti �áci druhých a tøetích tøíd kanadských �kol,
jejich� rodièe se pøestìhovali do Evropy. Jejich dìti jsou tam pozadu a mají
co dohánìt.

Jak jsem napsal vý�e, jsou pøitom Kanaïané hrdi na v�echno kanad-
ské, a jsou tedy pøesvìdèeni, �e je kanadské �kolství (podobnì jako zdra-
votnictví, vìda i umìní a v�echno ostatní) nejlep�í na svìtì. Nìkteøí lidé
v jiných zemích, jistì i Èeské republice, tomu vìøí a sna�í se své vzory
napodobovat � k vlastní �kodì.
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V èeských sdìlovacích prostøedcích jsme èetli v posledních letech silné
výhrady k �biflování� èili uèení nazpamì�. Dùle�ité nejsou prý jednotlivé
znalosti, nýbr� schopnost potøebné informace si umìt najít. V tomto ohle-
du Kanada Èeskou republiku bezpochyby pøedbìhla. Co jiného je náso-
bilka, ne� biflování? Na PRG po nás nikdo nevy�adoval, abychom biflova-
li logaritmické tabulky, ale znalost násobilky se vy�adovala. Zato jsem
byl v r. 2006 svìdkem této pøíhody v jedné ottawské bance: Støádal støed-
ního vìku si chtìl ulo�it nìkolik �ekù, ale zapomnìl si vzít sebou svou
osobní poèítaèku, tak�e po�ádal mladou pokladní, aby mu nìkolik èás-
tek seèetla na poèítaèi. Ten mìl ale zrovna výpadek. Zákazník banky ti�e
zaklel a ode�el. Bez elektroniky a bez nabiflovaného seèítání se prostì
nedalo k souètu jinak dospìt � a já jsem nenabídl pomoc, abych nevypa-
dal jako pøemoudøelý staøec. Dùle�ité jako násobilka jsou i �nabiflované�
znalosti pøíznakù chorob pro lékaøe, zejména na pohotovostním oddìle-
ní. Tam není èas na �googlování�. Podobnì by nemìl novináø hledat ve
slovníku, kdy psát �y� po obojetných souhláskách. Není snad vzdìlání
souhrnem nauèených znalostí ulo�ených v na�em vlastním mozku?

Je nìco zajímavého na tomto mém pøíspìvku kromì srovnání èeské
a kanadské støední �koly? Tøeba výzva mých olomouckých spolu�ákù,
abych pøispìl do tohoto sborníku? Ano, na�e tøída � maturitní roèník
1948 � byla a je neobvykle soudr�ná, a to nejen mezi sebou, ale i k na�im
døívìj�ím profesorùm. Dokud �ili, úèastnili se tøídních schùzek absol-
ventù. Na�i osamìle �ijící paní profesorku tøídní, �tìpánku Gregorovou
(uèila nás angliètinu a my jsme jí øíkali �Miss�), nav�tìvovali její dávní
�áci doma a pozdìji i v nemocnici. Povozili ji autem mìstem i okolím, aby
jí ukázali zmìny, k nim� bìhem posledních let do�lo. V roce 2006 se paní
profesorka do�ila 97 rokù. Psával jsem jí i z Ottawy a seznámil se pomocí
e-mailu s její vnuèkou, také uèitelkou, paní Dagmar Hajtmarovou. Její
dcera �árka, tedy pravnuèka na�í paní profesorky, dostala na støední
�kole za úkol napsat slohovou práci na téma �Jaká bych chtìla být uèitel-
ka�. Psala o své prababièce, o tom, jak rádi na ni dodnes její �áci vzpomí-
nají, pí�í jí a nav�tìvují ji. Její èe�tináøka øekla pozdìji �árèinì mamince,
�e byla hluboce pohnuta, kdy� �árka svou práci èetla pøed tøídou � práci,
kterou napsala svým srdcem. � Na�e paní profesorka nás nav�dy opusti-
la 29. èervence 2006 ve vìku 97 rokù.

Vzpomínky mohou mít rùznou formu. Snad jinak vzpomínají na �ko-
lu ti z nás, kteøí se obèas se svými spolu�áky scházejí, prohlí�ejí si dávné
fotografie a pøípadnì mohou nav�tívit i budovu, v ní� jsme strávili osm
rokù svého mladého �ivota, ne� vzdálený autor, který �ádnou z tìchto
mo�ností nemá. Nesrovnal jsem tedy svoje vzpomínky na Polívkovo reál-
né gymnázium se svými spolu�áky, nýbr� se zku�enostmi svých synù
a nyní vnukù. Ké� najde tento mùj pøíspìvek ètenáøe, kteøí si na nìj po
èase vzpomenou.

Doc. Ing. Miloslav Kaláb, Kanada
(mat. roè. PRG 1948)
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IN MEMORIAM

PROFESORKY �TÌPÁNKY GREGOROVÉ

Na srazu absolventù Polívkova reálné-
ho gymnázia v Olomouci jsme se dozvì-
dìli smutnou zprávu, �e nás nav�dy opus-
tila na�e poslední dosud �ijící profesorka,
paní �tìpánka Gregorová. Zemøela 29.
èervence 2006, kdy� mìsíc pøedtím osla-
vila své 97. narozeniny.

Se�li jsme se s ní na gymnáziu, kde od
roku 1945, hned po osvobození Èeskoslo-
venské republiky od nìmecké okupace,
vyuèovala angliètinu. Byla skvìlým peda-
gogem, její vyuèovací hodiny mìly øád,
vyuèování angliètiny mìlo systém. Byla
pøísná, ale v�dy spravedlivá. Díky ní jsme
si osvojili dobré základy angliètiny, kte-
ré jsme v�ichni vyu�ívali a uplatòovali pøi
dal�ím studiu na vysokých �kolách
i v praxi, v písemném nebo osobním sty-
ku s cizinou. Ale nejen to, ovlivnila nás
i svým dùstojným a lidským chováním. Její hodiny nám daly do �ivota
je�tì nìco navíc, za co� jí opravdu dìkujeme.

Paní profesorka Gregorová patøila k tìm kantorùm, na které se neza-
pomíná. �ila se studenty, zajímala se o jejich radosti i starosti. Zúèastòo-
vala se v�ech akcí studentských, ale i sokolských, kde z nás mnozí vystu-
povali. Pracovala s námi na gymnazijní zahradì, která byla na vedlej�ím
pozemku pøi �kole, a pìstovaly se tam øedkvièky i jiná zelenina, o kterou
jsme se pak dìlili. Chodila s námi na èetné brigády, kterými jsme pomá-
hali po válce zemìdìlcùm a lesníkùm.

Dlouhé roky nav�tìvovala na�e pomaturitní srazy, se zájmem sledova-
la na�e �ivotní cesty a osudy. Tì�ívala se z ka�dého setkání i náv�tìvy
svých bývalých �ákù, které si stále dobøe pamatovala, mìla v�dy radost
z jejich úspìchù. Øíkávala, jak je ��astná, �e si zvolila kantorské povolá-
ní, které jí stále pøiná�í tolik radostných setkání s bývalými studenty.

Její setkání s námi, maturanty z roku 1949, které se uskuteènilo
v Olomouci 18. èervna 1994, bylo poslední. Její zhor�ující se zdravotní
stav jí to nadále neumo�òoval. Fotografie poøízená toho dne nám ji bude
stále pøipomínat.

Paní profesorka Gregorová, které jsme øíkali �Lady�, zùstala dùstoj-
nou a krásnou �enou do posledních let svého �ivota. Tak na ni budeme
s láskou a vdìèností vzpomínat.

Za maturanty PRG z r. 1949
MUDr. Miroslava Rachùnková-Jelenecká

Profesorka �tìpánka Gregorová
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MISS
Psát medailonek o paní profesorce �tìpánce Gregorové je vìc nelehká.

Na�e první setkání bylo výsledkem snahy v pováleèných letech pokraèo-
vat v tradici na�í �koly. Zaèali jsme toti� studovat nikoliv na gymnáziu,
ale na reálce. To byla sedmiletá �kola moderního typu, na které se snoubi-
lo studium technické s humanitním ve stejné míøe, zatímco u gymnázií
pøevládalo humanitní. Na tehdej�í gymnázium za øekou v Kosinovì ulici
jsme hledìli jako na pøíli� tradièní instituci. I kdy� se pozdìji reálka zmì-
nila v dùsledku reformy �kolství na osmileté Polívkovo reálné gymnázi-
um, specifický duch na této �kole zùstal.

V prùbìhu váleèných let jsme mìli kromì francouz�tiny také jaksi sa-
mozøejmì nìmèinu, ale hned v prvním pováleèném �kolním roce, v sextì,
jsme prostøednictvím øeditelství �koly po�ádali ministerstvo �kolství,
aby se v na�í tøídì vyuèovala angliètina, kterou jsme u� tehdy nìjak in-
stinktivnì pova�ovali za jazyk budoucnosti. Ministerstvo na�í �ádosti
skuteènì vyhovìlo. V té dobì nebylo mnoho aprobovaných angliètináøù,
ale mìli jsme �tìstí, nebo� náhle se nám pøedstavila nová paní profesorka
�tìpánka Gregorová. Jak jsme teprve nedávno zjistili od vnuèky paní
profesorky, paní Dagmar Hajtmarové, paní profesorka se narodila 2. èer-
vence 1909 v rakouské obci Lilienfeld-Schrambach, kde její tatínek pra-
coval, jak se tehdy øíkalo, �na dráze�.

V roce 1911 se rodina pøestìhovala do Brna, kde �tìpánka vystudova-
la støední �kolu a pak na Masarykovì univerzitì angliètinu a nìmèinu.
Byla �aèkou velké osobnosti anglistické � profesora Franti�ka Chudoby,
který pøedná�el anglický jazyk a literaturu. Jeho knihu o Shakespearovi,
nazvanou Pod listnatým stromem, chovala toti� v nesmírné úctì na èest-
ném místì své knihovny a na sklonku �ivota ji vìnovala katedøe anglisti-
ky Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Své odborné vzdìlání si je�-
tì prohloubila studijním pobytem v Anglii, a proto její angliètina vynikala
také perfektní výslovností i autentickou melodièností. Dodnes nám utkvìl
v pamìti ver� skotského básníka Roberta Burnse �My life is a red, red
rose�, kde si dávala zále�et na správné výslovnosti hlásky �r�.

Nebylo mo�né nenauèit se slu�nì anglicky pod vedením tak kvalifiko-
vané a cílevìdomé profesorky. Øada z nás to ocenila jako velkou výhodu
v dal�ím studiu i v profesionální èinnosti. Za to jí patøí velký dík. A proè
dostala pøezdívku �Miss�? Asi proto, �e v nás pøe�ívala nìkdej�í pøedsta-
va, �e støedo�kolský profesor je valnou vìt�inou star�í mu� � a pokud
�ena, pak spí� také ve zralém vìku a taková, která nebývá zaèlenìna do
rodinného �ivota. Jen�e na�e paní profesorka tøídní byla matkou, která
dobøe rozumìla rozmarné mláde�i, navíc byla relativnì mladá, pohled-
ná, v�dy bezvadného zevnìj�ku a noblesního vystupování. Dokud jí to
zdraví dovolovalo, zúèastòovala se pravidelnì na�ich pomaturitních tøíd-
ních srazù a� do pokroèilého vìku. Pak jsme jí aspoò posílali ze srazù
zdravice a ona na nì v�dy odpovìdìla krásnými dopisy. Zcela spontánnì
se mezi námi utvoøily støídavì skupinky kolegù, kteøí nejménì jednou do
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roka Miss nav�tìvovali a� témìø do posledních
dnù jejího �ivota. Není snad lep�ího vysvìdèení
pro kantora. Paní profesorka �tìpánka Grego-
rová opustila tento svìt v 97 letech svého �ivota
29. èervence 2006.

A není ani lep�ího podìkování ne� vìnovat
tuto vzpomínku oním slavným, by� trochu upra-
veným: �Na�í Miss s láskou!�

Za vdìèné absolventy mat. roè. 1948
Polívkova reálného gymnasia

univ. prof. PhDr. Jaroslav Macháèek, CSc.,
a ing. arch. Antonín �kamrada
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ROZPOL CEN? NIKOLIV!
V prvé polovinì 20. století byly èelnými pøedstaviteli èeského støední-

ho �kolství v na�em starobylém mìstì, významném støedisku vzdìlanos-
ti a vìdy na Moravì, Slovanské gymnázium a Èeská reálka, resp. Polívko-
vo reálné gymnasium, jak znìl poslední název této dùle�ité �koly. Obì
instituce, ka�dá svým zpùsobem jiná � okolnostmi svého vzniku, svým
zamìøením, jedna honosící se u� významnou tradicí, druhá zamìøená na
potøeby nové doby, se staly, v tom dobrém, u�iteèném slova smyslu sou-
peøi rozhýbávajícími poklid, sebeuspokojení, pohodlnost, samolibost�
Známe z minulosti mnoho takových pøíkladù pøínosné rivality u nás
i v jiných zemích, napø. mezi vysokými �kolami v jednom mìstì, mezi
sousedními mìsty, mezi divadelními scénami, mezi fotbalovými kluby
apod. A co není bez zajímavosti, a nebylo to a� tak výjimkou, �e mnozí
èelní aktéøi jednoho tábora pøecházeli do tábora druhého a tam uplatòo-
vali své síly a byli pøínosem døívìj�ímu rivalovi.

Kdy� se rodièe mìli rozhodnout, do kterého z jmenovaných olomouc-
kých ústavù pøihlásí svého syna èi dceru, jedni váhali, druzí byli rozhod-
nuti hned. Jestli�e budoucí �ivotní dráha nadìjného potomka mìla smì-
øovat k profesím opírajícím se o vzdìlání takzvanì humanitní, mìlo
poskytnout vstupní pøípravu gymnázium, ale profese povahy technické,
praktická povolání, vy�adovaly prùpravu poskytovanou reálkou. U nì-
kterých rodièù hrála stì�ejní úlohu tradice, starobylost ústavu, jeho pres-
ti�. Já, kdy� jsem se s rodièi pøistìhoval do Olomouce, jsem nastoupil do
kvinty Polívkova gymnázia. Nebylo zapotøebí slo�itého rozhodování. Pøi-
cházel jsem z reálného gymnázia a otec sám byl absolventem reálky.
A, proè okolo toho pøe�lapovat, �Polívèák� mìl i pìknìj�í budovu, byla
vzdu�nìj�í, mìla lep�í okolí.

Bìhem studia, zvlá�tì v sextì a septimì, zesílil u mne, u� po druhé
svìtové válce rodící se, zájem o historii. Podstatný vliv mìla i atmosféra
Olomouce, druhého nejpamátnìj�ího mìsta na�í vlasti. A tehdy zaèalo
u mne po�ilhávání po star�ím, vìt�í tradicí a zásluhami profesorù a stu-
dentù ovìnèeném Slovanském gymnáziu. Pøi�lo mi trochu líto, �e nejsem
jeho studentem. Ale to se odehrávalo jen v hloubi mé du�e. Vnì své teen-
agerské �vaøící se� osoby jsem dával na odiv barvy studenta Polívkova
gymnázia. Byl jsem pøece jen dost pevnì spjat s touto institucí, se spolu-
�áky, s profesory, se �ivotem �koly, s jejími aktivitami. Musím se v�ak
pøiznat, �e jsem ve studentech �Slovanu� vidìl urèitou elitu olomoucké
støedo�kolské mláde�e. Na druhou stranu jsem byl samozøejmì py�ný
na ten èi onen úspìch svého gymnázia. V oblasti techniky byli jeho absol-
venti velmi cenìni a �ádáni. Napøíklad mì høálo u srdce, kdy� jsem nìko-
likráte, opakovanì sly�el, jak se traduje, �e pøi�el-li maturant Polívkova
gymnázia na pra�skou techniku a mohl øíci: �Uèil mì pan profesor Stani-
slav Li�ka�, zacházelo se s takovým posluchaèem na ÈVUT jako s nezpo-
chybnitelným prominentem.
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Polívkovo gymnázium v pováleèném období v�ak nebylo u� jen mate-
maticko-pøírodovìdnì koncipovanou støední �kolou. Ve dvou soubì�ných
proudech pøipravovalo jednak na studium technických a pøírodovìd-
ných vysoko�kolských oborù, jednak na studium oborù humanitních.
V tom druhém zamìøení jsem se já tì�ce potýkal s latinou, která toto
zamìøení pøedev�ím reprezentovala, ale utì�oval jsem se, �e mám tou
latinou vlastnì blízko ke Slovanskému gymnáziu.

Moje vnitøní rozpolcenost v�ak nemìla pro moji du�i, pro moje ego
�ádné tragické dùsledky, v�dy� jsem byl tehdy mladý, otevøený v�em po-
zitivním podnìtùm, pøátelským stykùm s vrstevníky. Koketování s my�-
lenkou, �e jsem mohl být studentem Slovanského gymnázia, bylo vlastnì
prùvodním jevem mého osobnostního zrání. A dìvèata na �Polívèáku�
jsme mìli také hezká!

�Za pìt minut dvanáct� pøed maturitou najednou zasáhl deus ex ma-
china, správnì øeèeno � zasáhla �kolská politika tehdy vládnoucí komu-
nistické moci, v na�em pøípadì sledující linii omezení poètu v�eobecnì
vzdìlávacích støedních �kol. Nìkteré byly zru�eny, resp. �fúzovaly�. Ta-
kový osud mìla i na�e dvì sousedící gymnázia oddìlená od sebe klidným
vodním tokem ramene Moravy, spojená v�ak sympatickou lávkou, pøe-
dev�ím ov�em významnou prací pro vzdìlanost a kulturnost nejen na�e-
ho mìsta, ale celé zemì.

Od studijního roku 1951/52 jsem se tedy stal studentem Slovanského
gymnázia, kdy� oba ústavy byly slouèeny v jeden pod tímto názvem
a umístìny ve spoleèné velké budovì Polívkova gymnázia. Pamatuji si, �e
podstatná vìt�ina ze studentù zru�ené �koly spojení nesla nelibì, nìkteøí
pøímo tì�ce, a dosud øada z nich, s nimi� se stýkám, se zármutkem této
zmìny litují, kdy� od primy chodili na Polívkovo gymnázium. Já jsem
patøil k tìm nemnohým, kteøí mìli ze slouèení radost. Stal jsem se
v posledním roce gymnaziálních studií studentem Slovanského gymná-
zia, po kterém jsem tím èi oním zpùsobem po�ilhával, v duchu s ním na
rùzný zpùsob koexistoval. Na maturitním vysvìdèení mám název této
proslavené støední �koly! Bohové mi byli naklonìni.

PhDr. Vilém Klega
(mat. roè. SGO 1952)

PROF. LOSENICKÝ � ALIAS LOSENDA

Bylo, nebylo? � Nepochybnì bylo. To jen neúprosný proud èasu poma-
lu zaèíná vrstvit nános nových událostí na dobu na�eho mládí. Psal se
rok 1950, bylo nás tøicet patnáctiletých hochù a dívek a �ivot se nám
zaèínal otvírat dokoøán.

Pøes tí�i doby nám bylo ale dopøáno vyrùstat v pevnosti ducha a citu,
v pevnosti, která se jmenovala gymnázium a která byla nositelkou tìch
nejlep�ích my�lenek a tradic nejen na�eho národa, ale v�elidských vùbec.
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Po rodinném zázemí to byla síla, která na nás v dobì na�eho du�evního
i tìlesného rozvoje nejvíce pùsobila. Byla to na�e �kola, ná� �gympl�! Ne-
byla by v�ak tou pevností ducha, kdyby zde nebyli vìdomostmi a lidskou
moudrostí oplývající profesoøi. Jen namátkou: prof. Jirou�ek, zvaný Bzun-
ïa, který uèil nejen fyziku, ale vedl i pìvecký sbor, pøírodopisec prof.
Pochobradský � Pochin, z nìmèiny prof. Horèièka, zvaný Holiè, dìjepi-
sec prof. Valenta, chemik prof. �ouba se svou nezapomenutelnou dikcí,
estét prof. Springer i prof. Bartocha atd.

A mezi tìmito na�imi uèiteli byl nám jeden milý nade v�e. Ná� tøídní,
vlastenec, sokol, sportovec, matematik, zakladatel vysoko�kolského stu-
dia tìlesné výchovy na UP v Olomouci, za války 5 let vìznìný, pan profe-
sor Zbynìk Losenický, zvaný Losenda. Brali jsme ho jako tátu, uèitele
i kamaráda. Bylo by mo�né hovoøit o jeho morálním a výchovném pùso-
bení, ale za v�e se zmíním o jedné události, na kterou nikdy nezapomene-
me. Tou byl ná� �kolní výlet uskuteènìný na sklonku èervna 1952 na
pramicích, a to sjezd øeky Váhu od Liptovského Hrádku a� do Púchova.
Ji� od èasného jara toho roku kotvily na rameni øeky Moravy pøed na�ím
gymnáziem tøi pramice. Na nich jsme se pod vedením p. profesora Lose-
nického seznamovali se základy splavování øek. Ka�dou sobotu jsme pil-
nì nacvièovali pádlování a také jsme na�e plavidla opravovali a koudelí
a dehtem ucpávali skuliny v nich. Je�tì v kvìtnu t. r. jsme absolvovali
zku�ební plavbu dne�ním Litovelským Pomoravím. Ta sice neskonèila
valnì, nìkteøí za�ili chladnou jarní koupel a bahno na svých nohách. Ale
to nás jen posilovalo a stmelovalo k dal�ímu nácviku. V èervnu pak nìko-
lik jízdních kol a tøi pramice nastoupily, spolu s námi studeny, cestu
vlakem do Liptovského Hrádku. Ta kola jsme brali proto, �e tøetina tøídy
jela kolem Váhu po silnici, aby zaji��ovala, jak se dnes øíká, �logistiku�,
vezla suché obleèení i potraviny anebo aby se na nich ménì zku�ení plavci
vyhnuli záludným úsekùm øeky. V poledne jsme se støídali. Vodáci na
kola, cyklisté na vodu. Veèer jsme vaøili, stavìli stany a u ohnì zpívali
a povídali si. Do itineráøe cesty patøil výlet do Demänovské doliny a na
nedaleký Chopok, náv�tìvy mìst a vísek kolem øeky Váhu, výstup na
hrad Streèno a prohlídka Sulovských skal.

Pouta, která jsme tehdy vytvoøili, pøeèkala v�echny nástrahy �ivota,
nástrahy, o nich� jsme v té dobì nemìli ani tu�ení, pouta, která vydr�ela
stejnì pevná a� do pozdních rokù na�eho �ivota � dodnes. Dnes u� jen
vzpomínáme a dìkujeme na�emu tøídnímu, tátovi, kamarádovi, panu
profesorovi Zbyòku Losenickému, na�emu Losendovi, �e svými my�len-
kami a názory nám dal ten správný základ do budoucího �ivota.

Za studenty tøídy III. A SGO 1950 � 1953
Vìra �ondrová (tehdy Urbánková)
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VZPOMÍNKA NA ØEDITELE JOSEFA BIRGUSE

Interní pùsobení PhDr. Josefa Birguse (1905 � 1985) na olomouckém
Slovanském gymnáziu nebylo dlouhé, pøece v�ak zanechalo stopy � pøe-
dev�ím v jeho �ácích, kteøí potom uèili èi dodnes uèí na moravských støed-
ních �kolách, nìkteøí i na Slovanském gymnáziu. Na podzim 1948 se stal
øeditelem tehdej�ího Polívkova reálného gymnázia, av�ak u� v polovinì
roku 1950 ode�el, aè se osvìdèil jako výborný pedagog a organizátor.
Stalo se to pod poúnorovým �dobovým� nátlakem. Josef Birgus ode�el
nejprve z Olomouce na Masarykovo gymnázium v Pø íboøe, odkud byl
témìø ihned (1951) pøelo�en na
základní �kolu. V roce 1953 se
ho podaøilo získat jako odbor-
ného asistenta germanistiky na
Filosofickou fakultu Univerzity
Palackého. V pøí�tích letech se
v�ak na na�e gymnázium vra-
cel k externímu pùsobení, kdy�
toti� vedl periodické pedagogic-
ké praxe svých studentù filolo-
gie.

Josef Birgus se narodil v Pøe-
rovì, maturoval v roce 1923 na
gymnáziu ve Vala�ském Meziøí-
èí, poté studoval nìmeckou
a francouzskou filologii, jako�
i filozofii, na filozofických fakul-
tách nejprve v Praze, pozdìji
v Brnì. Doktorát získal v roce
1931 po obhájení disertaèní
práce o pra�ském nìmeckém
spisovateli Maxi Brodovi. Vyu-
èoval potom svým pøedmìtùm
(pøedev�ím nìmeckému jazyku) postupnì na gymnáziích v Pøíboøe, Va-
la�ském Meziøíèí, Kromìøí�i a Rýmaøovì. Trvalým domovem pro nìho
a jeho rodinu byl tehdy Pøíbor, a to je�tì dlouho i tehdy, kdy u� uèil
v Olomouci. Do místa svého univerzitního pùsobení se mohl pøestìhovat
a� v sedmdesátých letech.

Doktor Birgus byl mým uèitelem v prvních letech svého pùsobení na
germanistice a v tomto postavení mne zasvìcoval do tajù metodiky vy-
uèování nìmeckému jazyku. Pozdìji � a� do roku 1974 � byl mi milým
star�ím kolegou a pøítelem, kterému jsem zavázán za mnoho cenných
rad a pokynù. V onìch pozdìj�ích letech, kdy u� byl penzionován, jsme
byli rádi, �e mohl uèit je�tì jako externista. Byl vzorným uèitelem jak na
filozofické, tak souèasnì na pedagogické fakultì, pilnì publikoval

Josef Birgus
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v odborných èasopisech (zvlá�tì v periodiku Cizí jazyky) o jazykových
a didaktických problémech a podílel se na pøípravì øady uèebnic.

Kdy� se obèas sejdeme � tj. jeho bývalí �áci a kolegové, rádi vzpomíná-
me na jeho osobu, jeho promluvy a postoje. Oceòujeme jeho zodpovìdný
pøístup k lidem a k práci i jeho vzornou péèi o rodinu. Vzpomínáme na
zájezdy do zahranièí (tehdy nemohly být smìrovány jinam ne� do NDR 1),
které organizoval, aby studenti získali co nejlep�í vhled do reálií nìmec-
kého svìta. Vzpomínáme napø. i na symptomatickou pøátelskou dvojici
se smyslem pro humor, ji� pøedstavoval Birgus s jazykovìdcem docen-
tem Karlem Zemenem. Usmíváme se nad tím, jak Zemen svého pøítele
oznaèoval za �raka poustevníka� � s poukazem na zoologický význam
jeho jména, i kdy� bylo jasné, �e ná� milý uèitel se svou komunikativností
a schopností podílet se na spoleèenském �ivotì nebyl vùbec �poustevní-
kem�. A vzpomínáme i na jeho stateèný postoj pøed provìrkovou komisí
v dobì poèínající komunistické �normalizace� v roce 1970.

Univ. prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.
(mat. roè. SGO 1950)

VZPOMÍNKA NA PROFESORA

STANISLAVA LI�KU

Je to ji� více ne� pùl století, kdy jsem nastoupil
své první uèitelské místo na Slovanském gymná-
ziu v Olomouci, tøída Jiøího z Podìbrad. Trochu
rozechvìn jsem vstupoval 1. listopadu 1952 do
budovy, v ní� nyní sídlilo slovutné a bohatou his-
torií obdaøené gymnázium. Av�ak �ádná velká
sláva to nebyla. Chodby plné haraburdí, smìsice
nábytku, knih a rùzných �kolních pomùcek. To-
ti� � ocitnul jsem se zde v dobì závìru stìhování
Slovanského gymnázia z Kosinovy ulice do budo-
vy Èeské reálky na druhé stranì øeky Moravy.
Sklièující byl pohled na hromadu pro mne vzác-
ných relikvií � výroèních zpráv, rùzné korespon-
dence s úctu vzbuzujícími hlavièkami a mno�ství
dobových maturitních tabel, na nich� studenti
vypadali jako dùstojní fousatí dùchodci. Vzpomí-
nám si na tato tabla, kdy je�tì zdobila �kolní aulu

v Kosinovì ulici. Pamatuji si onu zatuchlou, tmavou atmosféru � v�dy�
jsem v této budovì pro�il svá protektorátní studijní léta 1939 � 1942 ve

Profesor Stanislav Li�ka

1) Pozn. red. pro mlad�í roèníky: NDR = nìkdej�í Nìmecká demokratická republika (tzv.
východní Nìmecko)
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tøídách I.D a� IV.D Státního reálného gymnasia, které tehdy v této budo-
vì sídlilo. A nyní tato tabla vidím pøed kotelnou a topiè pan Nedìla se v�e
chystá spálit. Byl jsem tehdy velmi neprozíravý mladík � být tomu dnes,
tak bych pøijel s nákladním autem a v�e odvezl do bezpeèí. Nestalo se tak
a v mém archivu se dochovalo jen nìkolik výroèních zpráv �C. kr. vy��ího
gymnasia slovanského v Olomouci� z let okolo 1879. Ale vra�me se do
roku 1952. Tehdej�í øeditel Slovanského gymnázia dr. Miloslav Zedek byl
povolán na odbor �kolství zdej�ího KNV a funkci zastupujícího øeditele
pøevzal prof. Stanislav Li�ka. Mìl jsem �tìstí, ponìvad� Standa (dovolte
mi toto dùvìrné pojmenování � stali jsem se toti� brzo dùvìrnými pøáte-
li) byl perfekcionista a jakýkoli svìøený úkol splnil s taktem, erudicí
a naprosto beze zbytku. Také akt mého pøijetí na �kolu provedl zpùso-
bem jemu vlastním � písemnì pøipravil mé seznámení se v�ím, co mne
oèekává, a také to, co oèekává on ode mne.

Tento elaborát (který dodnes uchovávám s velkou úctou) se mnou pro-
bral bod po bodu, seznámil mne s celou budovou a o pøestávce rozhlasem
svolal uèitelský sbor a pøedstavil mne mým novým kolegùm. Podpisem
jsem stvrdil pøevzetí v�ech patøièných klíèù a závazek suplovat dva dny
v týdnu na gymnáziu v Pøerovì.

Vyuèoval jsem výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii, kterou
jsem pøevzal po Standovi. Velmi mu zále�elo na udr�ení vysoké úrovnì
výuky, a tak mnì v�emo�nì pomáhal, pøedal mi i své pøípravy na jednot-
livé vyuèovací hodiny. Sna�il jsem se, ale ne v�dy jsem v�e uhlídal. Tak se
jednou na zaèátku mého pùsobení stalo, �e jsem mìl �ákùm vysvìtlit a na
tabuli narýsovat tìleso kovového kladívka. Docela obyèejného kladívka
na zatloukání høebíkù. Zkuste si pøedstavit onu zatloukací èást � komolý
ètyøboký hranol, jeho del�í hrany jsou mírnì zkoseny a tìleso není zakon-

Rukopis instrukcí prof. Stanislava Li�ky prof. Miloslavu Stiborovi
pøi jeho nástupu na SGO 1. 11. 1952
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èeno èástí roviny, ale vrchlíkem koule o velkém polomìru. Samozøejmì,
mùj výstup nedopadl pøíli� slavnì, ale �áci situaci pochopili, nebyli �ko-
dolibí a svému novému kantorovi jeho zaváhání odpustili. Kdy� jsem se
Standovi svìøil, jen se smál, ale hned vyvodil pouèení o nezbytnosti dù-
kladné pøípravy do nejmen�ího detailu. Èasem se dostavila rutina a pak
u� ani kladívko, ani nároènìj�í prùniky tìles neèinily potí�e ani mnì, ani
(nìkterým) �ákùm.

Velmi brzo jsem si uvìdomil i smysl Standovy otázky, kterou mi polo�il
pøi pøijímacím pohovoru. Dodnes si ji pamatuji, znìla: �U kterého hradu
stojí mramorové mauzoleum a pomník jezevèíka s vykulenýma oèima?�
Údìsné, �e, ale na �tìstí pro mne nikoli, ponìvad� jsem za svých student-
ských let sjezdil na motocyklu Slovensko a vìdìl jsem, �e jde o Krásnou
Horku u Ro�òavy; a navíc, �e se v okolí pìstuje �bago� � sladké tmavo-
èervené hroznové kulièky, pou�ívané na barvení èerveného vína. Co jsme
se ho tehdy s kamarády spolujezdci Ví�ou Pokorným a Jardou Tylichem
najedli! Standa po mé správné odpovìdi zjihl a to snad byl zaèátek na�e-
ho pøátelství. Byl toti� milovníkem pøírody, nad�eným turistou a velkým
znalcem historických památek a pøírodních krás na�í vlasti. Znal kdeja-
kou cestièku, turistickou chatu, daleké výhledy do ml�ných dálek. Spolu
jsme jezdívali jako uèitelský dozor na �kolní výlety a mimo jiné se èasto
vyskytovala Standou zinscenovaná situace, kdy jsme pøed �áky na sebe
pokøikovali � Stando, jak je vlastnì hluboká Macocha? A naopak � Milo-
�i, co myslí�, èouhá je�tì z vody vì� kostelíka na Oravské pøehradì, nebo
u� spadla? To toti� byla jedna ze Standových geniálních výchovných
a výukových metod, jak zcela nenápadnì, ale tím trvaleji v�típit �ákùm
vìdomosti a vzbudit zájem o na�i zemi.

Byl pøesvìdèeným ateistou, ale obdivoval krásu nábo�enských symbo-
lù, architektury a so�ných doplòkù. Tak mu neèinilo potí�e pøevzít se
svým kolegou profesorem Bøetislavem Nakládalem funkci svìdkù na mé
svatbì s dívkou jménem Eva. Bylo to v roce 1957, tedy v dobì antipatií
oficiálních orgánù k církvím a následného omezování rùzných církev-
ních úkonù. Pøesto Standa zorganizoval se �áky hlaholící �palír, který
novoman�ele provázel od hlavních vrat chrámu sv. Moøice a� k fotografovi
na tehdej�ím Stalinovì (dnes Horním) námìstí. Takový byl Standa Li�ka.

V roce 1960 dochází na �kole k organizaèním zmìnám, prof. Li�ka
odchází s kolegyní Zorou �krobánkovou na Vysokou �kolu pedagogickou
a já jsem byl povìøen zalo�ením a vybudováním zcela nového �kolského
útvaru � Základní výtvarné �koly v Olomouci. Po èase jsem Standu po-
tkal ve mìstì a on se mì zeptal: �Kdo vy jste, znám vás?� Tato slova
nemínil �ertovnì, byl to smutný odchod vynikajícího uèitele, milovníka
zemských krás, mého pøítele Standy Li�ky.

PaedDr. Miloslav Stibor
(prof. SGO 1952 � 1961)
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KAINAR MÌL MIMOØÁDNÝ DAR

A NEPÌSTOVAL HO V HOØKOSTI

* 29. èervna 1917 v Pøerovì � 16. listopadu 1971 v Dobøí�i

S Olomoucí se básník Josef Kainar setkal náhod-
nì. Bylo tomu ve �kolním roce 1934/1935, kdy stu-
doval na olomouckém Slovanském gymnáziu, jeho�
oficiální název v tøicátých letech byl Státní èeskoslo-
venské reálné gymnázium. Jeho pøestup z dne�ního
pøerovského Gymnázia Jakuba �kody byl motivo-
ván studijními neúspìchy, opakováním tøíd a sebe-
vra�edným pokusem v roce 1934, který na�tìstí
skonèil neúspì�nì. Z olomouckého studia se stalo jen jednoroèní inter-
mezzo, které Kainar ukonèil pøestupem na gymnázium v Hluèínì, kde
v roce 1938 odmaturoval.

Olomouc v�ak nepøedstavovala pro studenta Kainara východisko
z psychické deprese, byl toti� jediný z 37 studentù, který nebyl po roce
studia zpùsobilý postoupit do vy��ího roèníku. Naopak osm studentù
bylo podle tøídní knihy pro postup výbornì zpùsobilých. Básník se k této
etapì �ivota ani vzpomínkami nikdy nevracel a ani ji nekomentoval. Prù-
bìh studia v sextì v�ak signalizuje, �e v Kainarovì pøípadì �lo s ohledem
na jeho studijní výsledky spí�e o horor ne� o vzdìlávání. Mnohé prozradí
pohled do tøídní knihy:

Josef Kainar byl zaøazen do jediné sexty, o ni� peèoval v roli tøídního
profesora Robert Strnad s aprobací pro výuku matematiky a geometrie.
Na gymnáziu pùsobil v letech 1922 � 1925 jako výpomocný profesor,
jako øádný profesor v letech 1926 � 1941 a 1945 � 1948. V roce 1940 byl
pùl roku zástupcem øeditele �koly. Øeditelem �koly byl tehdy v roce 1934
nastoupiv�í Franti�ek Haderka, èe�tináø a nìmèináø, který pùsobil v le-
tech 1909 � 1926 na Polívkovì gymnáziu (Èeské reálce). Jazyku èeskému
vyuèovala Josefa Kainara prof. Vlastimila Losíková-Vraná.

Vyuèovacích pøedmìtù bylo tehdy deset. Vyuèovalo se jazyku èesko-
slovenskému, nìmeckému, latinskému a francouzskému, naukové pøed-
mìty byly zastoupeny dìjepisem, zemìpisem, matematikou, pøírodo-
pisem a chemií. Desátým pøedmìtem byl tìlocvik. Klasifikace byla
ètyøstupòová: velmi dobrý, dobrý, dostateèný a nedostateèný. V pololetí
se jako doplòujícího výstra�ného stupnì pou�ívalo tzv. napomínání.

V pololetí Kainar neprospíval (mìl nedostateènou) z dìjepisu, zemìpi-
su a matematiky, napomínán byl z jazyka èeskoslovenského a latinské-
ho, dostateèný byl v jazyku nìmeckém, francouzském, v pøírodopisu
a chemii. Pouze z tìlocviku byl dobrý. Absentoval 84 vyuèovacích hodin
a v�dy byl omluven. Kainarovo chování bylo hodnoceno jako velmi dob-
ré. V druhém pololetí nebyl v øádné klasifikaci hodnocen. Pøíèinou byla
jeho dlouhodobá nepøítomnost ve vyuèování; chybìl celé tøetí ètvrtletí,
kdy mu byla udìlena zdravotní dovolená pro nervovou chorobu. V závì-

Josef Kainar
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ru 2. pololetí mìl na svém kontì 294 omluvených hodin, jednu neomlu-
venou, chování bylo hodnoceno jako dobré. �kola povolila Josefu Kaina-
rovi dodateènou zkou�ku po prázdninách s datem 3. záøí. Po celou dobu
druhého pololetí platil Kainarùv otec, vrchní inspektor ÈSD, �kolné. Bu-
doucí básník �il s otcem v Olomouci na adrese: tøída Èsl. legií 12/III.

Po prázdninách absolvoval Josef Kainar zkou�ky ze v�ech pøedmìtù,
ale s výsledkem velmi slabým. Jako nedostateèný byl klasifikován v lati-
nì, francouz�tinì, dìjepisu, matematice a pøírodopisu, v posledním uve-
deném pøedmìtu byl �slovnì� hodnocen jako dostateèný. Ve v�ech zbýva-
jících pøedmìtech dosáhl prospìchu dostateèného a pouze z tìlocviku
mu byla udìlena velmi dobrá. Kainarovo chování bylo ohodnoceno jako
dobré. Zkou�en byl svými vyuèujícími, pouze prof. Losíková byla pøi zkou-
�ení v jazyku èeském zastoupena prof. Franti�kem Bráblíkem.

V den poprázdninových zkou�ek, tj. 3. záøí 1935, byla Josefu Kainaro-
vi vydána klausule na odchodnou. Tím skonèilo básníkovo studijní olo-
moucké vzdìlávací intermezzo. Ve studiu pokraèoval na gymnáziu v Hlu-
èínì, pro�el sextou, septimou a oktávou a v roce 1938 odmaturoval. Mìl
21 let.

à

Jeden z nejvìt�ích èeských básníkù, navíc s výrazným muzikálním
a jazykovým talentem, nemìl na rù�ích ustláno ani v �ivotì. V deseti le-
tech za�il rozvod rodièù a následnì �il v novì zalo�ené otcovì rodinì.
První Kainarovy literární pokusy vzbudily pozornost a� v hluèínském
studentském èasopise. Umo�nily mu, aby se seznámil s Franti�kem Ha-
lasem a vstoupil se svými generaèními vrstevníky do literárního povìdo-
mí. Kainar mìl mimoøádný dar a nepìstoval ho v hoøkosti.

Po maturitì zahájil studium èe�tiny a francouz�tiny na Karlovì uni-
verzitì, ale uzavøení vysokých �kol v okupované zemi Kainarovi v�echny
plány zhatilo. Bìhem války pùsobil na �eleznici (navázal tak na profesní
orientace svých pøedkù po otcovì linii), pracoval i na pile a také se uplat-
nil jako kytarista v taneèním orchestru. Umìlecky se sblí�il se Skupinou
42, oceòoval pøedev�ím tvorbu básníka Ivana Blatného, literárního kri-
tika Jindøicha Chalupeckého, jeho �eny Jiøiny Haukové (pøerovská ro-
daèka) a pøerovského básníka Oldøicha Mikulá�ka. Po válce se Kainar
k univerzitnímu studiu nevrátil (mìl 28 let). Uplatnìní nalezl v brnìn-
ském deníku Rovnost, spolupracoval s pra�ským Divadlem satiry a od
roku 1947 se stal spisovatelem z povolání.

Ani vlastním osobním �ivotem nepro�el básník bez obèasných krizí
a od nich se odvíjejících promìn. Poprvé se o�enil v roce 1947, podruhé
roce 1956. Vìt�inou �il ve spisovatelských domovech v Dobøí�i a ve �dáni
na Slapském jezeøe. K nejdel�ím jeho cestám do zahranièí patøil pobyt ve
Vietnamu (1959). Obdivuhodná je dimenze a mnohostrannost Kainaro-
vy tvorby. V oblasti èeské poezie nemá srovnání. Patøil k autorùm, kteøí
pronikli mezi tzv. èítankové velikány. Je to tøeba zaznamenat, i kdy� �lo
o zaøazení pøechodné.

Nejvýznamnìj�í básní, která se Kainarovi dostala do �kolních èítanek,
byl úryvek z Èeského snu. To bylo je�tì za Kainarova �ivota v �edesátých
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letech. Básník patøil k nejsympatiètìj�ím autorùm a pro svou skeptic-
kou pichlavost si jeho tvorba získala mnoho pøíznivcù. Popularitu mu
zvy�ovala i okolnost, �e jeho ver�e byly zpívány, a to nejen jím samým, ale
i dal�ími pìvci. V Olomouci se stal jeho èastým interpretem Karel Plíhal
(a je jím dosud, jak dokládá i Plíhalova poslední objemná nahrávka Kai-
narových písní, je� vy�la pod názvem Nebe poèká /2005/).

à

V osmdesátých letech se objevil Josef Kainar v nových èítankách pro
základní �kolu celkem �estkrát. Autoøi uèebnic ho pøedstavovali nenásil-
nì. Ve tøetí tøídì pohádkou Zlatovláska, ve ètvrté tøídì humornou básní
Hokejista? a rozpoèitadlem Krokodýl troje boty prochodil, v páté tøídì básní
Dítì zítøka. Pøedstavování Kainara pokraèovalo v �esté tøídì básní Kocou-
rek, básní, je� usilovala vyvést ètenáøe z bludného kruhu beznadìje a navi-
govat ho k �ivotu, k nalezení èinorodé rovnováhy. Poté následovala èítan-
ková proluka a básník se dìtem s dovolením autorù uèebnic ozval a�
v deváté tøídì, vlastnì krátce pøed odchodem ze �koly, a to básní Co unese
èlovìk. Do ní byla instruktivnì vlo�ena nutnost a nezbytnost vnímat �ivot
v del�ích èasových epochách�

Básník doprovodil ver�e svými nápady a my�lenkami:
� prostota je v básni to nejtì��í. Jen zralý básník pí�e o �ivotì jednodu�e,

v pravý èas a jen kdy� musí�
� nechci objevovat nic jiného ne� právì to v�ední a samozøejmé�
� psát je lehké. Ale psát poezii, to vy�aduje zralý, zkou�kami pro�lý,

nejnároènìj�í pomìr k lidským mo�nostem�
� napsat jednoduchou, melodickou a vìcnì souèasnou báseò bude v�dy

horoucím pøáním ka�dého básníka�
� mám vá�nivì rád zvíøata�, dobøe si pamatují, kdo jim ublí�il a kdo

jim vytáhl trn z paty�
� v literatuøe jako v �ivotì je støedem zájmu èlovìk. Èlovìk, který pøe-

tváøí svìt, hledá spojení s vesmírem, sna�í se urèit svùj pøí�tí prùbìh
�ivota. Èlovìk, který hledá, aby nalézal�

Kainar byl básník výjimeèný pøímostí svého napojení na �ivou kon-
krétnost; jeho ver�e putují svìtem ka�dodennosti, vypovídají o lidech ke
�tìstí smìøujících, nikoli ��astných, o svìtì ze zemì vstávajícím, nikoli
na piedestalu nehybnì zakotveném, o hudbì povzná�ející, nikoli vítìz-
ství marnivì deklarující� Absence filozofování a duchovních analýz je
v Kainarových ver�ích vyplnìna pøíbìhy, osudy, náhodami, nìkdy schvál-
nostmi a umnì propletena ironií, zrcadlem holé pravdy, �pílci pøemáha-
né marnosti a �dímané nadìje. �e nevybízí ke skepsi, ale v pøedestøeném
pøíbìhu otevírá vrátka k lidem, je u Kainara básnivým vemlouváním,
z nìho� vyvìrá lehce drá�divá ironie, je� nedovolí ètenáøi zalo�it ruce
a uchlácholit vùli. Tento postoj se u Kainara neprosazoval jen jako tvùrèí
krédo, ale i �ivotní krédo, dennodennì obhajované, prosazované a také
pro�ívané. Mo�ná mu pomáhalo ji� v tøicátých letech, kdy pobýval v Olo-
mouci a kdy� ji opou�tìl�

Mgr. Bohumír Koláø
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VÝT VARNÝ PEDAGOG,
MALÍØ ALOIS KUÈERA

Ve svých vzpomínkách se velice èasto vracím k na�í støední �kole. Zaèí-
nal jsem studovat v roce 1940 na tehdej�í Èeské reálce a studia jsem
dokonèil v roce 1948 po nìkolikerém pøejmenování �koly na Polívkovì
státním reálném gymnáziu. Nejintenzivnìji se mi vybavují vzpomínky
na dobu po osvobození, na léta 1945 � 1948. Mìli jsme kvalitní profesor-
ský sbor s vynikajícími osobnostmi (namátkou uvedu prof. F. Franco-
vou, prof. �. Gregorovou, prof. J. Hrdlièku, prof. M. Zedka, prof. V. Srov-
nala, prof. A. Kuèeru), které ovlivnily volbu pozdìj�í profese u mnoha
studentù.

V krátkém ohlédnutí vzpomenu struènì na prof. Kuèeru, který podní-
til a zásadnì ovlivnil moje 47leté celo�ivotní pùsobení v oboru výtvarné
pedagogiky na základních a støedních �kolách, pozdìji i na katedøe vý-
tvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Chci pøipomenout pøedev�ím nìkte-
ré jeho osobnostní rysy, vlastnosti, jeho vstøícný a pøátelský postoj
k dospívajícím studentùm i jeho osobité podnìty k problémùm tvùrèí
výtvarné práce nás studentù. Vìøím, �e podobný názor by vyslovili i mno-
zí mí bývalí spolu�áci.

Profesor kreslení Alois Kuèera zásadnì mìnil obsah povinných výtvar-
ných èinností v pøedmìtu. Pracoval s námi podle svého programu, který
tehdy je�tì nebyl zakotven v osnovách výuky. Nepøevládaly u� nezá�ivné
ornamentální kresby, konstrukce geometrických tìles a jejich sestavy,
mechanické vybarvování ornamentálních a jiných útvarù, ale zaøazoval
do výuky volné kresby a malby podle skuteènosti i z pøedstavy, studie
pøírodnin a rùzných sestav záti�í s drapériemi. Také malby krajinných
celkù s pokusy o vysti�ení urèité nálady se staly souèástí výuky. Nechy-
bìly ani pokusy zachycující lidské postavy v pohybu a s tím související
figurální kompozice. Umo�nil nám zkusit si i práci s hlínou. Vznikaly
tak první nesmìlé pokusy o drobné plastiky zachycující tvar v jeho troj-
rozmìrnosti.

Nelze zapomenout na jeho skuteènì osobité korektury �kolních i do-
mácích prací (ty jsme mu pøiná�eli z vlastní domácí tvorby). Byly velmi
strohé, kritické, pøiléhavé, v�dy neomylnì vystihující zji�tìné nedostat-
ky. Souèasnì byla jeho kritika povzbudivá s náznaky cest, jak pokraèo-
vat dál a odstraòovat naznaèené chyby.

Pro nás, gymnaziální zájemce o hlub�í poznání výtvarných dovednos-
tí, prof. Kuèera dojednal a nechal zaøídit v r. 1946 v tehdej�ím Slovan-
ském domì v podkroví men�í ateliér, pøístupný studentùm rùzných roè-
níkù. Zde se kreslilo, malovalo u stojanù, diskutovalo o problémech na�í
tvorby. Pøínosné bylo i to, �e my mlad�í jsme byli ovlivòování star�ími,
pokroèilej�ími kolegy, od kterých jsme pøebírali mnohé poznatky, doved-
nosti i neotøelé postupy. Prof. Kuèera zde byl èastým náv�tìvníkem
a uvá�livým kritikem na�ich výsledkù. Pravidelnì se v tomto �stánku�
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scházeli napø. Ivo Pøíleský, Zd. Pøikryl, M. Obrátil, St. Vymìtal, V. Men-
èík a já. Obèas sem pøicházeli i èerství absolventi �koly, napø. R. Kutra,
M. Jemelka a jiní. V�ichni jmenovaní vystudovali pozdìji rùzná zamìøení
výtvarných vysokých �kol.

V hodinách prof. Kuèery jsme se poprvé seznamovali s reprodukcemi
výtvarných dìl pøedních souèasných na�ich i svìtových umìlcù a uèili se
chápat význam umìní ve spoleènosti. K pochopení dìl jsme byli pøivádì-
ni spí� emocionálním výkladem obsahu a formy díla. K trvalému zájmu
o výtvarné umìní nás prof. Kuèera získával i jinými zpùsoby. Mnohdy
zájemce zval do svého bytu v ulici R. Svobodové, kde nám umo�nil listo-
vat v kvalitních francouzských monografiích významných tvùrcù, pøí-
padnì nahlédnout do své tvorby v pøilehlém �voòavém� ateliéru, kde mìl
rozmalovaných nìkolik kubistických pláten.

Nav�tìvoval s námi také probíhající výstavy regionálních umìlcù ve
dvou tehdy existujících výstavních síních. Po roce 1945 jsme zhlédli kro-
mì jiných i rozsáhlou reprezentativní výstavu �panìlských umìlcù fran-
couzské �koly v novì upraveném Domì umìní v Hynaisovì ulici s osobní
úèastí významného svìtového umìlce Oscara Domiqueze, surrealisty
a objevitele dekalkù. Povzbuzujícím podnìtem pro nás byly náv�tìvy nì-
kterých olomouckých umìlcù. Nav�tívili jsme malíøské ateliéry J. Len-
harta, A. Berana a také sochaøskou dílnu K. Lenharta. Tyto náv�tìvy
patøily k nezapomenutelným zá�itkùm.

Prof. Alois Kuèera uprostøed svých studentù 10 let po maturitì (1958)
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Vzpomínám i na první pováleènou výstavu výtvarných prací studentù
gymnázií z celé Moravy v Brnì od 7. 4. do 30. 4. 1946. Prof. Kuèera zaslal
k výbìru rozsáhlý soubor kreseb a maleb svých �ákù a mnozí uspìli. Na
výstavì byli zastoupeni M. Obrátil, I. Pøíleský, J. Hejný a dal�í. Kdy� jsem
mu ukázal pùvabný katalog s malou fotografií z výtvarné expozice, co�
dostal ka�dý vystavující, projevil neskrývanou radost nad na�ím prv-
ním úspìchem.

Ze své celo�ivotní pedagogické výtvarné praxe vím, �e dobré výsledky
lze docílit soustavným seznamováním �ákù se základy zobrazování, roz-
víjením vnímavosti, intenzivní výchovou k tvoøivé práci a hledáním oso-
bitých øe�ení vytyèených úkolù. V neposlední øadì i systematickým roz-
vojem zájmu o výtvarné umìní a nazírání na skuteèné umìlecké dílo.
Jsem pøesvìdèen, a dnes to mohu s odstupem odpovìdnì posoudit, �e
prof. Kuèera pøi své pedagogické práci na na�em gymnáziu u� tehdy, ve
ètyøicátých letech, tyto dnes propracované zásady a poznatky svým své-
rázným zpùsobem uplatòoval a tak cílevìdomì rozvíjel na�e schopnosti
a nenásilnì nás získával pro soustavnou výtvarnou èinnost.

Jeho lidský a pøátelský vztah ke studentùm chci ilustrovat drobnou,
ale pro mne úsmìvnou radostnou pøíhodou. Koncem roku 1951 potkal
prof. Kuèera svoji bývalou �ákyni z gymnázia, jmenovkyni M. Kuèero-
vou. Pøi krátkém pøátelském pohovoru se dozvìdìl o její blí�ící se svatbì.
Pozval ji do svého ateliéru s tím, �e si mù�e jako dárek k této události
vybrat nìkteré jeho výtvarné dílo. Stalo se. Studentka si odnesla z jeho
dílny temperovou malbu, krásnou barevnou kytici polních kvìtù v jedno-
barevném d�bánku. Na malbu jí pøipsal autor i milé vìnování. Záøící
kytka, krásnì zarámovaná, nás po svatbì provázela celý �ivot. V�dy byla
umístìna na nejèestnìj�ím místì na�eho obývacího pokoje. Do dne�ního
dne se mi pøi pohledu na ni vybavuje v�echno to krásné, co provázelo na�e
studentská léta. Úspìchy i zklamání, taneèní hodiny, první lásky, dobrá
pøátelství mnohdy trvající celý �ivot, osobnosti pedagogù a samozøejmì
výrazná a inspirující osobnost prof. A. Kuèery, který tak zásadnì ovliv-
nil mùj profesní �ivot.

Èasto si v souvislosti se strohými, ale trefnými hodnotícími výroky
nad na�imi tehdej�ími výtvarnými projevy pøedstavuji, jak by asi prof.
Kuèera hodnotil celo�ivotní aktivity ve výtvarné pedagogice svého býva-
lého �áka, kterého pøipravoval na tuto dráhu i s jinými výraznými uèitel-
skými osobnostmi i pozdìji na vysoké �kole. Snad takto: �Hejný, sna�il
ses. Oceòuji to.� (Prof. Kuèera, ná� �Lojza�, nám tykal a oslovoval nás
pøíjmením.) A to by mne høálo u srdce s vìdomím, �e moje témìø padesá-
tiletá aktivní uèitelská èinnost spojená s rozsáhlou prezentací výsledkù
výtvarné �kolní práce mých �ákù na výstavách u nás i v zahranièí mìla
smysl.

Profesor Alois Kuèera zemøel neèekanì v r. 1962 ve svých 57 letech.
PhDr. Josef Hejný

(mat. roè. PRG 1948)
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BOROVIÈKA � POJEM

NA SL OVANSKÉM GYMNÁZIU

Vìnuji svému tatínkovi, prof. Leopoldu Borovièkovi, který od nás nav�dy ode�el
3. dubna pøed 20 lety.

Tatínkova velká pedagogická zku�enost
s mláde�í potvrzovala, jaké mo�nosti má pe-
dagog pøi formování mladého èlovìka, jaká od-
povìdnost z toho plyne. Jeho zanícení pro èes-
kou literaturu a èeskou hudbu se pøená�elo
i na jeho mladé posluchaèe. Tatínek nám, svým
dìtem i svým �ákùm, charakterem a nad�e-
ním pro své poslání ukázal, jakou cestou jít
�ivotem. A z úspìchù rostla radost.

Do �koly jsem v�dy chodila ráda. Jako dítì
s tatínkem za ruku, jako �kolák a po letech
i jako pedagog. Èasto jsem si i na �kolu hrála.
Nikdy jsem nepøemý�lela o jiném povolání;
bylo samozøejmostí, �e budu pokraèovat v tra-
dici rodinných pedagogù. S radostí jsem sedá-
vala k diktátùm, kterými mì tatínek zkou�el.
Pøi opravování se�itù 10. tøídy jakoby nevìøíc-
nì vrtìl hlavou, �jak to nìkteøí mládenci zbab-
rali� a se skromností jemu vlastní se pak pøed
maminkou �py�nil� mým diktátem. Za odmì-
nu jsem smìla opravovat � smìla jsem tu�kou podtrhovat chyby, nepøe-
stávajíc se divit, �jak to ti velcí mohli tak zbabrat�.

�kolní ovzdu�í se mi brzy stalo dùvìrnì známým. Bylo jiné v dobì vy-
uèování, odpoledne a na konci prázdnin. Zvlá�tì na konci prázdnin: sto-
jí� na schodi�ti, a� bojí� se dýchat ve ztuhlém tichu. Pak jako by se ode-
v�ad vyøítili �áci. Køik, smích, dùvìrný hluk �kolního dopoledne � a za
chvíli se v�e ztratí, ohluchne, ty sestupuje� ze schodù, potichounku, abys
pøece jen nìkoho neru�il. Co kdyby�

Èeskou �kolièku nemohl nikdo pøehlédnout. Projí�dìl-li venkovem,
padla mu okam�itì do oka. Svou bìlostí se odrá�ela od ostatních �edých
domkù, odrbaných státních budov s padající omítkou. Budova na�eho
gymnázia byla masivní, s obrovskou klikou na tì�kých dveøích. Typicky
rakousko-monarchistický styl. I kdy� se dnes kolem �kol rozsvítily dom-
ky pastelovými barvami, mám za to, �e tu svou �kolu pozná ka�dý z nás
u� zdaleka. Uvnitø �koly svìtlé stìny, ze kterých se moudrým pohledem
na tebe dívali èe�tí vousatí velikáni, ve tøídách nástìnky, kvìtinová
a obrazová výzdoba, èistá tabule, peèlivì ostrouhaná køída. Katedra jen
s tøídní knihou, lavice jak øadoví vojáci.

Jak se v �ivotì stává, vítr událostí vás za�ene mnohdy nìkam, kam jste
ani nechtìli. Provdala jsem se za nìmeckého studenta, vystìhovala se

Prof. Leopold Borovièka
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a usídlila u Mnichova. Finanèní nedostatek, rostoucí rodinka a touha po
mém povolání mì zahnaly brzo do �koly, kde jsem a� donedávna vedla
kurzy ru�tiny. Tak jsem pro�la mnohými �kolami rùzného typu a jako
matka tøí dìtí �kolou povinných jsem mohla dobøe poznat i problemati-
ku nìmeckého �kolství.

I nìmecká �kola padla ka�dému do oka; nebylo mo�né ji pøehlédnout.
Jestli v øadì èistých bílých domkù a upravených zahrádek se objevila
budova nápadná svou prostotou a �edostí, pak to urèitì byla �kola. Uvnitø
stìny pùvodnì bílé byly okopány tì�kými botami (dìti se nepøezouvaly
ani v zimì!) a nahoøe �pinavé stopy, a� kam dosáhla dìtská ruka. �ádné
portréty nìmeckých velikánù, �ádná výzdoba. Ani na chodbì, ani ve tøí-
dì. Tam le�ely volnì poházené papíry, knihy i se�ity, po�krábané lavice.
Ale pohled na tabuli mì pøímo �okoval. Pokusil-li se ji po sobì nìkdo
vùbec umýt, pak tabulová èerò témìø zmizela pod �edým závojem. Èasto
jsem stála pøed problémem, èím a kam napsat poznámky pro �áky ve své
vyuèovací hodinì. Z kø íd zbyly �paèky. Èasem jsem si poøídila vlastní
malou zásobu køíd, �vypùjèením� z poøádnìj�ích tøíd. Stávalo se, �e tabu-
le byla popsána matematickými rovnicemi, chemickými formulemi, citá-
ty z bible nebo anglickými slovíèky najednou. Ka�dý pan kolega si utøel
kousek tabule jen pro vlastní potøebu. Bylo to zajímavé poètení a pøi-
znám se, �e jsem se mnohdy nìèemu pøiuèila. Veselé to ale nebylo, zvlá�tì
kdy� jsem smazala z tabule nìco, co jsem asi mazat nemìla. Pøí�tí den
ráno, krátce pøed osmou, zvonil u nás telefon. Man�el, zvyklý na noèní
i ranní volání svých pacientù, k nìmu skoèil. Jen�e tentokrát se ozval
silný, zdravím kypící, jeèivý hlas paní uèitelky. Vidìla jsem, jak man�el
oddaluje sluchátko od svých u�í a zoufale na mne mává o pomoc. Stateè-
nì jsem se pøiznala k èinu, jen nevím, kde se ve mnì vzala ta drzost se
zeptat, pro který pøedmìt vlastnì ty údajnì napsané pøípravy byly. Pro
matematiku, chemii, angliètinu èi nábo�enství? Odpovìï jsem nedosta-
la, ale s man�elem jsme mohli dokonèit snídani bez dal�ího naru�ení.

Nábo�enství provází nìmeckého �koláka od 1. a� do 13. tøídy. Nábo-
�enství nemusí vychovávat k lásce k bli�nímu ani k toleranci k jinému
vyznání. Uèební látka se zkou�í, z nábo�enství se propadá. Zato hodiny
tìlesné výchovy ubývají. Chybí-li v nìjakém pøedmìtu uèitel, dìti se pus-
tí domù, suplování není. Je pravda, �e uèitelé v Nìmecku mají svém úvaz-
ku více hodin. Je pravda, �e jezdí na dálesevzdìlávácí kurzy, jen�e ne
o prázdninách èi ve svátky, nýbr� v pracovní dny. V�ak tam také pracují,
ne? A kdy� se náhodou stane, �e se látka v uèebnici nestihla dobrat, tak si
pro to tì�kou hlavu nikdo nedìlá. Snad a� na rodièe a �áky. Jako Èe�ka
neznalá nìmeckých zvykù jsem se po odevzdání uèebnice utì�ovala tím,
�e se neprobraný materiál okopíruje a na zaèátku �kolního roku do�ene.
Kdepak! �lo se dál. Zøejmì si to rodièe s dìtmi mìli dohnat sami, co� jsem
nevìdìla, a tak jsem propásla 17 stránek uèebnice angliètiny a na zaèát-
ku 7. tøídy chybìla synovi velká a dùle�itá kapitola anglické gramatiky.
Co se týèe uèebnic samotných, byla to èásteènì salátová vydání, za která
by byl mnohý na�inec vytahán za u�i. Není divu! Po deset let se deset �ákù
lopotilo dennì nad stále tým� výtiskem uèebnice.
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Byla jsem v�dy velký ètenáø a jako germanistka i obdivovatelkou nì-
mecké kultury a literatury. Byla jsem v�ak zklamaná, jak (na rozdíl od
nás) málo se vìnuje na gymnáziu èetbì; jak málo ukázek bylo zastoupeno
v uèebnicích. K mému pøekvapení se ale ve vy��ích tøídách zabývali mìsí-
ce jedním dílem do hlubokých detailù s pøesnou analýzou jazyka, obra-
zù, stylù.

Napadá mne �kolní perlièka: Mé dcery, dvojèata, se roze�ly v 7. tøídì
do paralelek (jedna si vybrala latinu, druhá francouz�tinu ). V 9. tøídì si
udìlaly experiment, inspirovány náhodou. Pøi procvièování popisu ilu-
strace v uèebnici byla v jedné ze tøíd vypracována s pomocí uèitele �vzo-
rová� úloha, která se zapsala do se�itu. K velkému potì�ení druhé dcerky
byl v její tøídì zadán popis tého� obrazu jako domácí úkol. Dìvèe udìlalo,
co by udìlal snad ka�dý z nás. Peèlivì opsala vzorovou práci pana uèitele
z paralelní tøídy a èekala na výsledek. �koda, �e se dotyèný pan profesor
nikdy nedozvìdìl, �e byl svým kolegou ohodnocen známkou 3,5.

V Nìmecku je �estistupòový známkový systém. Ve 4. tøídì se horeènì
rozhoduje, kam s dítìtem. Pakli�e na gymnázium, pak kterým jazykem
zaèít. Zdá se, �e jen to desetileté dítì zùstává klidné, hlavnì aby kamarádi
�li s ním dál. Jen�e z tìch vybraných �ákù se stávají trojkaøi, ètyøkaøi,
oplakávají se první pìtky. Mìla jsem pocit, jako by se pøeskoèily dvì
tøídy. Stejní pedagogové, kteøí hodinu pøedtím vyuèovali v maturitní tøí-
dì, uèí dal�í hodinu desetileté �punty. Je pedagog vùbec schopen se bì-
hem 5 minut pøizpùsobit metodicky, pedagogicky a psychologicky tomu
velkému rozdílu mezi svými svìøenci? Nevím; vím jen, �e �kola pøiná�í
hodnì rozruchu do rodin a �e se vydávají velké peníze na douèovací hodi-
ny. Prùmìr písemných prací bývá i 4,5. Není vizitkou uèitele i prùmìr
znalostí jeho �ákù? Pøekvapením pro mne také bylo, �e neexistuje-li dob-
rá komunikace mezi rodièi a dìtmi, zùstává prospìch �áka tajemstvím
èasto a� do vysvìdèení. Nejsou tam toti� �ádné rodièovské schùzky
v na�em èeském tradièním smyslu. Neexistuje, aby si uèitel stateènì stoupl
pøed rodièe svých �ákù, èekající na v�eobecný rozbor situace, na rozbor
speciálních problémù jednotlivých pøedmìtù nebo tøíd. Pohovor s uèitelem
byl mo�ný tak, �e jednou za ètvrt roku se v urèený den rodiè postavil do
dlouhé øady podobnì èekajících na chodbì a po pøeètení výzvy na dveøích
tøídy �Omezit hovor max. na 5 minut, prosím o pochopení� si doma
pøipravený proslov zkrátil rychle na minutu, aby zbyl uèiteli èas i na
odpovìï. I po pøíjemném pohovoru mìl rodiè pocit, �e ho problém tlaèí
stejnì jako pøedtím.

Vzpomínám si v této souvislosti na tatínkovy tøídní besídky pøipravo-
vané s nad�ením, které se z kantora pøená�elo na �áky a naopak, stmelo-
valy kolektiv a umo�òovaly hlub�í vzájemné poznání. Vzpomínám si na
�kolní akademie ve slavnostní olomoucké Redutì. Vzpomínám na kouzlo
taneèních v osvìtleném zrcadlovém sále Národního domu. To v Nìmecku
se besídky nekonají, taneèní si mù�e ka�dý sám nìkde nìjak zaøídit, ale
�kolní akademie tu na konci roku jsou a na úrovni odpovídající gymna-
zistùm: divadelní hry, rock band, sborový zpìv, instrumentální hudba.
Mladí talenti! Co mì velice a v�dy ru�ilo, byl rámec, kde a jak se tato
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peèlivì a dlouhodobì pøipravovaná akce
odehrávala. Na pódiu tìlocvièny �koly.
První tøi øady obsadili páni profesoøi, za
nimi rodièe, za nimi vìt�í �actvo roztrou-
�ené po sedadlech, �ebøinách, na kozách
èi koních, na zemi, na hrazdì, kde byl
�plac�. A malé �actvo, ti desetiletí, vychut-
návali veèer po svém. Jako opièky lozili
po velkých oknech, lomcovali visícími kru-
hy, bradly a jiným sportovním náøadím,
honili se. Nikde se neozvalo napomínavé
kantorské P���t, jen já jsem házela pøís-
nì kárající pohledy, ale v tady dobì anti-
autoritativní výchovy pùsobily spí� smì�-
nì. Pro dokreslení mravù: Jednomu panu
profesorovi, nad�enému pro hudbu, kte-
rý mìl ve zvyku ve zbývajících minutách
své hodiny pro ilustraci èi uvolnìní used-
nout ke klavíru a zahrát nìjakou sklad-
bu, se stalo, �e kdy� zazvonilo na pøestáv-
ku, pár hochù se zvedlo, jeden velkoryse
hodil muzikantovi minci na piano a pak

jakoby lehce znudìnì vypluli frajírci ze tøídy.

Tatínkovi se pøicházeli svìøovat jeho studenti i se svými romantický-
mi zá�itky. Byla to krásná doba prvních lásek, svádìjící k perfektnímu
rozptýlení. Chybìjící soustøedìnost ve vyuèování vedla èasto i ke zhor�e-
ní prospìchu. A co� teprve, kdy� to krásné konèilo zklamáním. Tatínek,
znalec mladé lidské du�e, se sna�il uklidòovat rozjeté city, pomáhal stu-
dentùm dostat se zase do zabìhnutých kolejí. Jednou v�ak pochybil:

Tatínek trávil pøestávky ve své milované �ákovské knihovnì, v ní�
pokyny a radou pomáhal mladým ètenáøùm. V té dobì (já v 9. tøídì) za
mnou chodil Laïa T. (11. tøída). Tatínek to vìdìl a mlèky toleroval. Jen
jednoho dne si vzal v knihovnì Laïu bokem, nasadil oficiální tón a pra-
vil: �Mladý mu�i, nemám nic proti tomu, �e se scházíte s mou dcerou,
jen�e vèera bylo ji� dosti pozdì, kdy� se vrátila. Byl bych nerad, kdyby se
to mìlo opakovat èastìji.� Mladíkovi zahoøely u�i, rozpaèitì pøitakal, �e
nebude. Pøí�tí pøestávku se v�ak vøítil do knihovny a zajíkavì se obhajo-
val: �Pane profesore, v�dy� já jsem vèera s Va�í Evou vùbec nebyl!� Tatí-
nek se dostal do lehce trapné situace, já je�tì trapnìj�í, i s dohrou. Ale to
je ji� jiná kapitola.

Kolik vzpomínek se v �ivotì nastøádá. Krásných, které se èasem stáva-
jí je�tì krásnìj�ími, a trpkých, které èasem trpkosti pozbývají.

Mé vzpomínky na �kolu, zvlá�tì ty na Slovanské gymnázium, spojené
s mým mládím, patøí zajisté k tìm nejkrásnìj�ím.

Eva Krawinkel-Borovièková
(mat. roè. SGO 1962)

Prof. Leopold Borovièka (vpravo)
s prof. Karlem Pochobradským
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P. S.
Proto�e i páni profesoøi mìli kromì �koly svou rodinu a soukromí,

dovoluji si pøipojit pár poznámek z tatínkova soukromí. V dobì, kdy oslo-
vení �soudruhu� opravòovalo øeditele svým podøízeným tykat a kanto-
rùm umo�òovalo vyuèovat ve svetru, bez kravat, mnohdy i bez pono�ek,
prostì zcela nekonvenènì èi �proletáøsky�, chodil ná� tatínek �jak ze �ka-
tulky�. Vìt�inou v obleku a v bílých, maminèinou zásluhou peèlivì na-
�krobených a vy�ehlených ko�ilích, pozdìji moderních lehce pastelových
barev. Kravata s kapesníèkem �ala mode� bývala v�dy vítaným dáreè-
kem k narozeninám. Pøi této eleganci mu ale vùbec nevadilo, �e míval
v pravé kapse kalhot, i tìch sváteèních, dírku. Nosil toti� u sebe stále
malý notýsek a ��paèka�. �paèek le�el i na noèním stolku, na klavíru,
pod rádiem. Nìkdy za uchem. ��paèek� byla toti� malá, ostøe oøezaná
tu�ka, kterou si tatínek kdykoliv a kdekoliv poznamenával právì vznik-
lou melodii.

A jak se svítily boty! Nehledì na rozmary poèasí, den co den pøed od-
chodem do �koly tatínek zvedl víko stolièky, vytáhl krém na boty a peèli-
vì �pucoval�. I kdy� venku lilo! Inu, tatínek mìl své zásady. Zásady týka-
jící se malièkostí denního �ivota, ale i ty podstatné, formující charakter
èlovìka. Tatínek byl èestný, pøímoèarý, s velkým smyslem pro spravedl-
nost. Jím dané slovo bylo slovo mu�e. Netrpìl le�, nezapomínal køivdu,
neodpou�tìl podlost.

Ve zdravém tìle zdravý duch. Podle této zásady se tatínek øídil, jak mu
to lokální a èasové mo�nosti dovolovaly. Nejen�e nám tøem dcerám do
jistého vìku ráno masíroval hruï ledovou vodou kvùli otu�ování, ale
i sám si udr�oval �fyzièku� ranní rozcvièkou podle rádia. V zimì v létì
kuchyòská okna dokoøán, tatínek bìhal, lehal, vstával, dýchal zhluboka
ráz-dva! Pak výbornì naladìn postavil na plynový hoøák hrnec s mlékem
a mladistvým poklusem odbìhl do koupelny. A jak si tak pod studenou
sprchou spokojenì lebedil, zapomínal na celý svìt a bytem se pak linul
pach spáleného mléka, hrnec pomalu èernal. A tak se rodina rozhodla
zakoupit hrnec s dvojitým dnem a pí��alièkou. Situace byla zachránìna.
Nìkolikaminutové silné pískání budilo nejen mne, ale i partaje nad námi!

Tatínek �il �kolou a pro �kolu. Tak�e kdy� pøi�la doba odejít na zaslou-
�ený odpoèinek, stalo se to, èeho jsme se obávali. Tatínek propadl depre-
si, ze které mu nemohli pomoci ani jeho pøátelé, ani jeho nesèetné koníè-
ky: knihy, hudba, komponování, rozsáhlá korespondence, procházky�

V zimì 1969/70 tatínek, jindy svi�ným krokem zvládající nìkolikaho-
dinové túry, nebyl schopen obejít blok domu, a to odìn jen ve svrchníku.
Pod tíhou tì�kého zimníku by se zøejmì zhroutil. Do roka a do dne se
v�ak tatínek uzdravil. V rodinì nastaly velké zmìny, narodil se nový vnou-
èek, já jsem s ním zùstala u rodièù a nový, dìdeèkovský úkol tatínka
doslova postavil na nohy. Èasem obnovil styky s pøáteli, staré zájmy o�i-
ly. Na�la se i malá pedagogická èinnost ve formì kurzù nìmèiny. Brzy
potom zaèali rodièe cestovat. Ka�doroènì �pøezimovali� u nás v Nìmecku
a tatínek se zájmem poznával zemi a její obyvatele.

Tatínek dostal novou chu� do �ivota a ta ho po dal�ích 16 let neopustila�
S láskou a úctou vzpomíná dcera

Eva Krawinkel, roz. Borovièková
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ÈINORODÝ ABSOLVENT SGO
PROFESOR ANT ONÍN SCHINDLER

A. Schindler se narodil 25. 5. 1925 ve Dvorcích v okrese Bruntál, kde
jeho otec pùsobil jako pøedseda soudu. Kdy� mu byl rok, pøestìhovala se
rodina do Krnova, kde �il a vyrùstal do roku 1938. Po �mezistanicích�
v Prostìjovì a Brnì se rodina natrvalo usadila v Olomouci. Absolvoval
zde Slovanské gymnázium a poté vystudoval v Brnì Filosofickou fakultu
Masarykovy univerzity, obor hudební vìda a dìjiny umìní. Posléze pro-
�el studiem varhanní hudby u profesora K. Waltera ve Vídni.

Od roku 1945 �ije a pracuje v Olomouci. Je spoluzakladatelem Morav-
ské filharmonie, v ní� pùsobil 40 let jako houslista, violista a varhaník.
Je èinný také ve Vlastivìdném muzeu Olomouc, kde se zasadil o záchra-
nu hradu Sovince. Po roce 1949 ve funkci øeditele Moravské filharmonie
zabránil snahám a tlakùm, které smìøovaly k její likvidaci a ke slouèení
s divadelním orchestrem. A Schindler je zakladatelem hudebního oddìle-
ní olomouckého Vlastivìdného muzea, v nìm� byl za jeho vedení shro-
má�dìn vzácný a rozsáhlý fond hudebních nástrojù a not. Z jeho popudu
byl zde také vybudován Václavkùv sál s varhanami. A opìt jeho zásluhou
byly také do sálu Reduta instalovány varhany, které jsou dnes pøemístì-
ny do Základní umìlecké �koly �erotín.

Prof. Antonín Schindler pøi pøevzetí titulu dr. h. c. na UP v Olomouci (foto T. Jemelka)
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A. Schindler je zakladatelem, dramaturgem a prezidentem Meziná-
rodního varhanního festivalu Olomouc, který se ka�doroènì koná v chrá-
mu sv. Moøice, jen� se py�ní slavnými Englerovými varhanami. Ty patøí
k jednìm z nejvìt�ích ve støední Evropì a byly podle jeho návrhu rekon-
struovány v letech 1959 � 1969. Od roku 1945 pùsobí A. Schindler jako
varhaník a øeditel kùru sv. Moøice. Koncertoval témìø ve v�ech státech
Evropy, zúèastnil se øady pøedních varhanních festivalù. Je tvùrcem zvon-
kohry na olomouckém orloji a na dómì sv. Václava, spolupracoval na
rekonstrukci orloje v katedrále v polském Gdaòsku. V roce 1945 se mu
podaøilo zachránit pøed zánikem svìtovì proslulou továrnu na varhany
v Krnovì, a to zamezením odsunu nìmeckých odborníkù do doby zauèe-
ní nových èeských varhanáøù. Pùsobí zde externì 50 let. Dlouhou dobu
byl odborným znalcem varhan a kampanologem olomoucké arcidiecéze,
kde bylo za jeho pùsobení postaveno a instalováno mnoho varhan a zvo-
nù. Intenzivnì spolupracuje s televizí a rozhlasem, natoèil nìkolik fil-
mù, a to i ve spolupráci se zahranièními televizními spoleènostmi. Je
autorem rozsáhlé øady odborných, zejména organologických prací publi-
kovaných doma i v zahranièí. Jeho èinnost skladatelská se soustøeïuje
zejména na scénickou hudbu k loutkovým hrám a na sborovou tvorbu.
V neposlední øadì je rovnì� obdivuhodná jeho znalost historie Olomouce
a jejích památek. S tímto jeho zájmem o region souvisí i nìkolik �áda-
ných vlastivìdných popularizujících publikací.

Doc. dr. Michal Altrichter, Th.D.
CMTF UP Olomouc

Prof. Antonín Schindler zahrál úèastníkùm 130. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia
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VÌNOVÁNO PANU PROF. JANU SPRINGEROVI

Pøi pátraní po informacích pro medailony øeditelù Slovanského gym-
názia, kteøí na nìm pùsobili �v dobì, kdy nesmìlo být Slovanským gym-
náziem�, mi bylo velmi líto, �e do tohoto souboru nelze zaøadit velkou
pedagogickou osobnost té doby, i kdy� mìla za �kolu do roku 1948 zod-

povìdnost a v nelehké dobì jí vìnovala znaènou
energii, pana profesora PhDr. Jana Springera.

Dr. Springer uèil na Slovanském gymnáziu od
roku 1938 a v letech 1945 � 1948 je øídil. Byl sice
jmenován pouze �zatímním správcem� �koly, pøe-
sto zùstane osobností nepøehlédnutelnou jak pro
svoji odbornost a pedagogické schopnosti, pro své
demokratické zásady a vlastenecké postoje, tak
i pro své ryzí vlastnosti morální. Za jeho vedení
(pøi pøíle�itosti 80. výroèní zalo�ení SGO v roce 1947) byl
�kole v pováleèné dobì poprvé pøiznán èestný ná-
zev SLOVANSKÉ GYMNASIUM (o �est let pozdìji byl
v�ak degradací �koly na �jedenáctiletku� zase zru�en).

Jan Springer pocházel z uèitelské rodiny z Písa-
øova na Zábøe�sku (nar. 24. listopadu 1893). Studoval
je�tì na c.k. státním gymnáziu v Zábøeze na Mora-
vì, na nìm� také v roce 1912 maturoval. Pokraèo-

val pak ve studiu èeského jazyka a nìmèiny na Filosofické fakultì Karlo-
vy university v Praze.

Ve své následné pedagogické praxi mìl vlastnì jen dvì pùsobi�tì: Stát-
ní reálku v �umperku (1920 � 1938) a Slovanské gymnázium Olomouc (1938
� 1948 a 1951 � 1953). Ona tøi léta pøeru�ení znamenala pùsobení na Polívko-
vì reálném gymnáziu, kam byl pøelo�en, aby uvolnil místo pro nastou-
piv�ím re�imem zamý�lené organizaèní zmìny ve vedení Slovanského
gymnázia (na nì� se ale slouèením obou �kol v roce 1951 zase vrátil zpìt). Koncem
�kolního roku 1952/53 pak ode�el do penze.

V dobì svého �umperského pùsobení dr. Springer ve�kerý svùj �ivot,
vèetnì soukromí, zasvìtil aktivitám v hranièáøské politicko-osvìtové or-
ganizaci NÁRODNÍ JEDNOTA, jejímu� �umperskému okrsku v letech
1926 � 1938 dokonce pøedsedal. Byl rovnì� posledním pøedmnichov-
ským starostou �umperského Sokola. Vedl také èeskou veøejnou knihov-
nu v �umperku a své hudební vzdìlání zúroèil pøi øízení pìveckého sboru
Národní jednoty. Aktivnì spolupracoval s pra�ským Masarykovým lido-
výchovným ústavem a èile publikoval ve Strá�i Moravy; od roku 1932
redigoval Hlídku národní výchovy a osvìty v týdeníku Litovelský, �tern-
berský a �umperský kraj. Jeho snahou bylo, v souladu s cílem Národní
jednoty, vytvoøení demokratického èeského pohranièí. Ve svých publi-
kacích (napø. �umperk kdysi a dnes, 1927), bohatì podlo�ených listinným ma-
teriálem, vlastními sbírkami dokumentù z dobového tisku i záznamy
ústních vzpomínek pamìtníkù, dokumentuje demokratický zápas pro-

Prof. Jan Springer
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bíhající za 1. republiky o uznání èeskoslovenské suverenity v severomo-
ravském pohranièí �jako odkaz budoucím, odkaz vybízející k lásce a obì-
tavosti�. V lednu 1935 vydal v �umperku vlastním nákladem OHLASY
SVÌTOVÉ VÁLKY NA BALKÁNÌ A V ÈESKÉ LITERATUØE, které vìnoval
památce jugoslávského krále Alexandra I. Karadjordjevièe, jen� byl 9. lis-
topadu 1934 zavra�dìn v Marseilli chorvatskými Usta�ovci. Springer
jakoby u� tehdy tu�il, co pøinese Balkánu závìr dvacátého století; doku-
mentuje v publikaci �trnitou praxi� jihoslovanské vzájemnosti na pozadí
bratrovra�edného boje, manipulovaného velmocenskými zájmy. Jako pøe-
svìdèený antinacista byl v �umperku jedním z iniciátorù vzniku Akèní-
ho výboru na ochranu republiky, který vznikl po znièení �umperského
Masarykova pomníku henleinovci 3. kvìtna 1938.

Zábor severomoravského pohranièí po Mnichovì v roce 1938 zname-
nal zmaøení Springerovy dosavadní práce. K 1. listopadu 1938 byl pøelo-
�en do Olomouce na Státní reálné gymnasium v Kosinovì ulici, kde �se
pro svou toleranci a pøátelský postoj k �ákùm stal jedním z nejoblíbenìj-
�ích uèitelù�. Kromì pedagogické práce ve �kole byl dr. Springer aktivní
zejména jako knihovník a bibliograf olomouckého Vlasteneckého spolku
muzejního. Výsledky své mravenèí práce zhodnotil v publikaci CO DALA
HANÁ ÈESKÉ LITERATUØE, kterou v roce 1947 vydala Národní jednota
pro východní Moravu.

�ák, obdivovatel a posléze �ivotopisec PhDr. Jana Springera, univ. prof.
PhDr. Jaromír Dvoøák, DrSc., uvádí, �e léta 1945 � 1947 patøila k nej-
��astnìj�ím a k nejtvoøivìj�ím ve Springerovì �ivotì. Profesor Springer
byl povìøen øízením presti�ního nejstar�ího èeského gymnázia na Mora-
vì, spoleènì s pøáteli (jak u� vý�e zmínìno) dovedl úspì�nì k cíli úsilí
o obnovení jeho pùvodního historického názvu SLOVANSKÉ GYMNASI-
UM, podílel se na redakèní práci sborníku SÍMÌ HOØÈIÈNÉ, do nìho�
sám zásadním èlánkem, bilancujícím �ivot a práci �koly v letech 1939 �
1945, pøispìl. (Bez náznaku hoøkosti pøispìl èlánky i do almanachù k devadesátému
a stému jubileu �koly.) V pováleèných letech byl posledním místopøedsedou
olomoucké Národní jednoty a pøedsedou olomoucké poboèky Spoleènosti
pøátel Jugoslávie. Po obnovení olomoucké univerzity pùsobil na ní v le-
tech 1946 � 1962 jako lektor èeského jazyka (podílel se i na výuce zahraniè-
ních studentù) a v následujících letech jako bibliograf spolupracoval se Státní
vìdeckou knihovnou v Olomouci a se Slezským ústavem ÈSAV v Opavì.
PhDr. Springer byl i spoluzakládajícím èlenem Vlastivìdné spoleènosti
muzejní (která v roce 1969 navázala na práci Vlasteneckého spolku muzejního, zru�e-
ného poèátkem padesátých let) a je�tì jako jednaosmdesátiletý vydal v roce
1974 ve Vlastivìdném ústavu v �umperku publikaci CO DALO �UMPER-
SKO ÈESKÉ LITERATUØE.

V PhDr. Janu Springerovi dne 19. øíjna 1978 zemøela mimoøádnì vý-
znamná pedagogická osobnost Slovanského gymnázia, moudrý, charak-
terní èlovìk a vlastenec oddaný my�lence demokratického Èeskosloven-
ska, usilující o naplnìní ideálù slovanské kulturní vzájemnosti.

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO a jeho absolvent z r. 1960
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K �IVOTNÍMU JUBILEU

LUDVÍKA E. VÁCLAVKA

Z MATURITNÍHO ROÈNÍKU 1950
Kdy� jsme pøed pìti lety slavili 70. narozeniny prof. Václavka, se�la se

plná aula gratulantù a pøátel z univerzity i zvenèí, z Olomouce i �irokého
okolí. Laudatio tehdy pronesl americký germanista prof. Strelka (vzpomí-
nám si, �e ve vtipné øeèi porovnával rùzné historické i souèasné Ludvíky a �e mu vedle
Ludvíka Slièného a Ludvíka-Krále slunce a Ludvíka Bavorského a mnoha dal�ích vy-
cházel jako nejmilej�í Ludvík, Ludvík Václavek), poté se na poèest oslavence ko-

nala nìkolikadenní vìdecká konference
o moravské nìmecké literatuøe, vy�el
sborník pøíspìvkù této konference a
sborník studií prof. Václavka. Kdy� mi
letos v zimì prof. Václavek naznaèil, �e
si tentokrát �ádnou velkolepou oslavu
nepøeje, vzpomínám si, �e jsem mu po-
nìkud hubatì odpovìdìla: �Ludvíèku, to
je dobøe, proto�e bys nás pøi své vitalitì
brzo zruinoval.� To byla odpovìï samo-
zøejmì nepøimìøená, proto�e skuteè-
nost, �e máme na katedøe germanistiky
Univerzity Palackého v Olomouci Ludví-
ka Václavka, by se mìla oslavovat ka�dý
mìsíc, ba ka�dý týden, ne-li ka�dý den.
Jsou pro to dobré dùvody � uvedu jen ty
svoje (samozøejmì úzce spojené s pracovi�tìm,
na kterém oba pùsobíme, s katedrou germanis-
tiky) a bude jich sedm � jako dní v týdnu:

Den 1., pondìlí: Olomoucká germa-
nistika je � jazykem soudobých médií �
dynamicky se rozvíjející obor, pracovi�-
tì s vyhranìným vìdeckým profilem
s mno�stvím úspì�nì øe�ených výzkum-
ných projektù, s mno�stvím zahraniè-

ních stykù a partnerù a s dobrým jménem v tuzemsku i v zahranièí. Sku-
teènost, �e jsme v minulých letech dosáhli jistých úspìchù a jisté presti�e,
je nepochybnì dána tím, �e se na chodu katedry � tom v�edním výuko-
vém i vìdecko-výzkumném � podílí celý tým zapálených a obìtavých spo-
lupracovníkù, tým slo�ený z graduovaných kolegù i ze studentù, dokto-
randù i magistrù od 1. roèníku studia. Ludvík Václavek je pak støedem
tohoto týmu � ne snad v tom smyslu, �e by se kolem nìj v�e toèilo jako
kolem slunce a �e bychom ho stále obskakovali, nýbr� je spoèívajícím
støedem, který v�e usouvzta�òuje a dává na�í práci smysl. (Asi tak, jak to
pøed mnoha lety vyjádøil velký nìmecký aforistik Georg Christoph Lichtenberg: �Na

Univ. prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.
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ka�dé fakultì musí být aspoò jeden velmi schopný èlovìk. Jsou-li panty z poøádného
kovu, mù�e být v�e ostatní u� ze døeva.�) Obklopen katederním týmem ztìles-
òuje Ludvík Václavek tu nejtradiènìj�í univerzitní konstelaci, vztah mezi
uèitelem/mistrem a jeho �áky, jeden z nejpodstatnìj�ích a nejvzácnìj�ích
mezilidských vztahù vùbec, který se z dne�ního � mnohdy odosobnìné-
ho a jen k pochybnému ekonomickému výkonu napøa�eného � �kolství
namnoze vytrácí. Ka�dé pondìlí bychom tedy mìli oslavovat Ludvíka
Václavka jako univerzitního mistra, který tuto tradièní hodnotu ztìles-
òuje svým nejlep�ím pøíkladem.

Den 2., úterý: Ludvík Václavek je rezervoárem vìdìní v�eho (nejen ger-
manistického) druhu do té míry, �e o nìm kolují vousaté anekdoty typu
�kdy� to nenajde� v Brockhausu èi v Ottovi, jdi se zeptat Ludvíka� a �není
potøeba poèítaèových databank a internetu, kdy� máme Ludvíka�. Nebýt
Václavkova vìdìní o olomoucké, moravské nìmecké literatuøe a jejím
kulturnì-spoleèenském kontextu, nikdy bychom se do na�eho výzkumu
nemohli ani pustit. A je�tì i dnes, sedm let po zalo�ení �Arbeitsstelle�,
sedm let po zahájení dùkladného plo�ného výzkumu je Ludvík Václavek
schopen zaplòovat na�e bílá místa tím, co zkrátka (jakoby znièehonic) ví.
Ka�dé úterý bychom tedy mìli vzdát hold hodnotì, která se dnes pohøí-
chu pøesouvá z hlav do poèítaèových databank, hodnotì klasického vì-
dìní a vzdìlání, kterou Ludvík Václavek reprezentuje v míøe dokonalé.

Den 3., støeda: Nejde toti� jen o pouhé vìdìní a vzdìlání: o hromadìní,
tøídìní, usouvzta�òování a pamatování si faktù ze v�ech mo�ných oborù
lidského ducha (aèkoli ve Václavkovì podání je toto umìní dovedeno k dokonalosti
a pro jeho �áky, kteøí by snad v nìjakém ohledu chtìli být jeho následovníky, je tato
dokonalost dokonce místy malièko deprimující, nebo� je nedosa�itelná). Jde hlavnì
o to, jak s vìdìním a vzdìláním zacházet: toti� moudøe a rozvá�nì. Mno-
hokrát jsem mìla mo�nost pozorovat, poslouchat Ludvíka Václavka pøi
zasedání rùzných grémií moudrých (i rádoby moudrých), a� �lo o zasedání
vìdeckých rad, konference, sympozia èi doktorandské semináøe: Václa-
vek se nikdy nepøedvádí jako nìjaký bohorovný v�evìd (aèkoli by � na
rozdíl od jiných, kteøí to zhusta a rádi dìlávají � i mohl), nerýpe, nesekýruje,
nehádá se (a� na výjimky, které zmíním pozdìji), nýbr� vahou svých vìdomos-
tí a své vzdìlanosti usmìròuje, rozkrývá rozumnou perspektivu, nachá-
zí a vyslovuje podstatné. Ka�dou støedu bychom se tedy mìli v úctì sklo-
nit pøed moudrostí, která je vy��ím stupnìm a nejvy��ím cílem vzdì-
lanosti a kterou nelze nauèit � jen ji na Ludvíku Václavkovi obdivovat
a u�ívat si jí ve styku s ním.

Den 4., ètvrtek: Vìdìní, vzdìlanosti a moudrosti nelze nauèit ani k ní
nelze � aèkoli je toto nesprávné pøesvìdèení velmi roz�íøeno � nìjakým
samospádem (samospádem stárnutí) automaticky dojít, nýbr� je k tomu za-
potøebí mít jisté pøedpoklady. Dva základní jsou zvìdavost a píle, jimi�
obìma Ludvík Václavek oplývá v míøe hojné. Kdy� tak èlovìk nìkdy upro-
støed v�edního dne pobíhá od jednoho úøedního nesmyslu k druhému
a øíká si, �e na nic nemá èas, a zji��uje, �e ho v�ední úøední a organizaèní
povinnosti zahltily a otupily natolik, �e ho vlastnì u� ani nic nezajímá, je
� by� krátký � hovor s Ludvíkem Václavkem jako objevit pramen èerstvé
vody: Zajímá ho v�echno od prehistorie starých národù po moderní �



224

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

tøeba � biologický a technický výzkum, pøeète v�echno, pamatuje si v�ech-
no a celým svým habitem pøipomíná èlovìku, který ji� umdlévá v povrch-
nostech, �e svìt kolem nás je zajímavý a �e stojí za to být na nìj zvìdavý,
informovat se o nìm, neúnavnì pøemý�let o jeho souvislostech. Ve ètvr-
tek tedy vzdejme hold zvìdavosti jako základnímu pøedpokladu k tomu,
aby se èlovìk vùbec nìèemu nauèil a mohl být pota�mo vzdìlaný a moud-
rý.

Den 5., pátek: Pøemý�let o souvislostech svìta, smysluplnì vá�it a zpra-
covávat nové � se zvìdavostí získané � informace lze jen tehdy, má-li
recipient/pozorovatel svìta v sobì pevný intelektuální, emocionální, hod-
notový a (kdyby to slovo nebylo tak odpornì zprofanované komunistickou hantýr-
kou, øekla bych) i svìtonázorový støed. V tom se právì èlovìk li�í od compu-
teru (který� rozdíl se sna�íme vysvìtlit studentùm, nìkdy bez valného úspìchu),
v tom se Ludvík Václavek li�í od mnoha jiných (také) chytrých a vzdìla-
ných, kteøí toho také spoustu vìdí, spoustu pøeèetli a spoustu si pamatu-
jí. Spoèívaje ve svém pevném støedu, je Václavek okam�itì schopen vidìt
v modernì se tváøících teoriích, vìt�inových názorech, statistických fak-
tech a rádoby vìèných pravdách to, èím mnohdy skuteènì jsou: nebez-
peènými podvody, nesmysly, populistickými demagogiemi, statistickou
hrou s dùvìøivostí lidí, kteøí neumìjí poèítat ani samostatnì myslet. Kon-
frontován s takovými výdobytky informaèního boomu moderního svìta
èi s jeho nositeli je Ludvík Václavek schopen a ochoten se hádat i zvý�it
hlas tehdy, kdy je tøeba. Jen zdánlivì je dne�ní bitva moudrosti, rozum-
nosti, pravdy a sebeúcty proti nesmyslùm, l�ím, polopravdám a zneva�o-
vání hodnot ménì nároèná a ménì nebezpeèná ne� kdysi, tehdy pøed
rokem 1989, kdy se Václavek s hrstkou stejnì stateèných bránil jejich
náporu v pomìrnì brutálnìj�í podobì. Ka�dý pátek si tedy opakovanì
va�me skuteènosti, �e máme ve svém støedu èlovìka, který je bystrozrace
schopen oddìlit pravdu od l�i a hájit pravdu tam, kde je tøeba. Zejména
ve studentském prostøedí je to nedocenitelná hodnota.

Den 6., sobota: To, co v�dycky zajímalo Ludvíka Václavka enormnì,
snad nejvíc ze v�eho, je � Olomouc. Historie mìsta od jeho prapoèátkù
(vzpomínám si, jak jsem loni v létì pøi nìjaké konferenci v Nìmecku zcela konsterno-
vala jakousi italskou germanistku tím, �e jsem citovala Václavka, �e �Olomouc se
sedmi tisíci lety nepøetr�itého lidského osídlení je star�í ne� Øím�), Olomouc jako
místo setkávání i støetávání kultur � nìmecké, rakouské, èeské a �idov-
ské, Olomouc jako genius loci, který dal vzniknout umìní, dílùm literár-
ním (v jazyce èeském i nìmeckém), hudebním, architektonickým. Je nesmír-
nì zábavné chodit po Olomouci ve Václavkovì doprovodu, který ke ka�dé
ulici, ke ka�dému domu zná jeho historii anebo alespoò pár historek
a mýtù. Václavkova znalost Olomouce se samozøejmì vtìluje do výzku-
mu jak na�eho literárního, tak do historického (je jedním z autorù chysta-
ných akademických dìjin Olomouce, jedním z autorù výstavy, kterou chystáme do
Muzea umìní na pøí�tí rok � Literární toulky nìmeckou Olomoucí, zdrojem informací
pro v�echny nìmecké televizní �táby, které pøijí�dìjí do Olomouce natáèet filmy, napø.
o Petru Haertlingovi, atd.). Ov�em pro mì, která jsem � v dìtském vìku
odstìhována z Moravy � pro�ila dìtství a mládí v málo pohostinných
západoèeských Sudetech a stala se Olomouèankou a� v dobì studií (a i to
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s pìtiletou nìmeckou peripetií), je Václavkova vazba na Olomouc je�tì mno-
hem závidìníhodnìj�í, nebo� se v ní projevuje jedna ze základních �ivot-
ních hodnot, dne�ním svìtem èlovìku tolikrát brutálnì upíraná a na-
mnoze i skandalizovaná jako pøíli� archaická a nemoderní � emocionální,
ale i hluboce reflektovaná vazba na rodi�tì, kraj, místo, mìsto, vlast.
Ka�dou sobotu bychom tedy mìli na chvíli zapomenout na moderní øeèi
o mobilitì, kosmopolitì a globalizaci a pøi pohledu na pøesvìdèeného Olo-
mouèana Ludvíka Václavka uznat vysokou dùle�itost vztahu èlovìka
k prostøedí, ve kterém je doma.

Den 7., nedìle: Václavek je nejlep�ím dùkazem toho, �e nemusí mít
nutnì pravdu kulturní pesimisté v�eho druhu (jako tøeba Schopenhauer
a Spengler), �e poznání a hluboké vìdomí souvislostí nutnì vede k zahoøk-
losti a takovému èi onakému prokletí absurdního a zvráceného svìta.
Nikoli: Ludvík Václavek je svým pøíkladným optimismem (jeho� základem
je samozøejmì pøesvìdèení o duchovním, smysluplném základu tohoto svìta), radostí
a veselím (nìkdy i velmi bujarým) schopen nalévat do lidí ve svém okolí
energii a radost ze �ivota, kdy� se tento �ivot nìkdy jeví jako ponurý
a �edý.

Ka�dou nedìli tedy mìjme radost ze �ivota, tak jako ji má Ludvík Vác-
lavek, a mìjme radost, �e ho máme mezi sebou.

Univ. prof. PhDr. Ingeborg Fialová-Fürstová, Dr.
vedoucí katedry germanistiky FF UP Olomouc

FYZIK, OPTIK, HOLOGRAF

DOC. RNDR. MIROSLAV MILER, DRSC.
Na�eho nìkdej�ího spolu�áka zná dnes prakticky ka�dý vìdecky èin-

ný optik u nás jako prùkopníka holografie v Èechách, ka�dý funkcionáø
Jednoty èeských a Jednoty slovenských matematikù a fyzikù jako èinoro-
dého èlena hlavního výboru v Praze, stejnì jako uèitelská veøejnost v nìm
vidí garanta èeské optické terminologie; ve svìtì se pak ví, �e �v Praze
dìlá holografii Miler�. Tento zaslou�ilý pra�ský fyzik v�ak pochází z Mo-
ravy, z Olomouce � Hodolan, co� mi v�dy pøipomene univerzitní profeso-
ry otce a syna M. Valoucha z tých� Hodolan, kteøí také zanechali v Praze
brázdu nepominutelnou. Miler maturoval na na�em gymnáziu v roce
1953, Valouch star�í byl profesorem Slovanského gymnázia.

Kdo v�ak zná Milera blí�e, ví, �e to, co bylo øeèeno, je sice pravda, ale �e
to zdaleka nevystihuje �jeho podstatu�, �e to není snad jen pøísný, sucho-
párný vìdec, ale naopak sportovec, pìstitel vá�né hudby, hlavnì v�ak
pøíjemný spoleèník a v�eumìl, který dovede napøíklad kdeco opravit,
vystavìt a pøestavìt, zkonstruovat, vypoèítat, ale i sklidit v�e, co vyústí
tøeba i v dobrou slivovici� Ale ani toto v�e by nestaèilo k jeho charakte-
ristice; je to pøedev�ím dobrý èlovìk, kterému �ádný ze spolu�ákù neøekl
nikdy jinak ne� Mirek. Mirka Milera znám od studentských let. Tento
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v�dy �tíhlý, mladistvì vyhlí�ející a pro
své excelentní sportovní výkony námi
v�emi obdivovaný kolega v�ak mìl po
celý �ivot i dal�í dimenze charakteru u
sportovcù neobvyklé: za prvé � zcela mi-
moøádný zájem o vìdu, zejména o to
nejnovìj�í, dosud nehotové, k èemu� byl
v�dy ochoten a schopen úèinnì pøispìt;
za druhé � zájem o hudbu, zejména sbo-
rovou; a koneènì za tøetí � nezi�tnou,
v�eobjímající dobrotu srdce související
s hlubokou nábo�enskou vírou od nej-
útlej�ího dìtství pìstovanou v jejich ro-
dinì, a to vzdor v�em obtí�ím, je� toto
pojetí �ivota s sebou v minulých dobách
neslo. Z toho pak vyplynulo v�e podstat-
né v jeho �ivotì.

Rodina Milerových z Hodolan mìla
tøi syny a dceru, pøièem� Miroslav se
narodil jako druhý dne 11. dubna 1935
v Olomouci. Otec mìl malou továrnu na

váhy a jako svìdomitý odborník a zároveò nad�enec pro tìlesnou kultu-
ru vidìl svùj vzor v dr. Miroslavu Tyr�ovi, co� se promítlo mimo jiné i do
volby jména jeho syna. Jak otcovo postavení, tak matèina výchova ke
zbo�nosti, nekompromisní stateènosti a k pravdì pøinesla ov�em velmi
záhy, a to nejednou, velké obtí�e. Tak tøeba ji� po maturitì na Slovan-
ském gymnáziu v Olomouci (1953), ale zejména po státnicích z matema-
tiky a fyziky na fakultì pøírodních vìd Vysoké �koly pedagogické tamté�
(1957) nemohl nastoupit na katedru fyziky této �koly, aè jeho uèitelé
(zejména profesor dr. Josef Fuka a profesor dr. Bedøich Havelka, DrSc.)
o to usilovali. �el tedy dva roky uèit na Jedenáctiletou støední �kolu do
Lipníka nad Beèvou a po ukonèení pùlroèní vojenské slu�by aspiranta
problém s místem vyvstal znovu. Ve �kole se mu ov�em daøilo èím dál
hùø, fakulta byla v dobì pøituhujících provìrek pro nìj uzavøena, a tak
se �el podívat do pøerovské optické továrny Meopta; tam se ��astnou
náhodou setkal s prof. B. Havelkou. Ten byl tehdy zároveò øeditelem pra�-
ské Laboratoøe optiky ÈSAV a po zvá�ení situace mu nabídl �prozatím�
místo v tomto ústavì. Mirek ov�em zùstal skeptikem k této mo�nosti
a rozhodl se odejít do Prahy teprve tehdy, kdy� mu Havelka osobnì po-
slal pøíslu�ný kádrový dotazník. Výsledkem bylo, �e nastoupil roku 1959
do oddìlení infraèerveného záøení této Laboratoøe k RNDr. Ing. Antoní-
nu Va�kovi, DrSc., � a v Akademii vìd u� zùstal dodnes, èili plných 47 let.
�ivot v Akademii vìd, kde je tøeba neustále vykazovat nové výsledky
a kdysi je�tì navíc splòovat �kádrové pøedpoklady� ov�em nebyl snad-
ný, zejména poté, kdy kontaktoval Chartu 77. A jestli�e pøesto �pøe�il�,
stal se kandidátem a posléze doktorem matematicko-fyzikálních vìd,
a dokonce zástupcem øeditele velkého Ústavu radiotechniky a elektroni-

Doc. Miroslav Miler



227

DOBY DØÍVÌJ�Í, OSOBNOSTI

ky ÈSAV v Praze � Kobylisích, je zøejmé, �e se tak mohlo stát jedinì proto,
�e za nìj �mluvily� výrazné vìdecké výsledky, z nich� alespoò nìkteré
nejznámìj�í pøipomeneme.

Jeho fyzikální koncepce, znalosti a pedagogické mistrovství se zrcadlí
v sedmi monografiích:
1. Fyzika a holografické difrakèní struktury. U tohoto díla je editorem,

autorem nebo spoluautorem ve v�ech kapitolách. Dílo bylo vydáno
JÈSMF roku 1988.

2 . Teoretické, experimentální a aplikaèní principy holografie vystihují
jeho knihy Holografie (SNTL Praha 1974),

3 . její upravený a roz�íøený nìmecký pøeklad Optische Holographie (Karl
Thiemig, München 1979) a opìt upravená ruská verze

4 . Golografia (Leningrad 1979).
Na to, �e Miler není v optice pouze znalcem holografie, ukazují dal�í

dvì ze sedmi monografií:
5 . Technika zobrazení fyzikálních polí (spoluautor J. Sequens; studie ÈSAV

è. 15/1980), stejnì jako
6 . Vibraèní spektroskopie (spoluautor V. Malí�ek, SNTL Praha 1966) a její

roz�íøená anglická verze
7. Vibration Spectroscopy (spoluautor V. Malí�ek; Butterworth & Co Ltd.

� Iliffe Books Ltd. London 1970).
Podobnou úroveò má celá øada výzkumných zpráv vyplývajících

z vìdeckých aktivit v ÈSAV.
Zatímco tyto práce mají postgraduální úroveò, vydal Miler pro vyso-

ko�koláky celou øadu uèebnic a uèebních textù, napøíklad:
1. Výkladový slovník fyziky (hlavní autoøi E. Mechlová a K. Ko��ál; Pro-

metheus Praha 1999). Miler je zde autorem v�ech optických kapitol.
2 . S. Martelucci (Eds): Diffractive Optics and Optical Microsystems (Ple-

num Press, New York 1997, p. 239 � 250).
3 . M. Vrbová (Ed): Oborová encyklopedie lasery a moderní optika (Pro-

metheus Praha 1994, Miler zpracoval holografická hesla).
4 . M. Miler (Ed): Fyzika a holografické difrakèní struktury (JÈSMF Pra-

ha 1988). Miler je autorem nebo spoluautorem v�ech kapitol. Dílo se
uplatnilo zejména v laboratorním praktiku z optoelektroniky na Ma-
tematicko-fyzikální fakultì Karlovy univerzity. Jde o návazný text díla

5 . Základy optické holografie. Urèeno pro postgraduální studium Mik-
roelektronika a optoelektronika na Fakultì elektrotechnické ÈVUT
v Praze a na MFF UK v Praze (vydal ÚRE ÈSAV v Praze 1980).

�ir�ím vrstvám jsou urèena dvoudílná skripta
6 . Optická holografie (Lidová Univerzita vìdy, techniky a umìní 1971,

Praha; reedice 1972 � 1973 v Èeských Budìjicích a v Olomouci).
Tento výèet publikací není zdaleka úplný, ale domnívám se, �e by po-

staèoval k tomu, aby se jejich ètenáø stal odborníkem v holografii. A�
nepøehlednì rozsáhlá je Milerova úèast jak na øe�ení nejrùznìj�ích vý-
zkumných projektù v rámci nìkdej�ího státního plánu základního vý-
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zkumu, tak v rámci grantù GA AV ÈR. Nejzáva�nìj�í teoretické výsledky
zachycují stovky pùvodních vìdeckých prací a èlánkù (vìt�inou v angliè-
tinì).

Rozsáhlá je také Milerova aplikaèní aktivita, zejména:
1. Výroba rovinných holografických spektroskopických møí�ek (pro de-

tektory kapalinových chromatografù z let 1979 � 1990). Uskuteèòo-
valo se v ÈSAV a poté v podniku Laboratorní pøístroje.

2 . Pøístroj pro prùbì�né bezdotykové mìøení prùmìru optických vlá-
ken (pro vnitrostátní zákazníky i pro IRE AN SSSR Moskva).

3 . Velkoplo�né holografické zkøí�ené møí�ky (pro odmìøovací úèely
u krokových maskovacích kamer, 1987 � 1990).

4 . Miler vyvinul holografické difrakèní møí�ky na dutých sférických
podlo�kách.

5 . Miler sám nebo se spolupracovníky z ÚRE ÈSAV získal øadu patentù
a autorských osvìdèení, zejména patent na Zaøízení k bezdotykovému
prùbì�nému mìøení pøíèného rozmìru pøedmìtu rozmítáním lasero-
vého paprsku.

6 . Zaøízení laserové bezúhozové tiskárny.
7. Zaøízení k bezdotykovému a prùbì�nému mìøení pøíèného rozmìru

pøedmìtu rozmítáním laserového paprsku.
8 . Møí�kové odmìøovací zaøízení.
9 . Zaøízení k nastavení polarizace laserového paprsku.

10. Zaøízení k bezdotykovému a prùbì�nému mìøení pøíèného rozmìru
rozmítáním laserového paprsku.

11. Zaøízení k zobrazení optické deflekèní funkce.
12. Zaøízení k bezdotykovému a prùbì�nému mìøení pøíèného rozmìru

pøedmìtu rozmítáním laserového paprsku.
13. Zaøízení k výrobì holografické difrakèní møí�ky.
14. Zpùsob omezení parazitní interference pøi výrobì difrakèní møí�ky

záznamem interferenèního pole v záznamovém materiálu.
Rozsáhlá je Milerova èinnost ve vìdeckých spoleènostech a orgánech,

zejména v SPIE JÈSMF, v Èeské a Slovenské spoleènosti pro fotoniku,
v jemné mechanice a optice, v redakèních radách Optica Applicata,
v Review of Activites of IREE AS CR a dal�ích. Neménì rozsáhlá je jeho
pedagogická praxe na vysokých �kolách, oponentská èinnost prací diser-
taèních i prací pro jmenování profesory a docenty, stejnì jako podíl na
výchovì studentù a vìdeckých pracovníkù.

Jeho �ivot byl a je v�dy více ne� naplnìn prací. Patrnì i proto �ije do-
dnes sám, pøièem� v�ak nezi�tnì peèuje o dìti svých sourozencù. Zaslou-
�í si tedy nejen ná� obdiv, ale i pøání vydr�et i nadále v tomto pracovním
tempu a úspì�ích, je� dodnes nezaznamenávají ani nejmen�í retardaci.
Jak tedy vidíme, ze Slovanského gymnázia v Olomouci stále vycházeli
absolventi hodní následování; ké� nás inspirují i v budoucnu.

RNDr. Vladimír Malí�ek, CSc.
(mat. roè. SGO 1953)
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ABSOLVENT SL OVANSKÉHO G YMNÁZIA,
SLAVNÝ DÁNSKÝ FYZIK

PROFESOR RNDR. EMIL ANT ONÈÍK

Kdy� pøed léty zemøel nìkdej�í profesor na�eho gymnázia dr. Miroslav
Jirou�ek, vzpomnìl jsem ho na nìkolika stánkách ryze èeského èasopisu
Matematika a fyzika ve �kole; pøitom mì ani ve snu nenapadlo, �e by to
mohlo mít nìjakou mezinárodní dohru. Za nìkolik dní nato se otevøely
dveøe a do mé laboratoøe na Pøírodovìdecké fakultì UP v Olomouci vstou-
pil mu�, kterého jsem znal jen z literatury � profesor kodaòské univerzi-
ty a pøední svìtový odborník ve fyzice pevných látek a polovodièù Emil
Antonèík � s tím, �e proto pøijí�dí z Dánska, �e si jde o nìm a o gymnáziu
a mladých letech popovídat a �e by chtìl vidìt svou nìkdej�í �kolu zven-
ku, a mo�no-li, také zevnitø. Pøekvapilo mì
nejen to, �e vidím poprvé v �ivotì autora
nejvýznamnìj�í èeské monografie o teorii
pevných látek a o prostorových grupách sy-
metrie, ale i jeho dojetí a sám fakt, �e pøi-
chází z daleka, �e pùsobil na v�ech pøedních
univerzitách západní Evropy, severní Ame-
riky, a dokonce Japonska i Èíny, kde mìl
svého nejlep�ího �áka, který mu i jeho rodi-
nì pøipravil ve své vlasti (vzdor podmín-
kám tamního komunismu) nejlep�í pobyt
v �ivotì. Je zøejmé, �e mìl k tomu dùvody,
�e ho � ji� star�ího � Antonèík �vytáhl vzhù-
ru� na nejvy��í svìtovou úroveò, kdy� pøed-
tím v�ichni rozhodující èinitelé na Západì
nad ním lámali hùl pro jeho vìk i pùvod.
Takových, kdo mu má být vdìèný, je v�ak
dnes mnoho; a� pøijde kamkoli, ka�dou
chvíli narazí na øeditele nejrùznìj�ích vì-
deckých ústavù a fakult� zkrátka ve fyzi-
kálním svìtì byl znám v�ude.

V tom okam�iku jsem si ov�em pøipadal
jako nìkdej�í pra�ský asistent nìmecké university v Praze ve Vinièné 7
ve tøicátých letech, kdy� do jeho pracovny z nièeho nic zaklepal a vstoupil
nejslavnìj�í fyzik svìta � Einstein � s tím, �e tu u� dlouho nebyl, �e si jde
jen popovídat a podívat se do pracovny, kde kdysi sedával. Asistent sta-
èil jen vykoktat, �e tu zrovna není rektor university ani dìkan, ani �éf
ústavu, nebo� jsou prázdniny; je�tì�e nad stolem visel velký portrét Ein-
steinùv� a tak v�e dobøe dopadlo. Také u mne si Antonèík v�iml oné

RNDr. Emil Antonèík
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monografie, prohlédli jsme �kolu zvenku i zevnitø, na øeditelství dostali
kávu, ale na jeho neèekanou náv�tìvu se nezapomnìlo.

Koneènì letos pøi pøípravì tohoto sborníku ke 140. jubileu zalo�ení
Slovanského gymnázia nás napadlo, �e by mohlo být vzpomenuto také
tohoto na�eho slavného maturanta z roku 1946. Ten v�ak, �el, ji� nikdy
nepøijde�

Narodil se v Olomouci 2. 12. 1927, obecnou �kolu vychodil v Novém
Bohumínì, Slovanské gymnázium absolvoval s vyznamenáním po válce
r. 1946 a s vdìèností vzpomínal svých uèitelù matematiky a fyziky Miro-
slava Václava Jirou�ka a Josefa Fuky. Studia na Karlovì univerzitì ukon-
èil doktorátem v r. 1951, následovala kandidatura fyzikálnì-matematic-
kých vìd v r. 1956, docentura na Karlovì univerzitì (1966), strmá vìdecká
dráha v Ústavu fyziky pevných látek, kde opìt vzpomíná na�ich pøed-
ních fyzikù a svých uèitelù Tauce a Matyá�e, kteøí ho pøipravili natolik,
�e se nemusel bát ani emigrace v roce 1968, kdy vidìl v západoevropské
televizi v�echny ty hrùzy nastávající okupace. Mohl volit Anglii, kam byl
zván, ale jeho srdci bylo bli��í malé Dánsko, vzdor jazykové bariéøe; zato
v�ak záhy zjistil svùj znaèný pøedstih ve znalostech fyziky pevných látek
a polovodièù pøed svými hostiteli, tak�e nakonec �vytáhl Dány� na svou
úroveò, a tak jeho pùsobi�tì v Kodani (a zejména v pro nìj �definitiv-
ním� Aarhusu) se stalo nakonec Mekkou fyzikù celého svìta v oboru im-
plantací s pou�itím akcelerátorù. Pøi jedné z cest do bývalé vlasti mu bylo
také udìleno dne 19. 4. 2002 nejvy��í vyznamenání prezidentkou Akade-
mie vìd ÈR, profesorkou dr. Helenou Illnerovou, DrSc. Zemøel v�ak ji�
23. 3. 2006 poté, kdy staèil je�tì po léta rozdávat celou svou bohatou
knihovnu tak, �e narovnal na chodbách svého ústavu v�e, co mìl, aby si
ka�dý vzal, co potøebuje� Nepoznal jsem skromnìj�ího vìdce, èlovìka,
kterého pouèil �irý svìt a zároveò èlovìka, který by víc miloval svou nì-
kdej�í støední �kolu.

Nejednu podrobnost o �ivotì na�eho nìkdej�ího spolu�áka a o jeho
zásluhách o vìdu si lze pøeèíst napø. na stránkách �Èeskoslovenského
èasopisu pro fyziku�, roèník 52, è. 3 (z roku 2002) na stranách 166 �
173, kde je v�ak v�e zkresleno jeho upøíli�nìlou skromností. Za mnohé
informace také dìkuji vdovì, paní Kvìtì Antonèíkové, studentùm Marti-
nu Hovorkovi a Martinu Hradeènému za pøepis textu do poèítaèe a paní
profesorce Slovanského gymnázia Mgr. Ditì Mary�kové, která dala pøí-
spìvku tiskuschopnou podobu. Ké� najde i v mladé generaci ná� jubilant
(mìl by letos 80 let) následovníky.

RNDr. Vladimír Malí�ek, CSc.
(mat. roè. SGO 1953)
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O ELI�CE BLA�EJOVÉ-KONEÈNÉ

PONÌKUD ZEVRUBNÌJI NE� OBVYKLE

Inspirace k sepsání pøedkládaného textu o kolegyni Eli�ce Bla�ejové,
rozené Koneèné, zrála ve mnì pozvolna, mo�no øíci, �e v závislosti na
tom, jak sama psala a referovala pøi nejrùznìj�ích pøíle�itostech o ji-
ných. Nutno pøedeslat, �e to èinila v�dy velmi skromnì a nenápadnì,
dokonce jakoby mimochodem a skoro omylem.

Celý �ivot zasvìtila výuce jazyka èeského a literatury na druhém stup-
ni základních �kol, a� se onen typ nazýval mì��anka, osmiletka, devítilet-
ka èi �kola základní. Uèila ale tak, �e nebyla zapomínána: ani svými �áky,
ani kolegy. Patøila k nemnoha uèitelùm, kteøí v hlavì nosili literární en-
cyklopedii, a to nejen v rozsahu národní èi svìtové literatury, ale i litera-
turu spjatou s regionem a vùbec s literárním místopisem. Mo�ná právì
to bylo dùvodem, proè jsem oslovil kolegyni Bla�ejovou-Koneènou, aby
pøekroèila hranice vymezené �kolou a podílela se na regionálnì zamìøené
literární publicistice.

Více ne� dvacet let byla jako èlenka výboru Literární sekce Vlastivìdné
spoleènosti muzejní v Olomouci v�emu literárnímu dìní naklonìná, byla
mu nesmírnì prospì�ná a publicisticky plodná. V souvislosti s blí�ícím
se 140. výroèím Slovanského gymnázia pøichází vhodná chvíle, kdy mù-
�eme alespoò nìkteré její aktivity pøipomenout.

Literární sekce VSMO øadu let pøipravovala pro své èleny i olomouc-
kou veøejnost rùzná setkání s lidmi �od literatury�. Její zásluhou poznali
Olomouèané Franti�ka Neu�ila, Eli�ku Horelovou, Alexeje Pludka, Josefa
Suchého, Sylvu Fischerovou, Lenka Procházkovou, Zoru Dvoøákovou,
Franti�ka V�etièku, Franti�ka Valoucha, Stanislava Komendu, Zdeòka
Pøikryla, Zeno Dostála, Jiøího Skalièku, Jiøího Fialu, Marii Pode�vovou,
Antonína Pøidala�

Z výètu jmen vyplývá, �e hosty byli básníci, prozaikové, dramatici,
literární teoretici, literární vìdci, a podle toho, kdo z nich s Olomouèany
besedoval, se odvíjela ta èi ona beseda, to èi ono setkání. V roce 2002 se
stala u pøíle�itosti svého �ivotního jubilea hostem literárního veèera sa-
motná Eli�ka Bla�ejová, literární pedago�ka.

Osobnosti s touto profesí �skalní� literáti do svìta literatury ani neza-
hrnují, zvlá�tì kdy� jde o uèitelku èeského jazyka a literatury na základ-
ních �kolách. Kolik set, ba tisíc takových uèitelek na �kolách u nás bylo�
Tì�ko se dopoèítat. A opravdu jen málokteré se podaøilo pøekroèit uza-
vøení, je� �kola v podobì nesèetného mno�ství drobných povinností na
bedra uèitele nakládá a zamìstná ho tak, �e u� na víc nemá ani èas, ani
sílu. Jen výjimeènì a za cenu nesmírného úsilí i vypìtí se nìkterým osob-
nostem z této bran�e podaøí utilitární kruh profese, jejím� cílem je uèinit
z dorùstajícího pokolení lidi gramotné a vzdìlané, pøekroèit a plnohod-
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notnì vstoupit ve smyslu literárnì tvo-
øivém do literárního povìdomí mìsta
a regionu, v nìm� �ijí.

Mgr. Eli�ka Bla�ejová-Koneèná ale
právì takovou osobností byla a je. Do-
volím si psaní �na její vrub� zahájit
struèným medailonkem ve smyslu en-
cyklopedického hesla:

Eli�ka Bla�ejová, za svobodna Koneè-
ná, se narodila 14. øíjna 1927 v Holíèi
pri Morave, na Slovensku. Od roku
1934 �ije v Olomouci. Po studiích na Slo-
vanském gymnáziu, na nìm� maturo-
vala v roce 1946 ve tø. prof. Franti�ka
Bráblíka, a po studiích na Pedagogické
fakultì UP v Olomouci pùsobila ètyøi
roky na �kolách v pohranièí na severní
Moravì, poté v okrese Olomouc a od
roku 1961 pøímo v Olomouci na Z� Ze-
yerova a 8. kvìtna (Komenium). A� do

roku 1983 byla fakultní uèitelkou a zastávala funkci okresní metodièky
pro literární výchovu na základních �kolách. Vìnovala se problematice
�kolních knihoven, recitaèním a literárním soutì�ím, rozvíjela a uplat-
òovala nové vyuèovací metody a koncipovala systém Kultura mláde�i.

Mimoøádné jsou u Eli�ky Bla�ejové znalosti o literárním místopisu.
Zhodnotila a uplatnila je jako oblíbená prùvodkynì na literárnì koncipo-
vaných zájezdech v rámci vzdìlávání uèitelù, ale i na vlastivìdných vy-
cházkách s literární náplní pøímo v Olomouci. Její Prùvodce literární
Olomoucí vy�el jako souèást Almanachu Literární sekce VSMO 1984 �
1998. �lo o první pokus o ucelenìj�í místopisné zhodnocení literární his-
torie mìsta. Její práce má stále svùj význam, i kdy� uvedenou problema-
tiku byla následnì zpracoval Milan Tichák v rámci �ir�ího místopisného
pojednání o mìstì èi Franti�ek V�etièka ve své Literární Olomouci.

Texty Eli�ky Bla�ejové vìnované literatuøe, literárním osobnostem,
výroèím a pamìtihodnostem jsou roztrou�eny jak v odborném tisku, tak
i v mnoha èasopisech a novinách olomouckého regionu. Literární sekce
VSMO uva�ovala o jejich vydání ve formì slièného bibliofilského svazeè-
ku, ale k realizaci tohoto zámìru nikdy nedo�lo.

Rád bych se zmínil o nìkolika projektech, na nich� se Eli�ka Bla�ejová
autorsky významnì podílela. Zaènu projektem, který dokonce iniciova-
la. �lo o publikaci Olomouc v literatuøe XX. století, v ní� byly publiková-
ny ukázky z tvorby olomouckých autorù, ale i úryvky z románù, povídek
a rovnì� i básnì a jiné literární útvary tìch literárních tvùrcù, kteøí dìj
svých prací situovali buï celý, nebo alespoò v epizodách do Olomouce.
Publikace byla zpracována a v pracovní verzi ulo�ena zásluhou Okresní-

Eli�ka Bla�ejová
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ho pedagogického støediska na CD-ROM. Nena�el se v�ak tehdy ani edi-
tor, jen� by textu dal koneènou finální podobu kni�ní publikace, ani se
nesehnaly peníze k jejímu vydání. Nyní se zásluhou vloni zalo�eného Lite-
rárního klubu tento projekt znovu otevírá, a pokud se jej podaøí doplnit
a ucelit do kvalitní podoby, mohlo by v roce 2008 dojít k jejímu vydání.

Druhým projektem s výraznou úèastí Eli�ky Bla�ejové byla publikace
Slovanské gymnázium literární, která vy�la v kni�ní podobì v roce 2000
zásluhou øeditele Slovanského gymnázia RNDr. Vladimíra Zicháèka
a mimoøádnì vstøícného postoje Rady statutárního mìsta Olomouce. Eli�-
ka Bla�ejová do sborníku pøispìla texty o Janu Hochovi, Franti�ku Sera-
f ínském Procházkovi, Janu Vyhlídalovi, Adolfu Kubíèkovi, Ladislavu
Navrátilovi, Antonínu Schenkovi, Franti�ku Èechovi, Ladislavu Bernat-
ském, Jaroslavu Zatloukalovi, Franti�ku Navarovi, Egonu Redlichovi,
Radúzi Èinèerovi, Miroslavu Komárkovi, Josefu Sadílkovi, Jiøím Dam-
borském, Helenì �mahelové, Evì Doupalové, Evì Kaèírkové, Petru Mike-
�ovi, Petru Jochmannovi, Janu Evengelistu Kosinovi, Viktoru Ambro�ovi
a Franti�ku Douchovi a vybrala ukázky z jejich díla. Jazykovou korektu-
ru díla velmi peèlivì provedl profesor Slovanského gymnázia Mgr. Ludìk
Barto�, jen� takto pøipravuje i vý�e zmínìnou publikaci Olomouc v litera-
tuøe XX. století.

Tøetí projekt, na nìm� Eli�ka Bla�ejová participovala, byl dvoudílný
a nesl název Z pamìti literární Olomouce. �lo o práci sborníkového cha-
rakteru a mìl jsem èest ji pøipravit jako editor. Do prvního svazku, zpra-
covaného v letech 2003 � 2004 a v roce 2004 také vydaného, pøispìla
Eli�ka Bla�ejová významnou statí Jan �áèek a jeho vztah k Olomouci.
V druhém díle Pamìtí se pøedstavila obsáhlou studií Z olomouckých ka-
semat, v ní� se rozepsala o olomouckých osudech Karla Sabiny, ale pøipo-
jila je�tì dal�í texty: Olomoucké motivy v díle Karla Matìje Èapka-Cho-
da, Bo�ena Mr�tíková, nejen vìrná strá�kynì díla Viléma Mr�tíka,
Odkryté stopy Václava Renèe a je�tì pøidala v autorské spolupráci
s Vladimírou Cetkovskou zpracovaný podnìtný popis literárních zájez-
dù na Vysoèinu. Oba díly Pamìtí jazykovì pøipravil opìt prof. Barto�.

V závìru si dovolím alespoò krátce se obloukem vrátit k pedagogické
práci Eli�ky Bla�ejové. V roce 1980 jsem byl pøítomen jejímu vyuèování
literatuøe. Probírala tehdy literární text Jaromíra Tomeèka Krkavèí rod.
Bylo nás v její literární uèebnì na�lapáno 60 zvìdavých uèitelù. �ádný
z hospitujících si ani nedovedl pøedstavit, �e by mohl stát na jejím místì.
Uèit v takové situaci by nepochybnì u ka�dého vyvolalo stres. Nikoli u paní
Eli�ky. Vìdìla, co chce nauèit, a nauèila to i nás. Od té doby vím nejen, co
je koliba a poloniny, ale i ko�ár, zimovka, peteky a zapekaèka. Tato vsuv-
ka èi poznámka je vlastnì opo�dìné podìkování kolegyni za pouèení,
které ve mnì nezapadlo ani po dobì del�í ne� ètvrt století.

V èase, kdy jsem pøipravoval tento text, jsem paní Eli�ku po�ádal, aby
mi retrospektivnì pøipomenula ony mimovyuèovací aktivity èi role, ji-
mi� pøekroèila rámec své profese a které pøispìly k její literární proslu-
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losti. Uèinila to a� po zjevném zápase se svou skromností. Tak tomu bývá
u osobností, je� svùj profesní �ivota bìh pokládají za slu�bu dobré vìci,
nikoli cestu ke slávì. Nicménì bych bez letmých glos kolegynì Bla�ejové
opomnìl ètenáøi sdìlit, �e byla (jak u� vý�e zmínìno) mnoho let fakultní
uèitelkou, okresní metodièkou literární výchovy na druhém stupni zá-
kladních �kol, z èeho� jí vyplynuly povinnosti hospitovat a následnì ra-
dit mladým uèitelùm, �e byla odbornou konzultantkou pro budování
odborných literárních uèeben, èlenkou okresních, krajských a celostát-
ních porot pøi recitaèních, jazykových, literárních i dramatických soutì-
�ích, dlouhá léta ka�doroèní úèastnicí Wolkerova Prostìjova a �rámkovy
Sobotky, a dokonce je�tì i v penzi po dvacet let iniciátorkou a realizátor-
kou kulturních poøadù pro kolegy dùchodce.

Eli�ka Bla�ejová-Koneèná se v tomto roce (i pro Slovanské gymnázium
významném) do�ívá svých jubilejních osmdesátin. Není to pádný dùvod,
aby byla v tomto almanachu pøipomenuta?

Mgr. Bohumír Koláø

DVÌ KULATÁ VÝROÈÍ

Slovanskému gymnáziu se po mnoha historických peripetiích naplni-
lo ji� celých sto ètyøicet let jeho ne v�dy snadné a jednoduché existence
a na�e nìkdej�í tøída 11. A se letos ohlí�í za neménì komplikovanými
padesáti lety, která na tato studia slu�elo, ale navíc byla té� dobou plnou
organizaèních i jiných, je�tì mnohem hor�ích zmìn.

Gymnázia se promìnila v jedenáctiletou støední �kolu, tedy vlastnì jen
v její poslední tøi roèníky. Z jedné jedenáctiletky se staly dvì, nejvy��í
roèníky se krèily nad ni��ími tøídami základní �koly ve tøetím poschodí
�koly na tøídì Jiøího z Podìbrad a novì té� ve Starých Hodolanech.

Tam jsme do deváté tøídy pøi�li ètrnáctiletí s bázní a oèekáváním. Po-
daøí se nám uspìt, dojdeme a� k maturitì a zvládneme ji? A� budeme
maturovat, mnohým z nás je�tì nebude ani sedmnáct let! První, kdo nás
ve tøídì pøivítal, byl nevysoký, leè statný mu� hrdého, a� vojenského dr-
�ení tìla, pevného a jistého vystupování, který si dokázal okam�itì zjed-
nat respekt a disciplínu. Jeho energický, ba na první pohled hrùzu budící
uvítací projev nás nenechal na pochybách, �e tady to vùbec lehké nebude.
Byl to pan profesor Franti�ek Bráblík, kterému jsme ani v té nevlídné
dobì padesátých let nikdy neøíkali soudruhu. Byl na�ím tøídním uèite-
lem, èe�tináøem a latináøem, ve vy��ích roènících nás uèil i psychologii
a logiku. A byl to Pan profesor s velkým P, který se pro mnohé z nás stal
velkým vzorem stateèného, moudrého a vzdìlaného èlovìka.

Nezapomenutelnými zùstaly jeho hodiny èe�tiny, kdy èerpal z velkého
bohatství svého vzdìlání v klasické filologii. Vysoká kultura jeho øeèi
a mimoøádná schopnost postihovat logické souvislosti v literární histo-
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rii, její teorii i ve vývoji jazyka nás uèily chápat pøíèiny a následky, histo-
rickou podmínìnost, a to nejen v souvislosti s dìjinami øeèi a literatury.

Padesátá léta byla dobou naprostého okle�tìní osnov èeské literatury.
Ani Karel Èapek nebyl pro výuku dost ideovì vhodný, v�dy� to byl bur�o-
azní spisovatel! A pøece právì v této dobì byly Bráblíkovy hodiny litera-
tury hluboce pravdivé a obdivuhodnì stateèné. To, co s údivem zji��ují
nìkteøí lidé u nás a� dnes, jsme chápali díky nìmu ji� tenkrát. Pøipome-
nu namátkou jen jeho charakteristiku baroka u nás, význam Balbínovy
Obrany èeské øeèi i dal�ích jeho dìl, krásu poezie B. Bridela, pravdivou
charakteristiku u nás málo známého, a tedy �patnì chápaného jezuitské-
ho øádu. Ku pøíkladu jezuitský pøeklad Komenského uèebnice Ianua re-
rum � Brána jazykù � umo�nil o øadu staletí døíve vyu�ít knihy, její�
èeskou verzi Dveøe jazykù odevøené nalezli badatelé a� ve dvacátém stole-
tí. Bráblík v hodinách srovnával Palackého a Pekaøovo pojetí dìjin èeské-
ho národa, v literatuøe 20. století vyprávìl i o Durychovi, Èepovi a dal-
�ích tehdej�ím re�imem zamlèovaných autorech.

Mohla bych vyprávìt je�tì mnohé. Bráblíkovy hodiny latiny byly neza-
pomenutelné � jedna z nám pøedcházejících tøíd tehdy je�tì klasického
gymnázia mìla na table fotografii pana profesora, kterou zdobila mistr-
nì vykreslená øímská tóga4 . Ten obraz ho charakterizoval nejlépe: �Civis
Romanus sum�. Jeho vnitøní svobodu mu nedokázal vzít �ádný re�im.
Kdy� u� byla maturita blízko a pan profesor nám rozdal se�ity s oprave-
nou kontrolní prací z latiny, v se�itì jsme ka�dý jako pøekvapení objevili
jednu latinskou sentenci � ka�dý jinou, jako pouèení na cestu do �ivota.
Tu svoji si nesu stále s sebou: Sapienti satis. Moudrému napovìz. To pla-
tilo nejen pro na�e dávná padesátá léta.

PhDr. Eva Hádková
emeritní profesorka SGO

MOJE �IVOTNÍ CES T Y

Schùzky absolventských roèníkù, ná� nevyjímaje, mají svou specific-
kou atmosféru, ovlivnìnou událostmi a dobou let studentských. Vzpomí-
nání na léta minulá, na �tudácké �prýmy a recese jsou pak �ivnou pùdou
k reminiscencím.

Do primy nás nastoupilo ètyøicet. V prùbìhu dal�ích rokù se seznam
spolu�ákù dosti podstatnì mìnil, mnozí odcházeli jinam, jiní pøicházeli
� a právì ti, kteøí s námi nedo�li a� k maturitì, bývají nezøídka vzpomí-
náni. Podstatné zmìny v na�í tøídì nastaly po válce ve �kolním roce
1945/46. Hodnì spolu�ákù pøe�lo na jiné �koly, na jejich místa nastou-
pili jiní. Mezi nimi dvì dívky, sestry Ricarda a Eva-Maria Fromowitzovy.
Mlad�í z nich, Eva, pøi�la do sekundy ve zmínìném �kolním roce. Zpoèát-
ku plachá, nedùvìøivá, postupem èasu odvá�nìj�í, pøátelská, ztrácela
ostych a získávala kamarádky. Po odchodu rodiny do emigrace kontakty
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ustaly, av�ak na své spolu�áky nezapo-
mnìla. Tøi léta studia na Slovanském
gymnáziu, tehdy Reálném gymnáziu
v Kosinovì ulici, v ní zanechala hlubo-
kou stopu. V Izraeli, který se stal jejím
novým domovem, na�la v prùbìhu doby
uplatnìní, v nìm� vynikla na meziná-
rodní vìdecké úrovni.

Olomouc � starobylé mìsto � byl to
mùj domov a nikdy mi jako dítìti nepøi-
�lo, �e bych mohla patøit jinam. Narodi-
la se tu moje matka, narodila jsem se
tady já. Co ví �estileté dítì o svìtì na
prahu stra�né války? Chce si hrát, být
��astné ve ��astné rodinì, mít kamará-
dy. Ten zlom byl hrozný. Nìmecká oku-
pace, kruté pronásledování, transporty.
Na�i mì ukryli v zahradì mého dìdeè-
ka: velká pìstovaná zahrada s mno�-
stvím stromù a zvíøat. Ta zvíøata se sta-
la mými jedinými pøáteli. Moji star�í
sestru ukryli na jiném místì. Dùvod byl
prostý: aby nás v pøípadì objevení ne-
chytili obì�

Po pìti letech konec války, a tak jsem se v letech 1945 � 1946 ocitla
opìt v �civilizované� spoleènosti. Nastoupila jsem do sekundy gymnázia
v Kosinovì ulici. Bylo pro mne neskuteèné vidìt tolik lidí na jednom mís-
tì, byla jsem z toho vystra�ená. Mìla jsem obavy, proto�e jsem zatím nic
takového neza�ila. Ale ve tøídì, v ní� bylo �est dívek a jinak samí kluci,
mne pøijali, jako bychom znali celá léta. Trochu slo�itìj�í bylo oèekávání,
jak mne pøijmou profesoøi. Nìkteøí neporozumìli, �e mají pøed sebou
�tvora�, který pøi�el ze samoty a zatím neví, jak se má chovat mezi lidmi,
�e má z tìchto lidí strach. Vìt�ina z nich v�ak pochopila moji situaci
a sna�ili se mi mùj pøechod ulehèit. Ráda vzpomínám na tehdej�ího øedi-
tele pana PhDr. Springera, který pravdìpodobnì pozoroval mé problémy
a jaksi se mne ujal. Jednou mne pozval do øeditelny a hovoøil se mnou
o lidech, o jejich chování, pomalu mne vedl k chápání, �e ne v�ichni jsou
dobøí a ochotní pomoci, �e jsou i takoví, kteøí jiné (i své pøátele) prostì
vyu�ívají. S noblesou a taktnì mi radil a pomáhal, jak øe�it urèité situace.
Dodnes na nìj vzpomínám, z jeho jednání se mnou bylo cítit pøátelství
a pochopení, rozhodnì ne nadøazená autorita. Jiný pan profesor, mate-
matik, mìl povìst obávaného kantora. Mìla jsem dojem, �e v�ichni �tu-
dáci, i z vy��ích tøíd, se ho báli. Kdy� nìkoho zavolal k tabuli, poèítal do
tøí a pak slavnostnì prohlásil: �Posaïte se, nedostateèná�. Kdy� se mi to
stalo, odvá�ila jsem se zeptat, zda odteï mohu zaèít pøemý�let. Nìco se
asi v panu profesorovi pohnulo. Od toho dne chodil o pøestávkách za

Eva Grossmann-Fromowitzová, Ph.D.
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mnou, sedávali jsme na chodbì na oknì a on mi vysvìtloval matematiku
a pomáhal øe�it matematické problémy; vlastnì mi dával soukromé ho-
diny. Nechci se moc zmiòovat o tìch, kteøí mì rádi nemìli, moc jich tedy
nebylo. Ale pøece, jedna paní profesorka mi od poèátku dávala najevo a�
skoro odpor a ta mne po ukonèení kvarty ze �koly �vystrnadila�. Prostì
jsem pøe�la do dívèího gymnázia, kam jsem chodila jen nìkolik mìsícù
pøed na�í emigrací.

Je pro mne pøíjemnì udivující, �e po 57 letech odlouèení mi zùstali
pøátelé z obou �kol, s nimi� si celá léta dopisuji.

Po na�em vystìhování do Izraele nastaly nové tì�kosti. Cizí øeè, mno-
ho neznámých lidí a obtí�ná komunikace s nimi. První roky byly nesmír-
nì tì�ké, asi to jinak ani není mo�né. Jiné zvyky, jiné klima, v�e jiné,
i my�lení lidí. Nìkolik let nato jsem se provdala, v letech 1955 a 1957 se
nám narodili synové. V roce 1960 jsme odjeli na pìt let do Afriky, do
Nigérie. Byla to krásná léta. Mnoho jsme cestovali nejen po Nigerii, ale
také po sousedních zemích. Man�el pracoval a já s dìtmi jsem nav�tìvo-
vala muzea, zoologické zahrady, parky, sportovali jsme: hráli tenis, pla-
vali a jezdili na koních pralesy. Nav�tìvovali jsme domorodé vesnice
a poznávali �ivot tamních lidí. Pozdìji jsme odjeli na nìkolik mìsícù do
francouzského Nigeru v ji�ní Sahaøe. Pøekvapila mne tam chudoba, co�
v Nigérii nebylo. V�ude kolem pou��, ve dne nepøedstavitelné vedro, v noci
teplota slabì nad nulou. Okolo nás ne ti veselí a stále tanèící lidé jako
v Nigérii, ale zatvrzelí a obyvatelùm strach nahánìjící Tuaregové � ne-
obyèejnì hezcí lidé, divoce rajtující pøes mìsto na ozdobených koních
s tasenými meèi v rukách. Tì�ila jsem se, a� se opìt vrátíme domù.

V Izraeli pokraèoval �ivot ve �vyjetých kolejích�, ale mnì poøád vadilo,
�e nemám �ádné odborné vzdìlání. Pomáhala jsem obìma synùm s uèením
a to pomáhalo i mnì samé. Oba ovládali plynnì ètyøi jazyky, èetli, co je
zajímalo, ale zpùsoby práce ve �kole je moc nebavily. Potápìli se v Eilatu,
v Rudém moøi, a pøesvìdèili mne, abych absolvovala i já potápìèský kurs.
S obìma jsem také maturovala. No a co teï? Chtìla jsem studovat mate-
matiku, jen�e oba synové u� byli v armádì, dennì vystavováni nebezpeèí.
A tak jsem se rozhodla studovat nìco �ménì nároèného�: archeologii Blíz-
kého východu a egyptologii na univerzitì v Tel Avivu, kde jsem ukonèila
bakaláøské absolutorium. Potom jsem pokraèovala na univerzitì v Haifì
a tam ukonèila magisterské absolutorium oboru �moøských civilizací�,
co� je disciplína, která se zabývá vztahem antických civilizací okolo Støe-
dozemního moøe, ovlivòováním námoøního a pozemního obchodu a s tím
spojených disciplín, jako jsou stavba lodí a pøístavù, moøská geologie,
pobøe�ní geomorfologie, moøská biologie a samozøejmì pozemní a pod-
moøská archeologie. Zde mi velmi pomohla skuteènost, �e jsem mìla li-
cenci na øízení pobøe�ních lodí a na potápìní. Se skupinou odborníkù
z Haifské univerzity jsem spolupracovala v Caesarii, velkém pøístavu,
který postavil Herodes v 1. století po Kr. Podvodní vykopávky se zde
provádìjí témìø 30 rokù a v�dy se objeví nìco nového, co roz�íøí znalosti
a vìdomosti celosvìtové moøské archeologie o stavbì pøístavù. V Caesarii
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pracovali vìdci ze svìtových univerzit, mezi nimi té� ze Sydney v Austrálii.
Ná� star�í syn �il v Sydney a pøi jedné mojí náv�tìvì mì po�ádali z tamní
univerzity o pøedná�ky o Caesarii a jiných pøístavech na izraelském po-
bøe�í a v této souvislosti se stalo, �e jsem svùj doktorát (Ph.D.) obdr�ela
tam. �Svými pøístavy� jsem se zabývala nìco pøes deset let. Ve svých 74
letech jsem se pøestala potápìt, aèkoli to není limitováno vìkem. Zaèala
jsem v�ak pracovat na helenistických a� byzantských mozaikách, na kte-
rých jsou zobrazeny lodì. Existuje jich mnoho, a tak jsem se musela ome-
zit jen na nálezy z východního pobøe�í Støedozemního moøe. Ke svému
pøekvapení jsem uvidìla té� jednu mozaiku s Noemovou archou v kostele
Sv. Hrobu (Holy Sepulchra) z 20. století, o které není �ádná dokumenta-
ce. Je to mozaika s klá�tery v Arménii a s rámcem zobrazujícím zvíøata,
která vzal Noe na svou archu, a uprostøed je stylizovaná Noemova archa.

Tel Michal a Apollonia
Izraelské pobøe�í je rovné, se zálivy jenom u Haify a u Akka. Rovnobì�-

nì s pobøe�ím, skoro po celé jeho délce, jsou tøi paralelní pískovcové vr-
cholky asi 2 � 3 km od sebe vzdálené, vysoké 20 � 30 metrù. Mezi nimi
byly a� do zaèátku 20. století moèály. V dobì bronzové (2. tisíciletí pø. Kr.)
zaèala na tìchto skalách vyrùstat mìsta a mezi nimi byla za mírových
dob obdìlávána pùda; za válek tam rostly lesy. Je o tom obsáhlá doku-
mentace. Napøíklad na fénickém sarkofágu je zmínka o obilí z obdìlané
pùdy severnì od Tel Avivu. Byzantinci tu (3. � 8. stol. po Kr.) prokopali
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tunel 175 metrù dlouhý, aby odvodnili pùdu pro zemìdìlství, hlavnì pro
vinice. Køi�áci popisují boj u Arsur (Apollonie) s Richardem Lvím srd-
cem, kde jsou Mameluci poschováváni v hustých lesích, které pokrývají
celé okolí.

Také mìsta, jimi� jsme se my zabývali, le�í na nejzápadnìj�ím pískov-
covém kopci, tedy u pobøe�í: Tel Michal asi 12 km severnì od Tel Avivu
a Apollonia 3,5 km severnì od Tel Michal. Území Tel Michal bylo obydleno
zhruba od støední doby bronzové a� do doby perské, to je od 17. století do
6. stol. pø. Kr., a Apollonia od doby perské (6. stol. pø. Kr.) a� do zboøení
a vypálení vojskem mameluckého sultána Baybarse roku 1265, aby tak
zamezil návratu køi�ákù.

V dobì vlády Hyksósù v Egyptì se pobøe�ní mìsta na východním po-
bøe�í Støedozemního moøe stala dùle�itými pro obchodování mezi Egyp-
tem a severními územími. Z té doby pocházejí první nálezy dokazující
osídlení Tel Michal. Tehdy byla vyu�ívána ústí øek (estuary) jako pøísta-
vy. Na vìt�inì míst bylo vykopáno nové øeèi�tì, které vedlo kolem nebo
èásteènì kolem mìsta, øeka se odvedla do nového koryta a vodní proud
èistil vjezd do pøístavu pøed ucpáním pískovými nánosy. Lodì tak mohly
vplout a� k vnitøní stranì mìsta a byly tak chránìny pøed vlnami. Lodì
byly u� zøejmì stavìny pro toto kotvení, pøíï i záï byly toto�né. S vìtrem,
který vane celý den od moøe, lodì vpluly do pøístavu a brzy ráno, kdy�
vane bríza od pobøe�í, vyplouvaly zpìt na moøe. Jedinì veslo kormidla se
muselo pøehodit ze zádi na pøíï. Lodì mìly jenom ètverhrannou plachtu
na rámech, a kdy� ne, nechaly se ve vodì. Vedle nich, dále od pobøe�í se
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zavodnilo dal�í koryto, pak opìt dal�í atd. Na
starých nepou�ívaných korytech pak vybu-
dovali cesty, aby po nich mohly jet vozy

k nakládání a vykládání zbo�í. Byzantin-
ci, proto�e nemìli tolik otrokù, prostì

nasypali na staré rozsypané vlnolamy
hromady kamenù, vyrovnali je a na
nich postavili cesty. �Ná�� malý pøístav
na úpatí Køi�áckého hradu je stavìn
dle popisu øímského architekta Mar-
ca Polia Vitruvia. Ten velký pøístav má
� jak jsem se zmínila � vlnolam roz-
sypaný na �íøku asi 50 metrù. Vez-
meme-li do úvahy sílu vln, èastá vìt-
�í i men�í zemìtøesení, mù�eme dojít
k závìru, �e vlnolam byl 20 metrù
�iroký a rozsypal se na obì strany
asi 15 metrù. Uchovaly se èásti, na

nich� lze pozorovat stavbu stìn,
z moøského oblo�ení (encrustation)

vyènívají rohy a jiné èásti kamenných
blokù, které potvrzují lidskou èinnost.

Ov�em byl-li pøístav postaven podle Vitruvia,
nebo dle byzantského zpùsobu, zùstává pro nás úkolem nevyøe�eným a�
do doby, ne� se podaøí opatøit peníze na dal�í øádné vykopávky. Mezitím
samozøejmì �lovci� antikvárních artefaktù, èili zlodìji, posbírají v�e, co
naleznou. Potápìèe nelze kontrolovat a oba pøístavy jsou na jednom
z nejoblíbenìj�ích plá�ových míst.

V souèasné dobì se zabývám �vykopávkami� v knihovnách, muzeích
a archivech, a jak jsem døíve uvedla, mozaikami. Lodì nalezené na moø-
ském dnì mají vìt�inou jenom �páteø� a malou èást bokù, v�e ostatní se
bìhem doby rozsypalo. Vìt�inou se naleznou zbytky lodì pod hromadou
kamenù, které slou�ily jako zátì�, aby se loï nepøevrátila. Antické lodì se
dají rekonstruovat podle ikonografie, jako napø. øecké amfory, reliéfy,
fresky, mince, mozaiky, proto�e skoro �ádná dokumentace neexistuje.
V pátrání pomáhají také lodìnice na støedomoøském pobøe�í, kde loïaøi
pracují generace po generaci bez plánù, jak to vidìli u svých otcù. Ov�em
samotná ikonografie nestaèí, jsou nutné té� znalosti o stavbì lodí, nebo�
výtvarník musel èasto kvùli omezenému místu nebo formì, kde je loï
zobrazena, tro�ku loï �poopravit�. Mozaiky z klasické doby se uchovaly
v originálních barvách, vypadají témìø stejnì jako v dobì, kdy vznikly.
Je to krásná a èlovìka pohlcující práce.

Pøeji Slovanskému gymnáziu v Olomouci do dal�ích let samé úspìchy
a jeho studentùm a absolventùm �ivotní pohodu.

Eva Grossmann-Fromowitzová, Ph.D.
Izrael
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VZPOMÍNKA NA ØÁDOVÉ DÍVÈÍ REÁLNÉ

GYMNASIUM V OLOMOUCI-ØEPÈÍNÌ

Po zru�ení uèitelského ústavu v Olomouci-Øepèínì na konci �kolního
roku 1939 byla v roce 1940 otevøena 1. tøída Øádového dívèího reálného
gymnasia kongregace sester dominikánek. Ale ji� od záø í r. 1941 bylo
toto gymnázium rozhodnutím øí�ského protektora zru�eno. K jeho obno-
vení do�lo a� po válce, v záøí 1945. Jeho øeditelkou se tehdy stala RNDr.
Jaromíra Nìmcová, aprobovaná pro výuku matematiky a fyziky. Vyuèu-
jícími byly øádové sestry-profesorky Svatava Býèková (zemìpis-dìjepis),
Agatha �krobálková (biologie-tìlesná výchova), Blahomíra Vyhnánková
(èe�tina-nìmèina), Vlastimila �upková (èe�tina-francouz�tina), Miriam
Ventrubová (výtvarná výchova), Jiøina Bìhalová (obèanská výchova),
RNDr. Eva Nejezová (chemie-matematika), Leonarda Pátková (nìmèina-
latina-ru�tina), Stanislava Ulèáková (obèanská výchova-výtvarná výcho-
va-zemìpis), Rostislava Duchoòová (matematika-fyzika) a Václava �ko-
laøová (biologie-matematika). Ani existence tohoto gymnázia nemìla v�ak
del�ího trvání. Je�tì pøed ukonèením �kolního roku 1948/49 se stalo
�kolou státní, k výuce byli dosazeni svìt�tí profesoøi a od 1. záøí 1949
musely v�echny studentky pøestoupit na jiná gymnázia a øádové gymná-
zium v Olomouci-Øepèínì bylo zru�eno. O rok pozdìji, v záøí 1950, byly
v�echny øádové sestry násilím odvezeny do sbìrných klá�terù, ani� by si
co ze spoleèného majetku mohly vzít s sebou. Byl zru�en i sám klá�ter,
který pak zaèal slou�it zdravotnickým úèelùm.

A jak s tím souvisely moje �ivotní osudy? V r. 1947, po dlouhé a tì�ké
nemoci, jsem byla ve svých ètrnácti letech pøijata do tercie tohoto gymná-
zia sester dominikánek v Olomouci-Øepèínì. Pøijímací zkou�ku jsem ab-
solvovala mimo stanovený termín, individuálnì. Bìhem své nemoci jsem
se pøipravovala na studium sama. Znala jsem nìkterou uèební látku pro
vy��í roèníky, naopak jsem neznala nìco z látky roèníkù minulých. Nevì-
dìla jsem napøíklad, co jsou slo�ené zlomky. Zkou�ející sestra profesor-
ka tedy pøede mnou jeden pøíklad vypoèetla a zadala mi dal�í, který jsem
ji� zvládla sama. A byla jsem pøijata. Pro mne bylo dùle�ité, �e zde byla
mo�nost bydlení v penzionátu a po vyuèování mo�nost le�ení v sádrovém
lù�ku v oddìlení vyhrazeném pro studentky, které byly pøechodnì ne-
mocné. Toto oddìlení bylo vìt�inou prázdné, a tak jsem mìla mo�nost
odpoèinku i dostatek klidu k intenzivnímu studiu.

Klá�ter, to byl komplex velkých budov, vèetnì hospodáøských; pøilé-
hal k nìmu velký park s høi�tìm, obehnaný vysokou zdí, je� sousedila se
zahradou a v pozadí je�tì s polnostmi. Byl si do znaèné míry sobìstaèný.
V budovì, kde se nacházel penzionát, byly spoleèné ubytovny pro jednot-
livé roèníky a také jedna velká místnost zaøízená jako kaple, v ní� se
konaly nìkolikrát v týdnu ranní bohoslu�by pro studentky. V prvním
patøe se nacházely jednotlivé tøídy, vèetnì hudební �koly, velká kreslírna
a knihovna, v pøízemí pak tìlocvièna, velká spoleèná jídelna, studovna
a tøi tøídy. V pùvodní star�í pøiléhající budovì byly ubytovány øádové
sestry a mladé èekatelky øádu.
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Ve velké jídelnì sedávala na vyvý�eném místì sestra Jiøina, øeditelka
ústavu, která nám pøedèítala pravidla spoleèenského chování vèetnì sto-
lování. Øádové sestry se vùèi sobì i vùèi nám chovaly zdvoøile, pøátelsky,
mìly se ve vzájemné úctì bez ohledu na vzdìlání èi postavení. Velký re-
spekt vzbuzovala sestra Jaromíra, øeditelka gymnázia. V penzionátu i ve
�kole panoval urèitý pevný øád, vy�adovala se øádná práce, pilné studi-
um, a to hlavnì ve studovnì, kde byl dozor a zároveò i mo�nost konzulta-
cí v jakémkoliv uèebním pøedmìtu. Po obìdì byl v�dy èas vymìøený
k odpoèinku, pøi dobrém poèasí jsme chodívaly ven do parku nebo na
høi�tì. Do divadla a na koncert se smìlo jen ve skupinách a s doprovodem
sestry vychovatelky. Náv�tìvy rodièù byly povoleny ve sváteèní dny
a domù jsme smìly jen v období velkých svátkù a prázdnin.

Asi po pùl roce pobytu jsem ji� dokázala zvládat schody a pøestìhovala
jsem se k ostatním spolu�aèkám do spoleèné ubytovny. Lo�nice sousedila
s pokojem vychovatelky, dveøe byly prosklené a moje postel hned vedle
nich. Ve dvacet hodin sestra vychovatelka zhasla svìtlo v na�í lo�nici a já
jsem vy�ívala svìtla z jejího pokoje ke ètení dlouho do noci. V hudební
�kole jsem pokraèovala v uèení se høe na housle. Vyhovovala mi pedago-
gická moudrost, dùstojnost, jednání a vystupování v�ech sester profeso-
rek, poci�ovala jsem i krásný vzájemný vztah. Mohla jsem chodit i do
sesterské barokní kaple. Pìvecký sbor sester byl mimoøádnì kvalitní, v�e
probíhalo v latinském jazyce. Znìla zde hudba slavných mistrù, skýtající
pro mne i velký umìlecký zá�itek. Byly tu vytváøeny i zájmové umìlecké
krou�ky, kde ka�dá z nás mohla uplatnit své vlohy. Byly to krou�ky reci-
taèní, sborového zpìvu, hudební, filosofický. Pro vy��í roèníky se zde
poøádaly i kursy taneèní a závìreèné plesy. Obèas pøijí�dìli do klá�tera
i vy��í církevní hodnostáøi a konaly se nábo�enské slavnosti. Zde jsem
osobnì poznala dr. Tomá�ka, jen� se pozdìji stal kardinálem, arcibisku-
pa Matochu, filosofa pátera Ataná�e a jiné.

Jedné noci jsme se probudily nezvyklým ruchem na chodbách i venku.
Sestra vychovatelka se s námi pøi�la rozlouèit a oznámila nám, �e ani
s ostatními sestrami se ji� nesetkáme, proto�e vedení �koly se ujímá stát.
Ráno nás pøi�la vzbudit cizí civilní �ena, i v jídelnì byl civilní personál
a ve �kole noví profesoøi ze státních gymnázií. Nechali nás dostudovat
roèník. Øádové sestry jsme ji� neuvidìly, jen spolu�aèky-øádové èekatel-
ky docházely dále do �koly ve svých èerných pelerínkách a� do konce toho
�kolního roku. Po prázdninách jsme musely pøejít na pøíslu�ná gymná-
zia státní, vìt�ina z nás (tak jako já) na Slovanské gymnázium v Olomouci.
Mìly jsme výborný studijní základ pro dal�í úspì�né studium, vìt�ina
z nás v nìm studovala s vyznamenáním, vèetnì maturitní zkou�ky.

Z klá�tera sester dominikánek jsem si do dal�ího �ivota odná�ela køes-
�anskou prùpravu, vzpomínky na dùstojné, krásné jednání a dobré sr-
deèné vztahy, lásku k ostatním lidem, lásku k èestnosti a pravdì a ideály
pro plný, prací a smyslem pro krásu a spravedlnost vyplnìný �ivot.

MUDr. Dobroslava Provazníková-Vydomusová
(mat. roè. SGO 1953)
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�IVO TNÍ OSUD

MUDR. ANNY VÍZNEROVÉ-SKØÍTKOVÉ

Vìt�inou se pí�í pojednání o lidech, kteøí jsou známí géniové nebo vy-
nikli v nìjakém vìdním oboru, v nìjakém umìleckém stylu, ve sportu
nebo jiném oboru lidské èinnosti. Jsou v�ak osobnosti bez zvuèného jmé-
na, jejich� �ivot i práce probíhají víceménì v ústraní a jsou známi jen
blízkému okolí, pøesto�e svým významem jsou mnohem více v popøedí
potøebnosti, a ani� by si to uvìdomovali, jsou i vzorem pro ostatní lidi.

Anièce (nar. 1934) bylo 13 let, kdy� v roce 1947 zaèala nav�tìvovat
tercii dívèího gymnázia øádu sester dominikánek v Olomouci-Øepèínì.
Dìvèátko s kulatým oblièejem, èervených tváøí a plných rtù, øídkých
svìtlých vláskù a jasných modrých oèí, velmi bystrých, dodávajících její-
mu vzezøení zøetelný punc inteligence.Oheò nad�ení a vnitøní síly ji vedl
k briskním odpovìdím na záva�né, nìkdy i pobuøující otázky a také nì-
kdy k ukvapenému jednání, jeho� dùsledky si vzápìtí uvìdomovala
a pouèovala se tak nìkdy a� pøíli� bolestivì ze svých omylù a zklamání.
V�dy byl ale v jejím my�lení a jednání dobrý úmysl a dùvìra v èlovìka,
víra v pravdu a smysl pro èest, touha po kráse a dokonalosti pro�ívané-
ho �ivota.

Po nìkolika mìsících vstoupila jako èekatelka na noviciát do øádu
sester dominikánek. Oblékla se do èerného �atu s èernou pelerínkou
a skryla své vlasy pod èerný závoj. Pøestìhovala se z  penzionátu do uza-
vøeného areálu sester mezi ostatní adeptky odøíkavého, usmìròovaného
�ivota. Tehdej�í re�im brzy ukonèil cestu k vytyèenému cíli. Sestry domi-
nikánky byly odsunuty na rùzná místa republiky a èekatelky øádu se
dostaly zpìt do bì�ného �ivota. Tak se i Anna dostala na Slovanské gym-
nasium v Olomouci, poblí� Výpadu, jednoho z krásných parkù, kterými
mìsto oplývalo, podél øeky Moravy.

Jako jediná nevstoupila do ÈSM (pozn. red. pro mlad�í generaci: pro studenty
témìø povinný Èeský svaz mláde�e). Na vìtu jednoho ze spolu�ákù, tìlesnì
posti�eného, který ji� ve svém mladém vìku byl èlenem KSÈ, �Anièko, já
se Ti divím, hlavou zeï neprorazí�!� promptnì odpovìdìla: �Tak ji buï
obejdu, nebo poèkám, a� spadne.� A ji� zase myslila na jiné vìci, plná
optimismu a nezlomného �ivotního elánu. Studovala s vynikajícím pro-
spìchem. Nikdo ze spolu�ákù nevìdìl o jejích soukromých potí�ích, o velké
chudobì, èasto i hladu, který zakou�ela uprostøed ostatních sytých, ne-
majících ani potuchu o její situaci. Douèovala jednu �aèku, která se pøed
ní sytila dobrotami, ani� by pobídla Annu, aby si také vzala, a té zase
hrdost nedovolila, aby si vzala z jídla sama. Také s ubytováním byly sta-
rosti. Sehnat levné ubytování nebylo snadné. Pøi tom v�em mìla smysl
pro humor. Byla oblíbená pro pøátelský, pøímý postoj, intelekt a pøiroze-
né, nenucené chování. Profesoøi oceòovali její bystrost, charakter a pev-
ný názor, který zastávala. Takovou jsem ji znala a v pravém svìtle vidìla
a tvoøily jsme dvojici na jedné stranì diametrálnì odli�ných povah,
a pøece nìèím v hloubi du�e spøíznìnou, kdy na�e, jiným snad ani nezná-
mé pøátelství, pøetrvalo celé roky a trvá dodnes. Nebylo udr�ované ani
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èastým stykem, ani pravidelným dopisováním, pøesto v�ak potvrzované
tím, �e shledání i po v�dy více ne� nìkolika letech bylo v�dy setkáním,
jako by to poslední se uskuteènilo vèera.

Po maturitì s vynikajícím prospìchem v r. 1953 byla pøijata na Lékaø-
skou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pro nedostatek finanè-
ních prostøedkù musela po jednom mìsíci studium pøeru�it. Vìnovala se
celý rok pedagogické èinnosti, na�etøila si nìjaké peníze a pokraèovala
pak ve studiu. Po dvouletém studiu v Olomouci pøe�la na studium dìt-
ského lékaøství na Universitu Karlovu v Praze, kde v r. 1960 studium
s výteèným prospìchem ukonèila promocí.

Provdala se za mladého kameramana, s ním� mìla syna Marka. (Její
man�elství se ale po �esti letech zhroutilo, man�el ji opustil, zùstala se
svým synem sama.) Pùl roku po promoci pracovala na dìtské patologii,
potom na Pneumologické klinice Fakultní nemocnice v Praze�Veleslaví-
nì, kde slo�ila 1. atestaci z TBC a respiraèních onemocnìní a v r. 1968
atestaci druhou, v oboru mikrobiologie. Po dvouleté praxi na pneumolo-
gii se stala vedoucí �Referenèní laboratoøe svìtové zdravotnické organi-
zace pro výzkum léèby TBC� ve spolupráci s britskou spoleèností, úèast-
nila se stá�í v Londýnì a Paøí�i. Pracovala na vìdeckém výzkumu,
publikovala asi 25 vìdeckých prací z oblasti mikrobiologie a epidemiolo-
gie a léèby TBC. V r. 1968 podala komisi k posouzení práci kandidátské-
ho minima �Epidemiologie TBC ve Støedoèeském kraji�. Vedením organi-
zace KSÈ jí v�ak nebyla povolena obhajoba kandidatury vìd. Nebyl jí ani
pøiznán primariát v laboratoøi, ale vedení laboratoøe, pochopitelnì bez
platu primáøe, jí bylo ponecháno právì pro její výjimeèné znalosti a per-
fektní odvádìní svìdomité práce. Sama se musela starat o svého syna,
jeho� otec emigroval do Západního Nìmecka. Poøídila si dru�stevní byt,
který po celý svùj aktivní �ivot splácela. �ila v skromných podmínkách,
vystavena nepøízni politického vedení, ale tolerována právì pro svou svì-
domitost, píli, nadání a pracovní výsledky.

Jejímu synovi se také uzavøely brány vy��ího vzdìlání, tak�e po první
ze svých náv�tìv u svého otce zùstal také v emigraci a vìnoval se, jako
jeho otec, filmu. Otec tragicky pak zahynul, syn se rychle osamostatnil
a udr�uje stále se svou matkou krásný vzájemný vztah.

Anna o�elela vìdeckou kariéru, odmítla i mo�nost získání docentury
a ode�la ve svùj èas do dùchodu.

Dokázala se vyrovnat se v�ím. Jako hluboce vìøící èlovìk na�la svùj
klid, vìnovala svùj volný èas lidem odkázaným na pomoc druhých, a to
jak slu�bou fyzickou, tak i du�evní. Porozhlédnete-li se po jejím bytì,
najdete knihovnu s krásnou literaturou, poesií, filosofickými spisy, na
stìnách obrazy-originály, nádherný, umìlecky vyøezávaný køí�, nìkolik
rodinných podobizen, ale i audiovizuální techniku, CD s vá�nou hud-
bou� Domov útulnì a úèelnì zaøízený, bez zvlá�tního pøepychu, a� na
ten, co dodává hloubku ka�dému �ivotu, pøepych vnitøní, hluboké krásy,
jaký pøiná�í samota, vnitøní usebrání a pokoj, umìní vyrovnat se s tím,
co v�echno �ivot pøiná�í. A to je naplnìní a pochopení smyslu �ivota.

MUDr. Dobroslava Provazníková-Vydomusová,
(mat. roè. SGO 1953)
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DO �IVOTA Z DRRG
I kdy� jsem nikdy nepatøila k tìm, kteøí se vrhali do víru veøejného

dìní, i kdy� jsem byla jen pozorovatelem dìjinných událostí, ráda bych se
s nimi podìlila. Zamìøila jsem se na nìkolik silných citových zá�itkù ze
svého �ivota.

Pocházím z uèitelské rodiny a snad proto celý mùj �ivot byl osudovì
spjat se �kolstvím. U� na obecné �kole jsem poznala drobné milé dìvèát-
ko, v�dy usmìvavé, i kdy� osud k nìmu nebyl pøívìtivý. Po narození jí
zemøela matka, �ila pak s otcem a tøemi star�ími sestrami, které se jí
sna�ily matku nahradit. Pøesto�e jsem pak ode�la studovat na Dívèí re-
formní reálné gymnázium do Olomouce, èasto jsem ji nav�tìvovala. Nej-
èastìji jsme hovoøily o tom, jak bude vypadat svìt po válce � u� jsme se
jejího konce nemohly doèkat.

Psal se 6. kvìten 1945. U� tøetí týden jsme sedìli v krytì pod dìlostøe-
leckou palbou, unavení a nevyspalí, kdy� jsme se dovìdìli, �e nìmeètí
vojáci prchají. V�ichni jsme vybìhli na venkovské námìstí, kde se zaèali
shroma�ïovat sousedé, v�ichni si podávali ruce, nìkteøí se radostnì objí-
mali. Vm�iku se zaèala okna plnit èeskoslovenskými praporky a domy
vlajkami, které se narychlo vyhrabávaly z hlubokých úkrytù, aby se za
okupace nedostaly do nepovolaných rukou. �tìstí bylo tak veliké, �e se
skoro nedalo unést. Do této radosti pøi�la smutná zpráva, �e 3 spoluob-
èané v posledních dnech války zahynuli. Mezi nimi byla i moje spolu�aè-
ka. Jmenovala se Vlasta �ádníková, bylo jí 15 let. Zveøejnit její jméno je to
jediné, co pro ni u� mohu udìlat.

Po návratu do �koly zaèalo normální vyuèování, i kdy� nám bylo jasné,
�e z èasového hlediska nemù�eme dohnat to uèivo, které jsme za války
zanedbali. Jakkoli se nám na�i vyuèující sna�ili uèivo usnadnit a obìtavì
se vraceli i k látce z ni��ích tøíd, mnoho dal�ích událostí nám studium
ztì�ovalo. Bylo to èasté stìhování a pøemís�ování �ákù i s pomùckami do
jiných �kolních budov, jindy zase nevytopené uèebny, v nich� jsme sedìly
v kabátech a dìlaly si poznámky do se�itù v rukavicích. Také jsme zoufa-
le postrádaly uèebnice do v�ech pøedmìtù. Ani bouølivé politické událos-
ti nám nedovolovaly klidné a soustøedìné studium, zvlá�tì v roce 1948,
který byl zároveò na�ím maturitním rokem.

Jedna slunná vzpomínka mi pøesto napadla. Jednou mne potkal pan
profesor Karel Meninger a prohlásil, �e jsem hubená a pobledlá, �e bych
nutnì potøebovala vydatnou stravu a èerstvý vzduch. Nabídl mi � prav-
dìpodobnì jediné z na�í �koly � poukaz do støedo�kolského studentské-
ho tábora do krásné krajiny jesenických hor. Navázala jsem tu pøátelství
se studentkami z mnoha jiných støedních �kol a celý srpen jsem se tu
cítila nejen já jako v pohádce. Vùnì lesa, ranní koupele ve studené vodì
potùèku, smích a zpìv dìvèat dokázaly zapla�it zlé vzpomínky na kvílení
sirén.

Po maturitì a po absolvování vysoké �koly jsem nastoupila na umís-
tìnku do prùmyslové a �eleznièní �koly v �umperku. I kdy� jsem uèila
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v�eobecnì vzdìlávací pøedmìty, dostala jsem se do svìta pro mne dosud
vzdáleného. Musela jsem naèerpat aspoò minimum znalostí o strojích,
jejich souèástech a jejich vyu�ití v praxi. Aèkoli jsem po nìkolika letech
ode�la na ekonomickou �kolu, osudy této �koly mi nezùstaly lhostejné,
zvlá�tì, kdy� v ní pùsobil mùj man�el.

A zase jedna vzpomínka se mi tu vybavuje. Bylo to v den pohøbu Jana
Zajíce, �áka prùmyslové �koly v �umperku. Pohøební prùvod ve Vítkovì,
kde �ili Janovi rodièe a dal�í dva jeho sourozenci, lemovaly dlouhé øady
mladých lidí, kamarádù, spolu�ákù a za hlubokého mlèenlivého ticha
tvoøili dlouhý øetìz spojených lidských rukou. Mnozí z nás si dávali otáz-
ku, zda bylo nutné toto nadlidské a hrdinské sebeobìtování tak mladého
nadaného chlapce. Po revoluci se pøijel poklonit jeho památce a odhalit
pamìtní desku tehdej�í prezident republiky Václav Havel. V rozhovoru
s Janovým tøídním profesorem se podrobnì zajímal nejen o jeho studijní
výsledky, ale hlavnì o jeho povahové rysy a jeho zásady. Bylo jasnì vidìt,
�e mu ne�lo jen o oficiální formální zájem.

Dnes, kdy oèima témìø osmdesátiletého èlovìka se dívám nazpìt, uvì-
domuji si, �e pøes v�echna úskalí udìlalo støední �kolství veliký krok
vpøed, hlavnì pokud jde o vzdìlání �ákù a vybavenost �kol.

Milu�e Wallerová (Nerudová)
(mat. roè. DRRG 1948)

VZ P O M Í N Á M E
1940 � 1948

Ve srovnání s jinými støedními �kolami je doba trvání na�eho Dívèího
reformního reálného gymnázia pomìrnì dosti krátká. Na popud prof.
Steimanna a velkou zásluhou Matice �kolské bylo zalo�eno v srpnu 1919.
Vyuèovalo se ve �kolní budovì na Sokolské ulici. V roce 1925 byla Minis-
terstvem �kolství na�emu gymnáziu pøidìlena èást výstavné budovy na
tøídì Svobody (dnes sídlo Pøírodovìdecké fakulty UP). Gymnáziu se daøi-
lo, pøibývalo �ákyò, zásluhou kvalitního profesorského sboru vzrùstala
úroveò výuky. Matice �kolská �tìdøe podporovala vybavení �koly a po-
skytovala finanèní výhody chud�ím studentkám.

V roce 1940 jsme se staly �aèkami primy A, a tak jsme zaèaly sdílet
nelehké osudy na�í �koly, nebo� klidné èasy skonèily dne 15. bøezna 1939.
Zaèala válka. Gymnázium muselo budovu opustit a nastalo nekoneèné
stìhování do jiných �kol. To první bylo do Èeské reálky na tøídì Jiøího
z Podìbrad. Za 6 týdnù v�ak bylo naøízeno hostovat ve �kole v Hálkovì
ul. v Nových Hodolanech. Ve �kolním roce 1941/42 následoval pøesun do
�kolní budovy na Moøickém námìstí, ale u� v dal�ím �kolním roce
1942/43 nám muselo poskytnout prostory chlapecké Reálné gymnázi-
um v Kosinovì ulici. Staly se z nás studentek témìø odbornice na stìho-
vání, nebo� �ve �trùdlu� jsme pøená�ely uèební pomùcky � drobnou zví-
øenu, men�í a lehèí pøístroje, knihy apod.
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Aby toho nebylo málo, z ministerstva do�lo rozhodnutí postupnì likvi-
dovat na�e gymnázium, a to tak, �e byla zru�ena prima a kvinta. Budoucí
primánky se pak ucházely o pøijetí buï na reálce, nebo na gymnáziu
v Kosinovì ulici. Kvartánky, které chtìly pokraèovat ve studiu, byly nu-
ceny podrobit se doplòovací zkou�ce z latiny, s její� výukou se toti� zaèí-
nalo na dívèím gymnáziu a� v kvintì. Na�e tøída byla poslední primou na
ústavì a pak první povolenou kvintou na konci války. Bìhem váleèných
let bylo vyuèování znaènì okle�tìno � ménì hodin matematiky, fyziky,
francouz�tiny, byl zru�en dìjepis a výklad èeské literatury. V nìmeckém
jazyce byla výuka zemìpisu a matematiky, v ní� jsme pouze ��prtaly�
zpamìti pouèky bez výpoètù. V uèebnicích jsme musely nìkterá slova i celé
texty èernou tu�í zamazávat. Poslední mìsíce pøed ukonèením války byly
velmi neklidné. Sirény houkaly, ohla�ovaly nálety spojeneckých vojsk
a mo�né bombardování. V�ichni jsme opou�tìli tøídy a bì�eli ukáznìnì
a rychle do �kolního krytu ve sklepních prostorách. A� zvuk sirén nahlá-
sil konec náletu, vraceli jsme se do tøíd a pokraèovalo se ve výuce. Váleèná
fronta se kvapem blí�ila. Sirény u� houkaly témìø poøád, vyuèování bylo
tudí� ukonèeno. V tu dobu byla na�emu gymnáziu pøidìlena dal�í �kola,
tentokráte v Neøedínì, kam jsme v�ak docházely pouze pro domácí úko-

Scházíme se po letech
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ly. Vypracované jsme je ve stanovený den odevzdávaly na�im profeso-
rùm. I toto provizorium skonèilo. Pøiblí�ila se fronta, Olomouc byla vy-
hlá�ena pevností. Nìkteøí lidé opou�tìli mìsto a ti, co zùstali, pøe�ívali
nálety a frontu v krytech s nejnutnìj�ími zásobami jídla, pøevá�nì
s usu�eným tvrdým chlebem. Jak nám tehdy chutnal!

Koneènì jsme se doèkali svobodného státu. A tak mohl být v pondìlí
10. záøí slavnostnì zahájen první pováleèný �kolní rok v tìlocviènì v na�í
døívìj�í budovì dívèího gymnázia na tøídì Svobody. S chutí jsme se daly
do práce, i kdy� nás v sextì z pùvodních asi 70 primánek zùstalo jen 16.
Profesorský sbor se sna�il, abychom dohnaly uèivo, které vinou okupace
bylo zme�káno.

Jen�e na�e vzdìlávání bylo opìt pøeru�eno. O na�i pìknou gymnaziál-
ní budovu projevila toti� zájem Lékaøská fakulta obnovené Univerzity
Palackého � a bylo jí vyhovìno. A tak nastalo nové stìhování, tentokrát
u� poslední, pøi nìm� jsme se znovu vrátily do pùvodní Matièní budovy
v Sokolské ulici a tam jsme také v roce 1948 skládaly maturitní zkou�ky.

Velmi pìknou vzpomínku mám na støedo�kolské sportovní dny v roce
1947 v Praze. Sestavu prostných s námi nacvièila paní prof. Cimpricho-
vá. A pøi�el den, kdy jsem nastoupily do vagonù, tzv. �dobytèákù�, co�
nám ale vùbec nevadilo � byly jsme ��astné z nových zá�itkù. V Praze
jsme bydlely jako v�ichni úèastníci tìchto vystoupení ve �kolách, spaly
na zemi a �ivily se z vlastních zásob.

Dnes vzpomínáme. Pravidelnì se scházíme a je nám spolu dobøe. I kdy�
se nám tváøe zvrásnily, postavy nejsou jako proutek, poøád se vidíme
takové, jako jsme bývaly ve �kolních lavicích � veselé a krásné na�ím
mládím.

Nejvíce si cením a s uspokojením vdìènì vzpomínám, �e jako kolektiv
� profesorù a studentek � jsme pevnì dr�eli pospolu, v dobì okupace
nezradili; nebylo udání a podvìdomì jsme cítili, �e ve �kole jsme bezpeèni
jako doma.

Pavla Ráèková-Bloudková
(mat. roè. DRRG 1948)
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PÁNI PROFESOØI

Nad ty pány profesory v svìtì nikdo není
pøed zkou�kou jim studentíci z oèí sejít hledí

kdy� se na nì podívají zkoumavì a pøísnì
poci�ují studentíci dotyk hrozné tísnì

Uctivì je u� zdaleka hodnì nahlas zdraví
jen pøibli�nì rozpoznají � Tohle je ten pravý!

Netu�í, �e profesoøi bývají u� slepí
a pø íbìhy o pø ísnosti nejsou nic ne� klepy

V�ichni páni profesoøi jsou laskaví páni
zmatení a roztr�ití, prostì k zulíbání

Zbyteèné je na nich zkou�et po�etilé triky
minisuknì, maxivlasy, trièka z Ameriky

Pan profesor nièím z toho poplésti se nedá
Jak poslance imunita � jeho chrání vìda!
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MONÁDY, DIGITALIZOVANÁ KRONIKA,
TABL O, PERGOLY A DAL�Í �MONUMENT Y��

Zá�itky bìhem studia na Slovanském gymnáziu bývají silné a studenti
svùj vztah ke �kole, k profesorùm i k sobì vzájemnì dávají mnohdy spon-
tánnì najevo. Zcela originálnì se projevila napø. oktáva G v maturitním
roèníku 2004, kdy� svùj úspì�ný závìr studia a vstup do �ivota v�em
obèanùm mìsta Olomouce zvìstovala originálnì �maturitní tramvají�,
upravenou coby tablo (pøená�eno televizí do celého svìta, jak potvrzují blahopøání
zaslaná do �koly ze zahranièí). Jiná tøída se �steskem� po maturitì do�adova-
la mo�nosti alespoò stanovat je�tì nìkolik dnù v areálu �koly (co� samo-
zøejmì bylo umo�nìno).

Neopakovatelné zá�itky ze støedo�kolských studií inspirovaly absol-
venty tøídy prof. Ondøeje Nìmce s odstupem pùlstoletí k psaní vzpomí-
nek, uvitých do tøídního almanachu MONÁDA 47 (MONÁDA má dokonce
pokraèování u pøíle�itosti pìtapadesátého výroèí maturity této tøídy). Jiným krás-
ným pøíkladem vztahu ke �kole a mocné inspirující síly spolu�áctví je
rekonstrukce a digitalizace kroniky �áèka� z maturitního roèníku 1956
pana prof. Stanislava Li�ky, provedená rovnì� k padesátému jubileu
maturity. 

A kdy� se sejde bezva tøída a skvìlý/á tøídní profesor/ka, jako napø.
tøída 4. A v maturitním roèníku 2007, je pak a� dojemné, kdy� vdìèní
studenti, resp. ji� èerství absolventi, hledají vhodnou formu k vyjádøení
pìkného vztahu ke své tøídní napø. vysazováním stromu a nakonec po-
stavením pergoly s lavièkou v areálu �koly, na ní� by mohla jejich oblíbe-
ná tøídní sedávat, relaxovat a i na nì zavzpomínat�

Není v na�ich mo�nostech podìlit se v tomto almanachu se v�emi
zveøejnìnými èlánky a podnìtnými my�lenkami, které jsou zachyceny
v Monádách ani v kronice svìøencù pánì prof. Li�ky. Pro zájemce v�ak
pro jistotu zhotovíme kopie, které budou dostupné ve �kolním archi-
v u .

Teï jen pro orientaci, �e MONÁDA 47 obsahuje dopis nestora prof.
sboru, tehdy devadesátiletého Waltera Stehlíka, medailon jejich tøídní-
ho profesora Ondøeje Nìmce, ale i prof. Oldøicha Králíka a oblíbeného
dìjepisce prof. Franti�ka �Joe� Dostála. Následuje kapitolka nìkolika
�nedoruèených dopisù� spolu�ákùm, kteøí své spolu�áky pøede�li v cestì
na vìènost, a pak kapitola vzpomínek na èas studentský, okoøenìný
váleènými zá�itky. Vtipný je tø ídní folklor, poezie z dob studentských,
èlánky parodující vìci brané v èasech studií smrtelnì vá�nì, kopie do-
bových výstøi�kù z novin, karikatury profesorù i spolu�ákù, ukázky
zdaøilých kreseb ze �kolních se�itù a pøehled setkání, srazù a sjezdù
této tøídy (vèetnì fotodokumentace a prezence), svìdèící o tom, �e �tudáci
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této tøídy sice byli �kvítka�, ale studentská parta, která se v této tøídì
se�la, byla skvìlá. 1)

Kronika podrobnì zachycující ve�keré dìní ve tøídì pana prof. Li�ky
v letech 1953 � 1956, kterou k 50. výroèí její maturity v roce 2006 pøe-
vedla do digitální podoby Zdena Buncová-Mollinová (vèetnì fotodokumenta-
ce), je ètení roztomilé, psané pravopisem pøedreformním. Z hloubi vzpo-
mínek se v nich ozývá pedagogický rukopis prof. Li�ky, který byl svérázný,
ale nezapomenutelnì krásný. Kromì týdenních rozvrhù pøibli�uje atmo-
sféru bramborových brigád, pánì prof. Li�ky oblíbených besed a vyprá-
vìní, pøiná�í i postøehy z branných cvièení, z uhelných prázdnin, z brigád
(kdy za týdenní døinu na lnové brigádì si napø. vydìlali 67,� Kè na osobu, kterou�to
èástku pan prof. tøídní ulo�il na �kolní spoøení), z ly�aøského výcviku v Petøíkovì,
z literárních soutì�í a výletù, zaznamenává den svazáckého slibu tøídy
(2. 9. 1953), zachycuje ale i památný den 21. èervna 1954, kdy tøída �svého
profesora Li�ku alias OHV (O�lehaného horského vlka) o�enila�, perlièky ze
�ivota tøídy, vzpomínky na taneèní, popis studentských nálad pøed kon-
ferencí, peèlivé záznamy z tøídního �hlodníku�, ale zaujme i postøehem,
�e v pedagogickém sboru (cit.) i èlenové KSÈ sly�eli na oslovení �pane pro-
fesore��

A �e i tehdy bylo ve tøídì veselo, dolo�me nìkolika záznamy peèlivé
kronikáøky Zdeny Buncové (pøedmìtem �ákovského veselí byli samozøej-
mì pøedev�ím profesoøi):

Usedlý pan profesor dr. Eliá� v dobì taneèních jihl a radil hochùm, �e
v taneèních je nevhodné zahájit konverzaci s dívkou vìtou: �Sleèno, já se
potím jako prase, potíte se taky tak?�, a dr. Stibor parafrázoval fistulí
gardedámu: �Prosím, neznáte toho mládence, co tanèí s mojí dcerou?
V�dy� on ji dr�í jako vegetarián husí stehno!�

Pan prof. zemìpisu, který ráèkoval, pøi zkou�ení studentek, které ne-
znaly, upozoròoval: �Nemvkej na mì, já jsem u� stav�í pán v nejlep�ích
letech. Jsem sice pvístupný kváse, ale na klasifikaci to u mì neplatí. Ani
za mlada.�

Jiný zas spolu�aèce, která se pøi zkou�ení rozka�lala, pravil: �To ka�le�
na mnì, na astronomii nebo na v�echno?�

A jedna uvìdomìlá soudru�ka prof. pravila studentovi: �Soudruhu,
dnes nic neumíte, to je tak nanejvý� pìtka.�

No a na závìr nìkolik citátù vý�e zmínìného pana tøídního profesora
Li�ky, který byl polyhistor, vynikající zpìvák a výtvarník (snad proto se
tehdy sna�il nahradit studentùm odbouranou hudební výchovu svým krou�kem lido-
vých písní), který si nad tøídou, kterou jinak miloval, èas od èasu povzdy-
chl slovy: �Na pitomosti, to vy jste jedineèný kolektiv, to jo!�

1) V MONÁDÌ 2, vydané je�tì o pìt let pozdìji (2002), mì zaujalo vyznání Dagmar Èerníèkové-
Exnerové, zachycující v èlánku �O køivdách a spravedlnosti� osud re�imem posti�ených
studentù po roce 1948, vzpomínka na �benjamínka� s darem humoru, muzikologa Vladi-
míra Hudce (byl poèátkem 90. let rektorem brnìnské JAMU) a vzpomínka na Annu Jadrníè-
kovou-Navrátilovou z této tøídy, která byla posléze na na�em gymnáziu v letech 1966 � 86
profesorkou nìmèiny a ru�tiny.
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A pøi vyslovení matematického nesmyslu obracel oèi v sloup se slovy:
�Ajta, múzy utekly plaèíce a blbost vjí�dìla na bujném oøi okny i dveø-
mi.�

Své studentíky ale také povzbuzoval: �Dnes je to u� lep�í, dostane�
pìtku s malou ètyøkou.�

Pan prof. Li�ka, známý svými metodickými schopnostmi, jimi� i �hou-
pacího konì matematiku nauèit dokázal�, velmi dbal na úpravu se�itù
svých �ákù, je� vedl uèivem osvìdèeným systémem svých mnemotech-
nických pouèek a ver�íkù, napø. �Jednièka, teèka, do koleèka, dej to do
rámeèku, dva vykøièníky k tomu, podtrhni to a oddìl vodorovnou èarou
a zapamatuj si!�

Tìmito vzpomínkami je kronika �Li�èat� doslova nabita. Nìkdo mo�-
ná øekne, �e jsou dìtinské. Jsou ale vzpomínkou na doby, kdy (cit.) �na�e
tøída byla vyzdobena obrázkem dýmající továrny a nápisem �Socialis-
mus potøebuje dobrých technikù�, kdy IQ mnohých z nás sotva pøevy�o-
valo denní datum, a pøesto jsme se vypracovali k maturitì a úspìchu
v �ivotì��

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO a jeho absolvent z r. 1960

JOSEF KOØENEK

� BÌ�EC PØES PØEKÁ�KY NA DLOUHÉ TRATI

Ka�dý vzdìlávací ústav je tøeba ocenit, kdy� vztahy mezi ním a jeho
absolventy nekonèí posledním zvonìním, v pøípadì gymnázia pøedáním
a pøevzetím maturitního vysvìdèení. Slovanské gymnázium má v pìsto-
vání dobrých vztahù s absolventy dokonce stoètyøicetiletou tradici, co�
dokazují v�echny almanachy, je� v jubilejních letech vycházely. Jsou jis-
tou pøehlídkou hrdosti na ty, kteøí se v nìm vzdìlávali a dospívali; pøí-
padná opomenutí jsou spí�e projevem nedostateènì fungujícího infor-
maèního systému, ale i ta se èasem napravují. Pøíkladem mù�e být i tento
medailonek, který pøipomíná Josefa Koøenka, absolventa dálkového stu-
dia z roku 1961. Dùvodem k jeho publikování je hrdost tohoto ústavu,
v dobovém názvu Støední v�eobecnì vzdìlávací �koly na tø. Jiøího z Podì-
brad, �e z jeho (jejích) �kamen vze�la osobnost, je� se dnes tì�í odbornému
i literárnímu respektu. Touto osobností je MUDr. et Mgr. Josef Koøenek,
CSc., autor monografie Lékaøská etika, dvou skript a pìti básnických
sbírek, jen� nyní pùsobí mimo jiné i jako vysoko�kolský uèitel na Lékaø-
ské fakultì Univerzity Palackého. Není pøipomínán jako èlovìk, který
dosáhl vysokého postavení díky politické kariéøe, ale pøedev�ím díky své
vytrvalosti a soustøedìnosti na skuteèné duchovní a intelektuální hodno-
ty. V dùsledku svého pùvodu a víry pro�ívá svùj �ivot jako bì�ec na dlou-
hé trati pøes pøeká�ky.
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Narodil se 28. èervence 1943 v Louèce
(okres Zlín) v rolnické rodinì. Ponìvad� jeho
rodièe odmítli vstoupit do JZD, pracoval od
svých 14 let (po skonèení povinné �kolní docházky)
jako dìlník v obuvnickém prùmyslu. O vzdì-
lání usiloval formou veèerního studia nejdøí-
ve v Gottwaldovì, po dvou letech formou dál-
kového studia na Slovanském gymnáziu (tehdy SVV�)
v Olomouci, kde byl jeho tøídním prof. Fran-
ti�ek Krýza. Pøijetí k vysoko�kolskému stu-
diu si musel zaslou�it roèní brigádou na Dole
Suchá Stonava. Studiu lékaøství tedy pøed-
cházela dnes ji� neuvìøitelná pìtiletá dìlnic-
ká kariéra. Na Lékaøské fakultì UP studoval
v letech 1962 � 1968. Vìnoval se v�eobecné-
mu lékaøství. Pak následovaly nezbytné a po-
tøebné atestace, k nim� si Josef Koøenek je�-
tì �pøihodil� externí aspiranturu v IKEM
Praha u prof. MUDr. Jiø ího Widimského

a velmi u�iteèné soukromé studium etiky, morálky a nìkterých biblic-
kých oborù u prof. dr. Dacíka. Aspiranturu obhájil kandidátskou diser-
taèní prací Rizikové faktory ICHS. Dále publikoval pøes sto studií
v odborném lékaøském tisku a pøes dvì stì zdravotnì výchovných studií.
Má zpracovanou habilitaèní práci na téma étos lékaøe, ale lékaøská etika
není v na�í republice zatím habilitaèním oborem.

V sedmdesátých a poèátkem osmdesátých let se ji� vìnoval i literatuøe
a psal ver�e, které shrnul do svého debutu Hloubení, jen� vy�el v brnìn-
ském nakladatelství BLOK roku 1985. Jako bì�ec na dlouhé trati pøes
pøeká�ky si mohl Josef Koøenek pøipadat a� do listopadu 1989, kdy do-
�lo k promìnám spoleèenského klimatu, otevøely se hranice a zmizely
pøeká�ky ve formì èetných �tabu�, jimi� byl �ivot do té doby protkán.

Josef Koøenek si uvìdomil svou �ivotní inklinaci k humanistickému
a duchovnímu pro�ívání osudu a dálkovì absolvoval na Cyrilometodìj-
ské bohoslovecké fakultì UP studium teologie a køes�anské výchovy, kte-
ré ukonèil diplomovou prací Lékaøské stavovské ctnosti. Tato orientace
se mu stala druhou profesí, nebo� kromì trvalého pùsobení na �obvodì�
pøedná�í nyní externì o etice lékaøského povolání na Lékaøské fakultì
UP.

V�imnìme si nyní blí�e Josefa Koøenka jako autora. Monografie Lékaø-
ská etika je sice urèena pøedev�ím odborným kruhùm a studentùm, svou
fundovaností a vyhranìnými a pøesnì formulovanými my�lenkami v�ak
mù�e zaujmout ka�dého. Obsáhlé dílo o více ne� dvou stech stranách
recenzovala v souvislosti s 2. (pøepracovaným) vydáním MUDr. Josefa Kun-
tscherová. Ocenila Josefa Koøenka za pøesvìdèivé vysti�ení, �e lékaøské
povolání stojí na altruismu a na bezpodmíneèné úctì a respektu ke ka�dé
lidské bytosti. Upozornila pøedev�ím na autorovu schopnost pøibli�ovat
a osvìtlovat etiku jazykem dùslednì odborným a èistým, navíc pak je�tì

Josef Koøenek
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vlídným. Není pochyb, �e i do vìdeckých formulací se promítl Koøenek �
básník. Publikaci Lékaøská etika vybavil autor øadou dokumentù, které
jako pøílohy jsou dokladem, �e etika je souèástí medicíny odnepamìti.
Ètenáøe nepochybnì zaujme jak Hippokratova pøísaha, tak i Etický ko-
dex Èeské lékaøské komory a dal�í normativní dodatky.

Chceme-li dnes pøedstavit Josefa Koøenka i jako básníka, zaènìme
konstatováním, �e debutoval ve sborníku Hnízda stìhovavých ptákù
a vydal pìt básnických sbírek: Hloubení (BLOK 1985), Situace (SURSUM 2003),
Pohledy (SURSUM 2005), Na cestì (SURSUM 2005) a Duhové kódy (SURSUM
2006). Po nesmìlém poèáteèním ver�ování a hledání básnického výrazu se
autor orientoval do sféry duchovní a etické, v ní� nacházel podnìty blíz-
ké jeho srdci i du�i. Tvorbu my�lenkovì prohluboval, objevoval jedineè-
nost okam�iku a pro nìj typický adekvátní básnický slovník. Od mládí
mìly nemalý význam pro Josefa Koøenka kontakty s charismatickými
osobnostmi. Naznaèil to pøed dvìma lety ve vzpomínce na první setkání
s pozdìj�ím pape�em Janem Pavlem II. v Krakovì roku 1967:

Po nìkolika minutách byly modlitby vìøících pøeru�eny jásavými vstøícnými po-
zdravy, které patøily právì pøicházejícímu usmìvavému mladému mu�i � tehdy �nì-
kolikamìsíènímu� kardinálovi � 47letému Karolu Wojty³ovi. Byl jsem doslova ohro-
men silou jeho charismatu. Kardinálova tváø prozáøená láskou vyjadøovala tì�ko
popsatelnou vzne�enost duchovní síly jeho osobnosti. Fascinován tímto pro�itkem
prvního setkání jsem ve�el do chrámu�

Básník Josef Koøenek je typ reflektující �ivot a následnì reflexivnì zhod-
nocující jeho duchovní aspekty. Dovolím si s ohledem na mo�nosti dané
podstatou almanachu ocitovat jen jednu báseò:

Pohled

Nìkteøí politizují
ztracený souèasný i budoucí
èas
jiní py�nì trýzní
sami sebe v møí�ích
infantilních oèekávání
a vìt�ina z nás
má namále
trpí nedostatkem
a stydí se pøiznat
�e nedostatkem laskavých slov
onemocnìla
jsme správci svých �ivotù
jsme pozvání k dobru
marníme v�ak èas v oceánu
nièeho

(Ze sbírky Na cestì, SURSUM 2005, s. 50)
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Básnické sbírky Josefa Koøenka ilustrovali Miroslava Grosová, Jan M.
Krejèí, Jana Krejèová a Franti�ek Nový. K jeho tvorbì se v doslovech
k jednotlivým sbírkám od samých zaèátkù odbornì a pouèenì vyjadøo-
val literární kritik a publicista Mojmír Trávníèek. Z jeho slov citujme:

�Básník Josef Koøenek nepatøil nikdy k tìm, kteøí svou tvorbou komolili �ivot.
Odmítl vidìt svìt bez perspektivy pøesahu a plné svobody Bo�ího díla. Patøí k básníkùm,
kteøí neztratili ve v�eobecném chaosu vìdomí závaznosti slova jako tvùrèího aktu
a bdí nad tím, aby se alespoò v jeho vlastním díle nestala �chromá slova� ani bezdìky
nástrojem èi pomocníkem destrukce.�

Koøenkova poezie má výrazné duchovní zamìøení, je orientována na
etiku, odpovìdné pro�ívání �ivota a hledání a pro�ívání lásky jako velké-
ho �ivotního daru. Básníka a vzdìlance pøedstavujeme �iroké obci absol-
ventù a pøátel Slovanského gymnázia jako pøíklad cílevìdomého studen-
ta, který se na své �ivotní pouti nelekal pøeká�ek a v duchu svého pøe-
svìdèení �ivot zhodnocoval, a dokonce i �ivoty jiných dobrem obohacoval..

Mgr. Bohumír Koláø

STUDIUM NA SLOVANSKÉM GYMNÁZIU �
TRVALÝ DAR PRO ORIENTACI V MÉM �IVOTÌ

Ve �kolním roce 1959/1960 jsem nemohl pokraèovat ve veèerním stu-
diu na SVV� 1) v tehdej�ím Gottwaldovì, proto�e jsem po �kole nemìl ve-
èerní autobusové spojení domù. Od svých 14 let jsem pracoval jako dìl-
ník v obuvnickém prùmyslu, ponìvad� rodièe nepodepsali vstup do JZD.
Ráno jsem ve své obci Louèka vstával pøed 4. hodinou, pak ve 4.15 auto-
busem do Gottwaldova, kde jsem byl v 5 hodin ráno, a v 6 hodin zaèínala
smìna. Poslední autobus k nám do Louèky odjí�dìl v 18.20, kde�to vy-
uèování v 2. roèníku mého veèerního studia konèívalo ve 20 hodin. A tak
jsem hledal mo�nost dálkového studia mimo Gottwaldov. A mé �ivotní
�tìstí � ano, nebojím se to tak nazvat � mé �ivotní �tìstí bylo, �e jsem
objevil budovu Slovanského gymnázia na tø. Jiøího z Podìbrad, kam jsem
na podzim roku 1959 pøestoupil.

Byl jsem fascinován osobnostmi vyuèujících, jako byl mùj tøídní profe-
sor Krýza, prof. Li�ka, prof. Borovièka a dal�í. Nic mi nevadilo slo�ité
dojí�dìní. Ka�dou støedu jsem skonèil svou ranní smìnu v 10 hodin a 4
minuty jsem mìl na bìh k trolejbusu. A pak vlakem do Olomouce. Po
skonèení výuky jsem èekával na P. Sklenovského, u kterého jsem ve støe-

* Pozn. red. pro mlad�í roèníky: SVV� = støední v�eobecnì vzdìlávací �kola (náhrada za
pøejmenovaná gymnázia)
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dy pøespával; ten mìl v�dy odpolední smìnu, a tak jsem u vchodu domu
na Hradì èekával do 23 hodin. Po rùzných debatách jsem kolem pùlnoci
ulehl a P. Sklenovský mì budil pøed tøetí hodinou ranní (u� ve ètvrtek)
a ve tøi ráno jsem vy�el pì�ky z Hradu na nádra�í (tramvaje tak brzy
ráno nejezdily), abych stihl vlak z Olomouce ve 4 hodiny, proto�e v 6 ho-
din ráno u� jsem musel být v gottwaldovské obuvnické dílnì. Ranní cesty
Olomoucí byly poetické a plné mých pøedsevzetí k dobrému studiu
i k výkonu povolání.

Po maturitì jsem uva�oval o studiu na vysoké �kole. Z obuvnického
prùmyslu mì nechtìli propustit, a tak jsem ode�el na roèní brigádu na
Dùl Suchá ve Stonavì. Odtud u� jsem si mohl v roce 1962 podat pøihlá�-
ku na LF UP v Olomouci v roce 1962 � a byl jsem pøijat. Celé studium
jsem pojímal velmi zodpovìdnì � mìl jsem ve svých 19 letech za sebou ji�
pìt let dìlnické práce. Mohl jsem �dìlat kariéru� se svým pùvodním dìl-
nickým povoláním, ale daø ilo se mi odolávat nabídkám ke vstupu do
KSÈ, a to i pozdìji u� jako lékaøi, kdy coby bezpartijní jsem byl po atestaci
prvního stupnì z vnitøního lékaøství dán na obvod a odtud jsem trpìli-
vou prací absolvoval jak externí aspiranturu, tak i atestaci I. a II. stupnì
z v�eobecného lékaøství. Souèasnì jsem za totality soukromì studoval
u prof. dr. Dacíka etiku, morálku a nìkteré biblické obory. A tak po zmì-
nì spoleèenských pomìrù jsem je�tì dálkovì studoval na CMTF UP
a obhájil svou diplomovou práci �Lékaøské stavovské ctnosti�. Vydal jsem
dvì vysoko�kolská skripta, monografii Lékaøská etika (Triton 2002,
2004) a pìt básnických sbírek. Vedle své aktivní lékaøské praxe na obvo-
dì jako praktický lékaø vyuèuji i externì lékaøskou etiku na LF UP.

Pro to v�e zmiòuji? Proto�e to v�echno bych nedokázal, kdybych nestu-
doval na Slovanském gymnáziu. Toto studium bylo skuteèným prame-
nem smyslu mého �ivota, orientací v mravním �ivotì a inspirací k dal�ímu
studiu a slu�bì potøebným nemocným � pøes v�echny problémy, kterými
zdravotnictví procházelo a prochází. Jsem pøesvìdèen, �e vedle v�ech eko-
nomických tì�kostí zùstává ve zdravotnictví velký prostor pro vlídný,
profesnì zdatný a laskavì empatický pøístup, který mù�e rozhodujícím
zpùsobem oslovit pacienta a být mu povzbuzením na jeho �ivotní cestì.

Nepøestávám dìkovat svým gymnaziálním profesorùm a stále se sna-
�ím, abych jejich odkaz promìòoval v kvalitní péèi o nemocné. Pøeji v�em
souèasným i budoucím studentùm, aby stále nacházeli inspirativní ori-
entaci v osobnostech svých souèasných profesorù.

Vdìèný

MUDr. et Mgr. Josef Koøenek, CSc.
(mat. roè. SGO 1961)
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MALÁ VZPOMÍNKA

NA DOBU PLNOU PARADOXÙ

Mám pøed sebou snímek nìkdy z poèátku �edesátých let, snad z roku
1962, kdy na na�í �kole pùsobil pan uèitel Vladimír Schlimbach, tenkrát
�soudruh uèitel�. Byl to velký fanda jazzu, a tak zalo�il klasickou velkou
�ákovkou kapelu, která mìla po ètyøech saxofonech, pozounech a trub-
kách plus rytmiku. Ve stejné sestavì hrával tehdy proslavený orchestr
Karla Vlacha. Myslím si, �e hrát v té dobì s pionýrským �átky jazz byla
tak tro�ku provokace. �ivì si vzpomínám, �e jsme mìli na �kole i oficiál-
ní pìvecký sbor, vedl ho pan profesor Krýza, který byl významným èle-

nem Pìveckého sboru morav-
ských uèitelù. V jeho reperto-
áru byly i dobové písnì. Na
jednu z nich si vzpomínám
dodnes. Zaèínala slovy: �Kte-
rý prvý z pionýrù poletíme do
vesmíru��

Ale vra�me se ke kapele. Pan
uèitel Schlimbach úzce spolu-
pracoval s orchestrem Èesko-
slovenského rozhlasu, který
øídil famózní klarinetista Ka-
rel Krautgartner. Ten pøi ka�-
dé náv�tìvì Olomouce nezapo-
mnìl povzbudit na�i snahu.
Fotografie, které je dnes 45 let,
to jasnì potvrzuje. Pamatuji
si, kdy� se jeho kapela ubyto-
vala v hotelu Palác, tak jsme
pøed hotelem hrávali trubko-
vá sóla z jejich repertoáru.
Iniciátorem byl v�dy Zdenìk

Netopil, pozdìj�í grafik. V na�í kapele nikdy nehrál ná� spolu�ák, jazzo-
vá legenda, absolvent jazzové university v americkém Brooklynu Emil
Viklický. Byl jedním z mála, kterého tehdej�í re�im musel pro jeho svìto-
vý vìhlas do Ameriky na studia pustit. Neumím si to nijak vysvìtlit, ale
�e je skvìlý pianista, jsme zjistili a� poté, co po ukonèení studia informa-
tiky a numerické matematiky na Pøírodovìdecké fakultì UP v Olomouci
�el studovat hudební harmonii!

Po ukonèení �koly jsme se v�ichni rozprchli, a jak kapela pokraèovala
dále, nevím. Vím jen, �e celý orchestr Èeskoslovenského rozhlasu po oku-
paci v srpnu 1968 zùstal v Rakousku a byl èasto sly�et na vlnách rozhla-
su vídeòského�

Jaroslav Fuksík

Karel Krautgartner pøi náv�tìvì na�í �koly
v roce 1962
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STAØÍ LATINÍCI A ZPACKANÁ SOUTÌ�

LIDOVÉ UMÌLECKÉ T VOØIVOS TI

Na nás neplatí
ni pouta, okovy, ni øetìzy.
Pouta zrezatí
ta svoboda v øetìzech nevìzí�

 V+W

Byv po�ádán o pár postøehù z let svého �pobývání� na nìkdej�í Støední
v�eobecnì vzdìlávací �kole Jiøího z Podìbrad, jsem na rozpacích. Ne snad,
�e bych se stydìl (i kdy� studijní výsledky nebyly nijak oslnivé), leè èas je velice
milosrdný a v�e nepøíjemné nám vytìsní z mysli. Zbudou kusé vzpomín-
ky na pár zøejmì marginálních událostí, které se mi (pøes propast ètyø deseti-
letí) jeví jako ty nejpodstatnìj�í. Tak u� se, pamìtníku, nevymlouvej a ruèe
do vzpomínání!

Èas mezi podzimem 1958 a létem 1961 byl � jak jsem se zpìtnì ujistil
� plný zmìn. Jen letmé nahlédnutí do encyklopedie mi napovìdìlo, �e
jsem zaèal studium jako �ák Èeskoslovenské republiky a konèil jako
maturitou obdaøený vzdìlanec Èeskoslovenské socialistické republiky.
Na toto téma jsme mìli navíc jednu hodinu obèanské výchovy.

Dobøe si vybavuji, s jakou nedùvìrou jsme hledìli na nový státní znak.
Èeskému lvu byl odebrán slovenský køí�, který byl nahrazen jakýmsi
symbolem po�áru. Jeden ze studentù (ve vedlej�í tøídì) prý zaèal vytrubovat
pøi výkladu hasièskou kvartu a byl za to obdaøen poznámkou, �e zlehèuje
�výdobytky socialismu�.

Mnì i mým spolu�ákùm se zdála dost podivná podobnost mezi zkrat-
kami ÈSSR � SSSR. A tady se projevil nadhled pana profesora Borovièky,
jen� do své hodiny èeského jazyka prozíravì zaøadil ukázku z Gogolova
románu Mrtvé du�e a osvìtlil nám význam slova �gubernie�. Raète si
pov�imnout, �e jsem si tohoto výteèného pedagoga nikdy nedovolil oslo-
vit jako �soudruha uèitele�; na to jsem si ho pøíli� vá�il. Uèil pøed válkou
i mého otce a ten mi dùraznì kladl na srdce, �e generace �starých latiní-
kù� � na rozdíl od v�ech ostatních � slyne encyklopedickým vzdìláním
a �e to nedávají nijak okatì najevo.

K latiníkùm zcela nepochybnì patøil i pan profesor Bráblík, který byl
dva roky mým tøídním a vybavil mne do �ivota mnoha velice dobrými
radami. Mnì se tenkrát zdály býti zcela zbyteèné, ale kupodivu v pamìti
zùstaly dodnes. Jeho kousavé poznámky, kterými komentoval ne�vary
té podivné doby, byly mezi �áky dále tradovány a dnes se u� zdají být
legendárními. Tak napøíklad pøi jedné hodinì (psali jsme právì písemnou
práci na povinné téma J. A. Gagarin a pøednosti sovìtské kosmonautiky) se dlouze
zahledìl z okna na dýmající komíny a solné skvrny na omítce mìstských
lázní. Pohled velice odpudivý komentoval jediným slovem: Thermy! Pí-
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semnou práci pøedèasnì ukonèil
a dal nám dùkladnou pøedná�ku
o významu veøejných lázní ve sta-
rém Øecku. Dodnes sly�ím jeho ne-
zamìnitelnou intonaci, s jakou
nám kladl na srdce, �e èlovìk mù�e
být vykoupán a navonìn, pøesto
v nìkterých pøípadech zùstává
dále èunìtem.

Stále �ivá zùstává i vzpomínka
na jakési okresní kolo Lidové umì-
lecké tvoøivosti, kam jsem byl pøi-
hlá�en (ani� jsem o tom vìdìl) øeditel-
stvím �koly. Zøejmì se jim doneslo,
�e o pøestávkách chodím brnkat na
mírnì rozladìné køídlo, které stá-
lo ve vedlej�í tøídì. Byl jsem zaøa-
zen do kategorie sólový klavír
a vybral si Jaroslava Je�ka. Pøede
mnou se blýskly svým umìním
výteèné klavíristky, které zpùsob-
nì (a urèitì bez jediné chybièky) hrály
doporuèenou klavírní literaturu.
Pak jsem se pøihrnul já a zaburá-
cel ve fortissimu svoje nepøíli� zda-
øilé improvizace na píseò �ivot je
jen náhoda. Vím jen, �e jsem hod-
nì dlouho dr�el pedál, aby zvuk
piána �nahradil celý orchestr� (jak
jsem to pozdìji komentoval). Na závìr
jsem si dovolil chytlavý Je�kùv re-
frén zazpívat.

Výrok poroty byl zdrcující. Jed-
nìm vadil pedál, dal�í mi vyèetli,
�e v kategorii sólový klavír je zaká-
záno zpívat. Nejvíc ov�em popuzo-

valy improvizace. Napøed prý musím dokonale zvládnout stupnice a prs-
toklad, pak se teprve mohu pustit do ostatního. Opaèný postup je
zapovìzen! V porotì sedìl kromì soudruha øeditele a dal�ích dùle�itých
èinitelù �z partaje� a �z okresu� také legendární pan profesor Èièatka.
Ten jediný mne bránil slovy, ���e to sice nebylo podle not, ale nasazení
a upøímnost toho studenta byly pøíkladné.�

No, nepostoupil jsem, ale stal se pilným náv�tìvníkem hudebního od-
dìlení Okresní knihovny, kterému pan profesor, byv �odejit ze �kolství�,
tenkrát �éfoval. Ten mi pak pùjèil noty k dal�ím písním V+W s tichým
doporuèením, abych na pøípadném dal�ím veøejném vystoupení vyne-
chal Pochod plebejcù. A �e plebejec je nìco jako proletáø. Zvìdavì jsem se

Richard Pogoda
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doma podíval na text. Zaèínal slovy: �Více ne�li sláva, víc ne� polní tráva
je obèanská svoboda��

Poslední vzpomínka se ví�e k události, která se udála mimo zdi gym-
názia. Kdy� jsme s kolegou Pavlem Dostálem provozovali ve sklepení Domu
armády DEX-klub, psal se rok 1966. Secvièili jsme tenkrát (i s dixielando-
vou kapelou) komponovaný veèer z textù Christiana Morgensterna a vyblb-
li se u toho náramnì. Publikum øvalo smíchy a mnì se zdálo, �e vzadu
jsou mi povìdomé tváøe, které bych v na�em klubu neoèekával. Pak se
objevili v �atnì oba �staøí latiníci�. Byli uplakaní smíchy a záøili spokoje-
ností. �e prý pøece jen jsem na �jejich ústav� (jak se tenkrát vyjádøili) necho-
dil nadarmo.

Nevím u�, jaké jsem mìl známky na maturitním vysvìdèení, ale tu
pravou maturitu jsem slo�il o pìt let pozdìji v olomouckém DEX-klubu.

Richard Pogoda
(mat. roè. SGO 1961)

VZ P O M Í N K A

NA ING. ARCH. ZDEÒKA HYNKA

�ivotní osudy mladého studenta reálky byly charakterizovány tì�kým
obdobím druhé svìtové války, která tak fatálnì poznamenala stovky tisí-
cù obèanù na�í zemì a která pokøivila mladé generaci nadìjnou linii do
budoucnosti, ji� si pro sebe vytyèili. Maturoval v roce 1940, a proto�e
vysoké �koly v ÈSR nechal Hitler zavøít, zvolil Zdenìk za doèasný únik
kurz na Obchodní akademii. Av�ak po absolvování byl, jako mnoho ji-
ných z roèníku 1922, �totálnì nasazen� na nucené práce do Berlína. I kdy�
se mu podaøilo vzdálit se z tohoto cíle spojeneckých bombardérù, mohl
vykonávat jen jakousi provizorní èinnost, která byla na hony vzdálena
jeho pøedstavám. Teprve v roce 1945, po skonèení války, se mohl zapsat
na vytou�enou Fakultu architektury VUT v Praze a po absolvování zkrá-
ceného studia se koneènì vìnovat architektonické profesi. Osudový rok
1948 mu v�ak znovu zhatil pøedstavy o svobodné architektonické tvor-
bì, nebo� postátnìné architektonické projekèní ateliéry a poèátky zprù-
myslnìného stavebnictví pøivedly architekty do mantinelù prefabrikace
a typizace, odkud nebylo cesty ven. Hynkovým zamìstnavatelem byl v tìch
letech Stavoprojekt v Olomouci, kde se pøece jen objevily zajímavìj�í úko-
ly z oblasti rekonstrukce historických objektù nejen v Olomouci, ale také
v Kromìøí�i, Opavì i jinde. Kdy� se koncem �edesátých let zaèalo ve spo-
leènosti blýskat na lep�í èasy, opìt svitla nadìje, �e bude lépe i v architek-
tuøe. Po republice se zaèaly konstituovat Útvary hlavních architektù (od-
borných pracovi�� pøi mìstských národních výborech), které mìly dohlí-
�et na urbanistickou i architektonickou kvalitu zámìrù stavebníkù. Díky
osvícenému vedení mìsta Olomouce v osobì starosty Øeháèka byl Zdenìk
Hynek vyzván k zalo�ení Útvaru od 1. ledna 1967 také v Olomouci a byl



262

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

jmenován hlavním architektem mìs-
ta. Ani tato optimistická epocha v�ak
nemìla mít dlouhého trvání. Zpùso-
bilo to obsazení republiky cizími voj-
sky v srpnu 1968 z dùvodu vykon-
struované kontrarevoluce. Za jedno
z takových domnìlých ohnisek kon-
trarevoluce byl oznaèen i Útvar, kte-
rý obdr�el dokonce nálepku �brzda
výstavby�, proto�e si dovolil nepovo-
lovat evidentnì nepøijatelné zámìry,
prosazované èasto pøes politickou
protekci. Po zru�ení Útvaru ke konci
roku 1970 opìt nastalo období hledá-
ní uplatnìní na nìjakou blí�e neurèe-
nou dobu v podniku, kde by nehrozi-
lo politické pronásledování � tento-
krát ze strany domácí vládnoucí
vrstvy komunistù a jejich pøisluho-
vaèù. Následujících pìt let trval pak
azyl v náruèí podniku �Rudné doly�
se sídlem v Jeseníku, a to na novì za-
lo�eném pracovi�ti tzv. technického
rozvoje v Hnìvotínì u Olomouce, kde
se mimo jiné tvoøily podklady pro

rùzné typy montovaných rodinných domkù OKAL v západonìmecké li-
cenci. Proto�e osobnost architekta Hynka byla v odborných kruzích dob-
øe známa, pøi�la z Prahy nabídka na zalo�ení projekèního ateliéru Státní-
ho ústavu pro rekonstrukce památkových mìst a objektù v Olomouci.
Nabídka byla pøijata, a tak v profesním �ivotì architekta Hynka a jeho
kolegù koneènì nastala etapa uklidnìní a skuteèné architektonické tvor-
by na úseku nesmírnì zajímavé a spoleèensky odpovìdné tvorby. V tomto
ústavu pracoval a� do ukonèení aktivní èinnosti roce 1985.

Osudy a peripetie v �ivotì architekta Hynka jsou pøíznaèné pro urèi-
tou generaci obèanù na�í vlasti, a proto jsem také chtìl dne�ní mláde�i
na jeho pøíkladu aspoò trochu pøiblí�it, jak se �ilo v totalitních re�imech.

Vysoká odbornost, dokonalé spoleèenské chování i umìní jednat s lid-
mi � to byly vlastnosti, pro které po�íval úctu a oblibu jak u svých spolu-
pracovníkù, tak u ostatních pøátel. Ti v�ichni a mnozí dal�í se s ním
pøi�li rozlouèit, kdy� podlehl dlouhé nemoci dne 13. srpna 2006 ve svých
83 letech.

Ing. arch. Antonín �kamrada, spolupracovník
(absolvent Polívkova reálného gymnázia 1948)

Ing. arch. Zdenìk Hynek
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POHLED ZPÌT ANEB JAK JSME STUDOVALI

NAVZDORY V�EM REFORMÁM

Listuji ve starých vysvìdèeních � nestaèí to. Tak�e otvírám staré al-
bum s fotografiemi z gymnázia � také nic moc. Dal�í zdroje u� ale ne-
mám, a tak se, chtì nechtì, pou�tím do vzpomínání. Proè to v�echno? To
proto, �e jsem bylo �osloven�. Ano. Byl jsem po�ádán, abych napsal nìja-
ké vzpomínky na svá gymnaziální léta, pro�itá na Slovanském gymnáziu
v Olomouci. Copak se ale dá vzpomenout si na nìco, co se stalo více ne�
pøed pùl stoletím?(!) Pøesto. Slíbil jsem � plním.

Tak tedy � s tím Slovanským gymnáziem (nebo bych snad mìl je�tì
napsat �gymnasiem�?) to vlastnì nebylo tak jednoznaèné. Po slo�ení zá-
vìreèných zkou�ek na støední �kole (tedy: my jsme stále �chodili na mì�-
�anku� a ty závìreèné zkou�ky jsme si �vy�rali� jako vùbec první roèník
� zku�ební králíci? � v�ak to také moc dlouho nevydr�elo!) v roce 1952
a po slo�ení pøijímacích zkou�ek pár týdnù nato jsem byl pøijat na Slo-
vanské gymnázium v Olomouci. Také mé první vysvìdèení, za �kolní rok
1952/53, podepsalo vedení Slovanského gymnázia v Olomouci: øeditel �
Miloslav Zedek, tøídní uèitel � Franti�ek Tvrdoò. Vysvìdèení z dal�ího
roèníku ale, aè stejní pánové, podepisovali u� jako øeditel a tøídní uèitel
První jedenáctileté støední �koly v Olomouci. Stejnì tak i mé tøetí a záro-
veò i poslední �gymnaziální� vysvìdèení za �kolní rok 1954/55 mi vysta-
vila ji� vzpomenutá �jedenáctiletka�. Jen jména pánù, kteøí na nìm byli
podepsáni, se ponìkud zmìnila: øeditel � Franti�ek Tvrdoò, tøídní uèitel
� Josef Huták. Mo�ná se mnou leckdo nebude souhlasit, ale své vzpomín-
ky na tøi roky mých �gymnaziálních� studií bych nyní, s odstupem po-
øádné øady let, oznaèil jako témìø nekonèící øadu bezvadných zá�itkù, na
sebe takøka tìsnì navazujících. (Samozøejmì, èas leccos pøikrá�lí, na �pat-
né vìci se lehèeji zapomíná a èlovìk, kterého osud pøímo �nezkrouhnul�
� a to je, zapla�pánbùh, i mùj pøípad � by si asi nemusel a� tak moc
stì�ovat. I kdy� �!)

Nevím, èím to je, ale v na�í tøídì, tedy v 1. A Slovanského gymnázia
v Olomouci v roce 1952, se se�la bezvadná parta klukù a holek. Hned po
úvodním �rozkoukání� jsme si tak nìjak padli do noty a zaèali ��ít napl-
no�. Aby nedo�lo k nedorozumìní: ten ��ivot naplno� pro nás místní zna-
menal neustálé vyhledávání sportovních a polosportovních zá�itkù; kro-
mì hodin �kolního tìlocviku (s nezapomenutelným profesorem Coufalem
� �Cívkou� a po jeho odchodu se stejnì oblíbeným mladièkým profeso-
rem Minksem) jsme, jen tak pro potì�ení, hrávali volejbal, ko�íkovou,
jezdili jako ztøe�tìní na bicyklech znaèky Eska, plavali, bruslili. A k tomu
v�emu jsme, pøimìøenou mìrou, pøibírali i dívky, na�e spolu�aèky.

Ale nebyli jsme ve tøídì jen my �místní�, mìli jsme také dosti �pøespo-
lákù�. Ti to mìli hor�í. Dopravovali se vlaky, autobusy a nìkdy i pì�ky,
kdy� poslední spoj kvùli nìjaké akci ujel, a tak nebylo divu, �e pøespoláci
nemìli takovou mo�nost zúèastòovat se na�eho mimo�kolního �øádìní�.
Zato mìli více èasu na �kolu: dlouhé hodiny èekání na spoj vyu�ívali
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k psaní úkolù (které jsme pak èasto v chvatu pøed pøí�tí hodinou opiso-
vali) a uèení se (na co� nám místním leckdy u� èasu nevybylo). Dodnes
s dojetím vzpomínám, jak jsme parta spolu�ákù jednou pøi nedìlním
ly�aøském výletu (samozøejmì �e nedìlním, v�dy� tehdy je�tì o pìtitý-
denním pracovním týdnu nebylo ani vidu, ani slechu) po dlouhém a�
detektivním hledání zaklepali na dveøe chaloupky na�í spolu�aèky Jarky
na samotì u Pohoøan. Na srdeèné pozvání její maminky jsme váhavì
odepnuli ly�e a vstoupili dovnitø, a proto�e u� se zaèalo se�eøívat, ve
svìtnici se svítilo. PETROLEJKOU. Najednou jsme si uvìdomili, �e ta
Jarka, její� bez výjimky v�echny rysy pan profesor Kube� jako nejlep�í
vystavoval na tøídní nástìnce, vìt�inu tìch rysù rýsovala ve svìtle petro-
lejek! Inu � nemìla to jednoduché. Teprve po této pøíhodì pøestala pøed
námi tajit, �e obèas kupuje v Olomouci jakousi devadesátivoltovou bate-
rii � na rádio. (Nìjak se s tím, �e doma nemají elektøinu, nechtìla �chlu-
bit�.)

�ádné na�e letní prázdniny se neobe�ly bez alespoò jednoho del�ího
výletu se stanováním (tedy: turistické kempy tehdy neexistovaly, zato �
a� na ojedinìlé výjimky � se dalo stanovat ve volné pøírodì takøka v�u-
de), a tak jsme postupnì nav�tívili pamìtihodnosti ji�ních i severních
Èech, ji�ní Moravy a èásti i Slovenska. Tyto prázdninové mnohadenní
akce (popravdì øeèeno se jich zúèastòoval jen �úzký výbìr na�í tøídy�)
jaksi navazovaly na na�e �kolou organizované brigády. A� u� to byly bri-
gády povinné v prùbìhu �kolního roku, napøíklad bramborová brigáda
v moravském pohranièí (s noèní náv�tìvou nás klukù ubytovaných v jedné
vesnici do sousední vesnice, kde byla ubytována �na�e dìvèata� � samo-
zøejmì tajnou a po následném prozrazení �tvrdì� potrestanou), èi dobro-
volné prázdninové lesní brigády, jednou na �umavì v dobì kácení lesù
pro budoucí pøehradu Lipno, jindy v Jeseníkách, na úpatí tehdy je�tì
�nezasa�ené� hory Mraveneèník. A ov�em i na nìkolikadenní tøídní výle-
ty na konci ka�dého �kolního roku.

Samozøejmì �kolní docházka a sportovní vyu�ití volného èasu nebyly
tím jediným, na co z dob svého studia na gymnáziu vzpomínám. Dal�ím
zdrojem vzpomínek jsou na�e taneèní (a �e jsme byli tak bezvadná parta,
tedy vìt�ina z nás je absolvovala hned dvakrát). Spoleèenské prostøedí
tehdej�ího je�tì v plné slávì se skvoucího olomouckého Národního domu,
nezapomenutelné rady proslulého taneèního mistra Kadlece (k nìmu�
nìkolik na�ich spolu�ákù chodilo i do pokroèilých kurzù) èi na�e �neza-
pomenutelné� studentské lásky, (které nás leckdy donutily protrpìt ce-
lou dobu se strnulým pohledem do sálu z milosrdného pøítmí druhého
balkonu), to v�e na mne hluboce zapùsobilo. A jsem pøesvìdèen, �e nám,
mladým gymnazistùm, to i v�típilo do du�í ty nejdùle�itìj�í zásady spole-
èenského chování a v�eobecné lidské slu�nosti.

Kdy� u� padlo slovo lidská slu�nost, nemohu nevzpomenout na jednu
pøíhodu tak trochu z jiného soudku. Jde o vyslovenou klukovinu � s dob-
rým koncem. To bylo ji� v �posledním gymplu� (øeèeno tehdej�í termino-
logií v 11. tøídì JS�), tedy ve �kolním roce, kdy na�ím tøídním byl profe-
sor Huták a øeditelem �koly doktor Tvrdoò. �e kluci i maturitního roèní-
ku obèas hodí houbou, to není nic divného, nám se to ale jednou nìjak
vymklo z rukou. Tak�e kdy� rázem po zvonìní ve�el do tøídy ná� tøídní
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Huták, bylo ve tøídì bo�í dopu�tìní: otisky houby snad na v�ech stìnách,
tabule samozøejmì nesmazaná, po zemi �pinavé lou�e a vìt�ina nás klu-
kù se také nemohla pochlubit pøíli�nou èistotou odìvu. A bylo zle. Huták
jen procedil mezi zuby: �Tak tentokrát vám to neprojde.� A hned zorgani-
zoval náv�tìvu nìkolika vyhlá�ených vùdcù tøídy v øeditelnì. Pøi�li jsme
�na kobereèek� poøádnì zkrou�ení a je�tì v hor�ím stavu jsme se vrátili
do hodiny. Verdikt byl jednoznaèný: øeditel nebude nic vy�etøovat, vinna
je celá tøída vèetnì dìvèat (!); tøída bude vymalována, náklady zaplatí
11.A a hlavní viníci dostanou dvojku z mravù. Tak to bylo na nás oprav-
du moc, tím spí�e, �e jsme byli ji� maturitním roèníkem a dvojka z mravù
by nebyla tou nejlep�í vizitkou pøi podávání pøihlá�ky na vysokou �ko-
lu� A jak to v�echno dopadlo? Jakýmsi pø íznivým øízením osudu byl
tatínek na�í spolu�aèky Vlasty malíøem pokojù a dal�ím øízením osudu
se tato pøíhoda udála v sobotu. Vlasta s �hlavním viníkem� ani neèekali
na konec vyuèování a ihned se odebrali hledat Vlastina tatínka. (A vìøte,
v dobì komunálních podnikù, kdy v�e bylo dlouhé mìsíce pøedem naplá-
nováno aby se nakonec v�echny plány stejnì neplnily, to v mnohatisícové
Olomouci a okolí nebylo nic jednoduchého.) Podaøilo se, tatínek po úvod-
ních hromech a blescích pøislíbil pomoc, nadiktoval, co v�echno musíme
pøipravit, kolik nejménì musí být pøítomno �brigádníkù� na pomocné
práce atakdále, atakdále. V následujícím maratonu byla ji� jen jediná
pøeká�ka � pan �kolník. Ale i ten byl nakonec umluven, tak�e se ji�
v sobotu odpoledne mohlo zaèít. Co bych dlouze vyprávìl! V pondìlí ráno
jsme v�ichni ji� byli ve tøídì �jako ze �katulky�. A nebyli bychom to my,
11. A, kdybychom i v takové �vypjaté situaci� neøe�ili situaci s humo-
rem. A tak kdy� první vyuèující, shodou okolností opìt Huták, vstoupil
po osmé hodinì do tøídy, doslova onìmìl ú�asem: nádhernì vymalovaná
tøída, navíc bohatì vyzdobená prou�ky krepového papíru jako na ma�-
karní bál a pøes celou desku té nejèernìj�í tabule, jak v �ivotì je�tì nebyla
umytá, na ní ohromný nápis barevnými køídami kaligrafickým písmem
vyvedený: �VÍTÁME VÁS�. Tøída mlèela jako zaøezaná � vìdìli jsme, �e
následující okam�iky rozhodnou �o na�em osudu�. Po krátkém vnitø-
ním boji se Huták zasmál a prohlásil: �No, mo�ná vám to pøece jenom
projde.� A pro�lo. Následujících nìkolik dní do na�í tøídy jakoby náho-
dou vstupovali v�ichni páni profesoøi a paní profesorky, i kdy� u nás
nemìli hodinu, øeditel Tvrdoò byl samozøejmì mezi prvními. Asi tak ve
ètvrtek, ale mo�ná, �e a� v pátek, nás Huták �poprosil�, abychom pøece
jenom u� tu výzdobu sundali a tabuli smazali, nìkterým profesorùm
toti� prý jeden díl tabule je málo. Nenechali jsme se moc pøemlouvat.
Hned po vyuèování jsme opravdu v�echno uklidili � a� na jeden malinký
støapeèek, který jsme nechali viset na stropì uprostøed tøídy. Vydr�el
tam a� do prázdnin.

Vzpomínek na gymnaziální léta by bylo nespoèet, tím spí�e, �e se mi,
jak se zdá, nìjak �obnovují dávno zasutá nervová propojení�. Ale nechtìl
bych skonèit jen vyprávìním �ánrových studentských pøíhod. Nìjak to-
ti� cítím, �e na závìr by se slu�elo i jakési vá�nìj�í �prohlá�ení�. Nu�e.

V dobì na�eho gymnaziálního studia, tedy v letech 1952 a� 1955, jsme
si jen velmi málo uvìdomovali, mo�ná, �e skoro vùbec ne, v jaké dobì
�ijeme. Byli jsme �normálními� kluky a holkami, kteøí pro�ívali �nor-
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mální� studentské slasti i strasti a mìli jsme normální a bezvadné pány
profesory a paní profesorky. (Pro mlad�í ètenáøe zdùrazòuji, �e opravdu
�pány� a �paní�, i kdy� pozdìji se to u� �nenosilo�.) A mìli jsme je rádi,
vá�ili jsme si jich a já jsem dodnes pøesvìdèen, �e naprostá vìt�ina z nich
byla nejenom vysoce charakterními lidmi, ale i silnými osobnostmi, na
které se nedá zapomenout. Osobnostmi, které v nás � alespoò ve mnì
urèitì � zanechaly nesmazatelné stopy. Samozøejmì to vùbec nesouvisí
s hrùzou, kterou mnozí mìli napøíklad pøed �obávaným matematikem�
Li�kou èi neménì �obávaným chemikem� Krýzou ani s obavami pøed pøís-
ným zkou�ením profesorky zemìpisu �krobánkové (a vynikající tìlocvi-
káøky v té�e osobì) a samozøejmì ani s na�imi drobnými ú�klebky na
adresu jakýchsi � podle na�eho názoru � �kantorských popletù typu�
Pochobradský, Eliá�� Teprve s odstupem èasu jsem vysoce ocenil hlubo-
ké pedagogické a lidské kvality v té dobì ji� starých pánù profesorù,
jako byli napøíklad Bartocha èi Springer (ten poslední nás u� vlastnì ani
neuèil, ale na jeho obèasná suplování, pøi nich� nám vyprávìl pøíbìhy
z antické mytologie � nebo snad radìji mythologie? � nikdy nezapome-
nu), a také naopak mladého výtvarníka Stibora (o nìm� jsme mezi sebou
pøi�ivovali fámu, �e teprve po letecké havárii, která se mu jako sportov-
nímu pilotovi pøihodila, si udìlal doktorát a dal se na kantoøinu � do-
dnes nevím, jestli to byla vskutku pravda�) nebo tak øíkajíc �samostat-
ného kantorského druhu� Nakládala. Ten naposled jmenovaný mìl u nás
ru�tinu vlastnì jen v 1. roèníku gymnázia, pøesto s chutí na nìj vzpomí-
nám: sice jsem od nìj na vysvìdèení nikdy nedostal jednièku, zato v�ak
na v�ech vysvìdèeních v dal�ích roènících (a to i po maturitì na vysoké
�kole) jsem u� jinou známku z ru�tiny ne� �1� nepoznal.

A samozøejmì Tvrdoò! Mo�ná osobnost kontroverzní, pro nás ale,
v dobì na�ich studií, nezapomenutelný star�í kamarád. Ne nadarmo jsme
si také øíkali, �e po jeho nástupu do funkce øeditele �jedenáctiletky� jsme
mìli vlastnì tøídní dva � Hutáka a Tvrdonì. V�ak jsme ho také pravidel-
nì zvali (a on se zúèastòoval) je�tì dlouho po maturitì na na�e pravidelná
tøídní setkání.

A tak dnes chodím po Olomouci, sedmdesátiletý kmet, a jen s nostalgií
se dívám napøíklad na budovu Národního domu (na ní� je u� na první
pohled zvenèí patrná její vnitøní degradace), peèlivì uzamykám svùj bi-
cykl pøed ka�dým obchodem, do nìho� chci vstoupit tøeba jen na nìkolik
málo minut, proto�e vím, �e kdybych tak neuèinil, nemusel bych ho ji�
pøi návratu z obchodu mít, a veèer usedám pøed televizní obrazovku
a s nevírou �asnu nad ka�dodenními zprávami, jejich� pøevá�ným obsa-
hem jsou katastrofické scénáøe, zprávy o kriminalitì (kriminalitu mlá-
de�e nevyjímaje) a nekoneèné politické ha�teøení souèasného �bì�ného
�ivota�.

A tak �asnu nad náhodnì otevøenými èasopisy �pro puber�áky�, kde
skoro ani nerozumím nìkterým testovým otázkám, které mají ètenáøi
odhalit, jak jsou na to se sexem (v jejich 14 � 17 letech!) èi s drogami!!

A tak se stále èastìji rozèiluji nad poèítaèem, který sice �umím ovlá-
dat� ve dvou nejbì�nìj�ích editorech, ale který mi ka�dou chvíli nekom-
promisnì uká�e, kdo je tady pánem.
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A tak mi nezbývá, ne� se tì�it na na�e �pìtiletá setkání po maturitì�,
která s �eleznou pravidelností organizujeme � v roce 2005 ji� podesáté �
na kterých se nás, kupodivu, stále setkává docela úctyhodný poèet.

A tak � anebo �e by to v�echno nìjak souviselo s datem mého maturit-
ního roèníku (èi pøesnìji øeèeno s datem mého narození � hluboko pøed
polovinou minulého století�)?

Ach jo!

Ukázka z mých �úletù do øeèi vázané� vlastnì také patøí k jakémusi
druhu vzpomínek:

Je�tì jsem nedostal rù�i

Je�tì jsem nedostal rù�i
vetknutou do plotu.
Je to snad tím, �e mu�i
tak málo naslouchají srdcí svých tlukotu.

Na svìtì u� to tak chodí,
tì�ko øíct, kdo za to mù�e.
Já sám jsem jednou naslouchal �
odmìnou byla mi rù�e.

Ta �lutá rù�e, vetknutá do plotu!
Ing. Lubo� Tou�ek

(mat. roè. SGO 1955)

NA SL OVANSKÉM GYMNÁZIU

VYRÙSTALI I BIOLOGOVÉ

�Pøi�la padesátá a �edesátá léta a s nimi spojená øada �kolských refo-
rem. Ze Slovanského gymnázia vznikla I. jedenáctiletá støední �kola Olo-
mouc, tø. Jiøího z Podìbrad. I kdy� to byla velmi slo�itá doba, duch Slo-
vanského gymnázia v mnohém pøetrvával. Bylo tomu tak zejména díky
kontinuitì profesorského sboru, který zde v pøevá�né vìt�inì zùstal. Stá-
le byly studentùm v�tìpovány morální zásady, jako jsou pracovitost, èest-
nost, upøímnost. V této souvislosti nelze nevzpomenout velkého vlasten-
ce, profesora fyziky Karla Kymly, který ka�dý rok 28. øíjna pøi�el do
výuky v obleku a také øekl proè. Nebo Josef Huták, profesor dìjepisu,
který lehce, nìkdy a� s humorem dovedl pøedná�et dìjiny na�í vlasti.
Nezapomenutelné byly jím organizované nedìlní vycházky po historické
Olomouci (aè sám nebyl Olomouèák).

V té dobì byly pøedepsány budovatelské brigády. I tìch dovedli profe-
soøi vyu�ít úèelnì k dobré vìci. Kupøíkladu profesor chemie Franti�ek
Krýza ustavil pìvecký sbor, který nastudoval celou �kálu lidových písní,
a vystupoval s ním na øadì míst, jako byla Vojenská nemocnice v Olo-
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mouci, Dìtský domov apod. Jako pracovní brigádu vybral budování zoo-
logické zahrady na Svatém Kopeèku. Dal�ím nad�encem byl profesor as-
tronomie Vladimír Petr, který s ú�asným zanícením organizoval brigády
na výstavbì hvìzdárny v Nedvìzí (stal se pozdìji jejím øeditelem) a øada
dal�ích.

Mimo�kolní èinnost byla svázána a tehdej�ím ÈSM (Èeskoslovenským
svazem mláde�e) a pionýrskou organizací. Ale i v tìchto mantinelech do-
vedli profesoøi najít prostor pro práci øady zájmových krou�kù, které
vedli nejen profesoøi, ale i star�í studenti pro �áky z ni��ích tøíd. Jedním
z pøíkladù byl pøírodovìdecký krou�ek. Zde se se�la skupina zapálených
zájemcù a pro nìkteré z nich tento zájem o pøírodní vìdy vyústil do jejich
budoucího povolání (Jan ��ovíèek, Vladimír Zicháèek, Zora Strculová).
Bìhem této èinnosti se jeho èlenové ve spolupráci s Vlastivìdným muze-
em a dal�ími institucemi nauèili zakládat herbáøe èi zmapovali pøírodní
rezervace v okrese Olomouc. Nejoblíbenìj�ím místem, nav�tìvovaným
opakovanì, byla bezesporu chránìná území (U Strejèkova lomu, U bílých
hlín, les Království � poblí� obce Grygova), kde se vyskytuje koniklec
velkokvìtý a mnoho jarních rostlin. Se zanícením také provedli geologic-
ký prùzkum ve v�ech lomech v okolí. Sbírka hornin z této akce, doplnìná
fotografiemi a mapou, byla ocenìna na celostátní i mezinárodní úrovni,
kde byla dohodnuta spolupráce s tými� krou�ky v Bratislavì a byla sjed-
nána výmìna pøírodnin. Se v�emi tìmito aktivitami organizaènì pomá-

Èást pìveckého sboru prof. Krýzy
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hal tehdej�í krajský �kolní inspektor Vladislav Fleischmann, bývalý pro-
fesor SGO.

Pozdìji v letech �edesátých se �áci a studenti I. jedenáctiletky zúèast-
òovali øady soutì�í, jako byly Zlatý list nebo novì vzniklá biologická èi
chemická olympiáda, které organizovala Krajská stanice mladých pøíro-
dovìdcù, a pravidelnì se umís�ovali na pøedních místech v okresním
i krajském mìøítku. Zúèastòovali se také pravidelnì prázdninových pøí-
rodovìdeckých expedic na hadcovou step u Mohelna, Èertovy kameny
nebo Pálavu.

Mgr. Jarmila Èecháèková-Bosáková

LITERÁRNÍ KOL OTÁNÍ NA SGO
V 60. � 80. LETECH 20. STOLETÍ

Pøi povrchním pohledu na vývoj �kolství v letech �edesátých a� osmde-
sátých se mù�e zdát, �e ideologické tlaky, které pùsobily ve v�ech oblas-
tech �ivota, a to pøedev�ím v oblasti výchovy mláde�e, zcela nepøíznivì
ovlivnily kvalitu �kolní výchovy a mo�nosti pozitivního pùsobení na mla-
dé lidi. Není tomu tak docela. Za v�ech okolností bylo mo�no vytváøet
leccos zajímavého, u�iteèného a neformálního. Zále�elo na uèiteli, co v�ech-
no dovedl vtìsnat do hranic ideologického rámce. Dokonce nechybìly ani
finanèní prostøedky, podílely se na tom rozlièné finanèní fondy a také
Sdru�ení rodièù a pøátel �koly. Uvedu akce, kterým se v tìchto letech na
na�í �kole výbornì daøilo.

Strá�nice Maru�ky Kudeøíkové byla tvùrèí literární soutì�, probíhající asi
od druhé poloviny 60. let do konce 80. let. Byla to soutì� celostátní
s nìkolika koly: tøídními, okresními a celostátním. V prospektech byl
pochopitelnì vzhledem k tehdej�í dobì zdùraznìn ideologický aspekt tvor-
by, ale zároveò byl dán dostatek mo�ností zamìøit tvorbu pøirozenìj�ím
smìrem. A tak se v pravidelnì vydávaných almana�ích zdaøilých pøí-
spìvkù objevovaly povídky a poezie s tematikou v�eho, co studenti-tvùr-
ci pro�ívali: láska, pøátelství, pøedstavy o �ivotì, rodinné vztahy, pøíro-
da, technika, sport aj.

Na�i �áci se této vyhlá�ené soutì�e zúèastòovali v hojném poètu. Èe�ti-
náøi vybírali zdaøilé pøíspìvky a ty se pak v pøedepsané míøe podle kate-
gorií odesílaly do Strá�nice (tamìj�í gymnázium bylo organizátorem soutì�e).
Nebylo snad jediného roèníku soutì�e, ve kterém by nezískal nìjakou
cenu alespoò jeden ná� student. Mohu uvést dvì jména velmi význam-
ných úèastnic soutì�e z na�í �koly:
� Alena Tichá, ocenìná první cenou v celostátním kole za povídku Tygøí

oko a zároveò absolutní vítìzka tohoto celostátního kola (maturovala
v roce 1979);

� Alice Resková, ocenìná první cenou za soubor poezie (maturovala v roce
1984).
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Obì dívky se umístily nìkolikrát na pøedních místech soutì�e, která
byla známa svou vysokou úrovní. Jiní na�i tvùrci si odnesli v prùbìhu let
také opakovanì plno dal�ích cen: 2. cena, 3. cena, mimoøádné ceny apod.

Nejde v�ak jen o to, �e na na�í �kole se na�li pro literární tvorbu nadaní
studenti. Taková soutì� inspirovala k rozlièným �kolním akcím, tak�e
i nezúèastnìní studenti si mohli poslechnout práce svých spolu�ákù na
odpoledních poezie, která se nìkolikrát konala v budovì �koly a jednou
v Divadle hudby ve spolupráci s gymnáziem v Hejèínì.

Vedle této literární soutì�e mìla významné místo ve �kolním �ivotì
recitaèní soutì� èeského jazyka. Rovnì� probíhala v nìkolika kolech �
tøídních, celo�kolních, okresních a krajském. Bylo mo�né postoupit i do
celostátní soutì�e Wolkerùv Prostìjov. Prùbìh �kolního kola sledovala
i øada nerecitátorù, kteøí fandili svým tøídám. V okresním kole mìla na�e
�kola velmi zvuèné jméno a právì studenti na�í �koly byli v�dycky bojov-
níky o pøední místa v soutì�i. Bylo mnoho tìch, kteøí ocenìní získali
i nìkolikrát. Jeden z na�ich �ákù bojoval i na pódiu Wolkerova Prostìjo-
va, byl to Daniel Hrbek (maturoval v roce 1989). 1)

Podobnì úspì�nì probíhala také recitaèní soutì� ruského jazyka.
Sblí�ení studentù s literaturou, a hlavnì s poezií, bylo cenným dùsled-

kem soutì�í. Technizace svìta, která neustále probíhá a vytváøí prostøedí
nepøející citùm, jemným vztahùm, by mìla být vyva�ována nìèím citli-
vìj�ím, ménì strohým. Tím právì mù�e být literatura, z ní také poezie.
Akce, o kterých jsem se zmínila, tomu poslou�ily.

Na závìr své vzpomínkové poznámky vybírám krátkou báseò Alice
Reskové, která zaznìla na jednom odpoledni poezie. Vyjádøení básnì je
pøitom komorní, jemnì metaforické a nemá nic spoleèné s nedostatky
doby, ve které vzniklo.

V�ETEÈNÉ OTÁZKY

� kolika høebeny
si èe�e pohoøí
svou høívu?
kolikrát se rozhoøí
stydlivka vlèí mák
pod milostným dotekem slunce?
co cítí samotáøský kámen
bezohledným vodopádem váben
k zapomnìní?
co dìlat abych si nemusela
jednou jenom zpívat
Ach není tu není�?

Bo�ena Králíková
emeritní profesorka SGO

1 ) Pozn. red.: V souèasnosti velmi úspì�ný obnovitel, øeditel a re�isér �vandova divadla v Praze
na Smíchovì.
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NÁ� SPOLU�ÁK OLDØICH JURY�EK

Budete-li hledat v katalozích knihoven nebo na internetu ve vztahu
k Olomouci jméno Jury�ek, objevíte hned dva, Jaroslava a Oldøicha. Jsou
to bratranci. Jaroslav byl fotografem Vlastivìdného ústavu Olomouc a je
autorem desetitisícù snímkù dokumentujících
krásy na�eho mìsta a okolí i cenných fotodo-
kumentù jeho dnes ji� zmizelé tváøe.

Oldøich je olomoucký lékaø, specializující se
na onkologii a statistiku, který získal meziná-
rodní vìhlas studiem vztahu geopatogenních
zón a onkologických chorob. Je ale také respek-
tovaným vlastivìdným pracovníkem, který
svùj vztah k rodnému mìstu snad získal vìnem
od sudièek. Narodil se toti� a své mládí pro�il
v olomouckých �i�kových kasárnách, kde byl
jeho otec gá�istou s mo�ností bydlení (obdobnì
pro�il své mládí i jeho kamarád, a dal�í velká osobnost
Slovanského gymnázia, ing. arch. Zdenìk Hynek).
Z okna se dennì díval na monumentální dóm
sv. Václava, a kdy� opadlo listí, i na balkon, na
nìm� skonal poslední z Pøemyslovcù�

Oldøich Jury�ek si od mládí pøál být léka-
øem. Po maturitì na Slovanském gymnáziu
v roce 1941 ho v�ak �ivily dìlnické profese, vèetnì 39 mìsícù totálního
nasazení ve váleèném prùmyslu ve Wiener Neustadtu. Za�il tu èasté bom-
bardování, byl i zavalen sutinami a vyslýchán gestapem. Od deportace
do koncentraèního tábora ho zachránilo dal�í bombardování Vídnì spo-
jeneckým letectvem, pøi nìm� shoøely dokumenty z výslechù a byla roz-
prá�ena jednotka povìøená vypravením transportu.

Oldøich hned po návratu domù zaèal studovat medicínu na Karlovì
universitì v Praze. Lékaøskou praxi zaèal v roce 1949 v bruntálské ne-
mocnici, kde se vypracoval na øeditele nemocnice a øeditele OÚNZ Brun-
tál. Slibná slu�ební kariéra ale v roce 1958 skonèila vyhazovem, nebo�
takto vysoká funkce byla vyhrazena pro èlena KSÈ, do ní� v�ak MUDr.
Jury�ek odmítl vstoupit.

MUDr. Jury�ek v roce 1957 absolvoval studijní cestu do Institutu Marie
Curie-Sklodowské, pøi ní� se rozhodl vìnovat se intenzivnì onkologii. Ve
fakultní nemocnici v Olomouci se vìnoval léèení nádorových onemocnì-
ní a specializoval se na statistiku. Roku 1969 byl vyslán jako stipendista
Svìtové zdravotnické organizace (WHO) na pùlroèní stá� do Londýna, kde
se vìnoval studiu epidemiologie a zdravotnické statistiky. Po návratu
spoluzakládal �Národní onkologický registr� a je autorem unikátní data-
báze onkologicky nemocných okresu Olomouc od roku 1871 (na onkologic-
ká onemocnìní zemøelo v Olomouci za onìch 131 let 27 tisíc jeho obyvatel!). Je para-
doxem, �e kartotéka vytvoøená MUDr. Jury�kem byla archivována

MUDr. Oldøich Jury�ek
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v zátopové oblasti na Lazcích, kde byla pøi povodních v roce 1997 znièe-
na. MUDr. Jury�ek je také autorem prvních map èetnosti onkologických
onemocnìní, které napø. pro mìsto Olomouc zpracoval pro ka�dý dùm(!)
a které ho pøivedly ke zkoumání souvislostí této nemoci s geopatogennímu
zónami. Jeho závìry byly s velkým ohlasem pøedneseny na kongresech
psychotronikù v Monte Carlu, v Tokiu a v Sao Paulu (devizový pøíslib k osobní
úèasti tehdy bohu�el nedostal), citace jeho prací uvádìjí renomované uèebni-
ce, jiných je spoluautorem.

Pan doktor Jury�ek byl ale také pøíkladným man�elem a otcem rodi-
ny; dá se s ním bavit o vèelách i pouèit se od nìj o pstruhovém rybaøení.
A ve znalostech olomoucké historie je k nepøekonání. Nejen�e zná pojme-
nování v�ech olomouckých ulic od 14. století po dne�ek, ale má pøehled
o v�ech civilních i církevních hodnostáøích od roku 1130 do souèasnosti,
sestavil seznam opatù Klá�terního Hradiska (1078 � 1784) i olomouckých
údìlných kní�at a markrabích (1054 � 1405). Své rozsáhlé znalosti o Olo-
mouci shrnul v publikaci Dìjiny mìsta Olomouce, které vydal v naklada-
telství Votobia roku 2006.

Velkou láskou MUDr. Oldøicha Jury�ka, o ni� se rád dìlí se v�emi spo-
lu�áky, je Slovanské gymnázium, pro nì� a pro v�echny jeho absolventy
skromnì a s nad�ením po léta pracuje. Rád vzpomíná na své �fi�kusová-
ní� ve fyzice u prof. Fuky a s velkou peèlivostí uchovává dokumenty na
svá gymnazijní studia. Jen díky jemu se dnes mù�eme dovìdìt, jak vypa-
dal napø. �ákovský prùkaz v roce 1934, prùkazka olomouckého Student-
ského domova, legitimace úèastníka taneèních kurzù, a zejména èlenský
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prùkaz Obce pøátel Slovanského gymnázia a �lechetné principy, na nich�
byla vybudována (viz obrázek). Oldøich Jury�ek se od roku 1947 aktivnì
podílel na práci v�ech výborù pro oslavy jubileí �koly, v roce 1987 vydal
ve VSMO Adresáø absolventù VSMO, který s peèlivostí detektiva prùbì�-
nì doplòuje a aktualizuje (bìhem èasu k nim pøidal i adresáøe DRRG a Èeské
reálky, které byly do Slovanského gymnázia integrovány). 1)

Pan doktor Jury�ek spoluzakládal Vlastivìdnou spoleènost muzejní
a po úmrtí JUDr. Zdeòka �prince pøevzal v roce 1987 pøedsednictví Sek-
ce Slovanského gymnázia, v letech 1990 � 2002 byl jejím velmi aktivním
místopøedsedou a po oslavì 135. výroèí �koly se opìt ujal jejího vedení
(spoleènì s integrovanou sekcí Èeské reálky). Nyní je èestným èlenem Vlastivìd-
né spoleènosti muzejní a svoji úctu mu vyjádøili i èlenové její Sekce Slo-
vanského gymnázia, kteøí ho v�emi hlasy zvolili svým èestným pøedse-
dou! Za svoji celo�ivotní práci získal pan doktor Jury�ek øadu uznání
a ocenìní. Nejvíce si v�ak cení vdìku generací svých spolu�ákù ze Slovan-
ského gymnázia, jim� svou prací umo�nil navázat spojení, kdy� je �ivot
rozvál po svìtì a vzájemnì se ji� ztratili�

V roce 140. výroèí zalo�ení Slovanského gymnázia jsme skromnì osla-
vili i pìtaosmdesátiny na�eho skromného spolu�áka Oldy Jury�ka (nar.
4. bøezna 1922), jemu� ze srdce pøejeme plné zdraví a pohodu a vzkazuje-
me, �e si ho velmi vá�íme a �e máme ho rádi, proto�e pro nás, pro povìdo-
mí na�í sounále�itosti a pro trvalost krásných pøátelství za �kolních la-
vic vykonal obdivuhodné grandiózní dílo.

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO a jeho absolvent z r. 1960

NA PIVÌ S BOHUMILEM HRABALEM

Literárnì-historické exkurze do Prahy patøí v závìreèné fázi studia
k jednomu z mála bodù, které je�tì pøed maturitou mohou naplnit stu-
denta trochou tì�ení se a optimismu. Divadla, muzea, památky, pro-
cházky po Starém Mìstì� V tomto radostném období oèekávání exkurze
pøi�la jednoho dne do na�í tøídy paní profesorka Milena Kovaøíková,
která nás mìla z èe�tiny, a se ��astným úsmìvem oznámila, �e v Praze
budeme mít besedu s Bohumilem Hrabalem.

Hrabal byl v té dobì (poèátek 80. let) skoro jediným, co se z èeské lite-
ratury dalo èíst, jeho kní�ky, které byly v knihovnách stále vypùjèené,
v obchodech podpultové, kolovaly mezi studenty z ruky do ruky a jeho
Ostøe sledované vlaky bylo mo�no vidìt maximálnì v rámci nìjakého

1) Je jen ke �kodì Slovanského gymnázia a jeho absolventù, �e novì vydaný zákon o tzv.
�ochranì osobních údajù�, a zejména pseudoaktivita nìkterých rádobyprogresivních zasle-
pencù zneu�ívajících jeho vydání, maøí mnoho desítek let jubilantovy práce na nejdokona-
lej�í evidenci absolventù, kterou snad nemá �ádná jiná �kola, èím� je znesnadòováno, aby
po létech navazovali kontakty a obnovovali stará pøátelství.
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poloutajeného promítá-
ní. Setkání s Bohumi-
lem Hrabalem? Tak to
je bomba.

�
Tro�ku nás pøekva-

pilo, �e beseda se slav-
ným spisovatelem se
mìla odehrávat v hos-
podì. Na tohle jsme
nebyli zvyklí. Bìhem
cesty jsme je�tì rychle
s paní profesorkou opa-
kovali Hrabalovo dílo,
nìkterým se marnì sna-
�ila vlít na poslední
chvíli do hlavy alespoò

základní informace, ale pak u� jen prohlásila: �Prosím vás, vy, co neètete
a nevíte, sednìte si radìji nìkam dál a moc nemluvte.�

Pøed hospodou stál malý drobný pán v pletené èepici s bambulkou
a sí�ovkou v ruce: �Jdu z nákupu, musel jsem man�elce pro maso, proto-
�e ji nìjak bolí nohy.�

Tak tohle je velký spisovatel? Jeho pozornost se zamìøila na nì�nìj�í
èást na�í tøídy. �Tak co dìvèátka, odkudpak jste a jak se vám líbí v Praze?
Co u� jste vidìly? No, pojïte dovnitø, máme tady zamluvený stùl.� �

�Tak co si dáte? Asi pivo, �e?�
Na�e nevìøícné zraky smìøovaly k profesorce èe�tiny. �Tak snad pro

jednou,� zaváhala paní profesorka, v�dy� u� mají stejnì skoro v�ichni
osmnáct.

Posedali jsme si v�ichni k jednomu velkému stolu a bìhem pár minut
stál pøed ka�dým z nás pìknì vychlazený orosený pùllitr plznì.

�Plzeòské pivo je stejnì nejlep�í,� øekl pan spisovatel a ptal se nás na
na�e dojmy z Prahy, povídal o své chalupì v Kersku, o své povedené ma-
mince a tatínkovi, který to s ní vùbec nemìl jednoduché. Na literární dílo
se jaksi nedostalo.

�A u� jste vidìli Postøi�iny? Ne? To musíte vidìt, to se zase jednou
Jiøíèkovi Menzelovi nìco povedlo. Tak já vám se�enu lístky a mù�ete se
pøijít podívat��

Po tomhle neuvìøitelném zá�itku z Plzeòského dvora jsme tedy potka-
li pana Hrabala je�tì jednou, na druhý den, kdy nás èekal pøed premiéro-
vým kinem na Václavském námìstí s lístky v ruce.

�Tak a� se vám to líbí!�
Líbilo, pane Hrabale, moc se nám to líbilo, a hlavnì jsme Vás od té doby

vidìli úplnì jinak ne� pøedtím ze �kolních lavic.
Ing. Michaela Melzrová

(mat. roè. SGO 1982)

Zbo�nì nasloucháme Bohumilu Hrabalovi
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OBJEVITEL EVROPSKÉHO ROZMÌRU

OL O M O U C E

Jedním z významných absolventù Slovan-
ského gymnázia v Olomouci je univerzitní pro-
fesor PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc. Nedávno
byl poctìn i Cenou mìsta Olomouce. Ludvík
E. Václavek maturoval na Slovanském gym-
náziu v roce 1950 ve tøídì A prof. Karla Kym-
ly. Je ctìn a vá�en jako významný germanista,
literární historik a v letech po listopadu 1989
byl dìkanem Filozofické fakulty Univerzity
Palackého. Celým �ivotem je spjat s Olomoucí
a její obnovenou univerzitou, na ní� po absol-
vování Slovanského gymnázia vystudoval
a následnì a� do dne�ka pùsobí. V letech nor-
malizace pracoval ve fakultní knihovnì, pro-
to�e byl posti�en zákazem výkonu povolání
a publikování. Vìdecky se zabývá pøedev�ím
literaturou 19. a 20. století v Nìmecku a Ra-
kousku. Pøedmìtem jeho zájmu je i nìmecky
psaná literatura na Moravì. Vìnuje se také literární tvorbì, je� vznikla
v nacistických vìznicích, a má editorské zásluhy o Deník Otty Wolfa
a Úsovské povìsti Vlastimila A. Poláka. Nejvýznamnìj�ím dílem profeso-
ra Václavka jsou uèebnice dìjin literatury v nìmeckém jazyce ve 20. sto-
letí a Stati o nìmecké literatuøe vzniklé v èeských zemích. V roce 2001 se
stal spoluautorem publikace Beiträge zur deutschsprachen Literatur in
Tschechien. Vìdecké práce Ludvíka E. Václavka jsou dokladem, �e jejich
autor objevil evropský rozmìr Olomouce. K blí�ícímu se jubileu Slovan-
ského 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 kri-

minálním úøedníkem, mìl velký zájem o historické pamìtihodnosti mìs-
ta a jeho vývoj, studoval èeské i nìmecké dìjiny Olomouce a mne èasto
provázel Olomoucí a ukazoval místa nìèím pozoruhodná. Tak jsem u�
pøed léty pochopil rèení: Zde mluví ka�dý kámen.

V Olomouci jsem nav�tìvoval Slovanské gymnázium. Byla to dobrá �ko-
la, která mì obohatila o znalost latinského jazyka. Latina mi umo�nila
snadnìji a lépe chápat v�echny ostatní jazyky. Vypìstovala ve mnì smysl
pro filologické my�lení, naèerpal jsem mnoho poznatkù o antických reáli-
ích, filozofii, státnictví a právu, co� mne provázelo po celý �ivot.

Na které profesory nejèastìji vzpomínáte?
Znalost latiny mi splývá s osobou prof. Franti�ka Novotného, i kdy�

mne uèilo latinì více profesorù. Obdivuji �íøi, v ní� latinì vyuèoval. Jím

Prof. Ludvík E. Václavek
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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 kterým pøedmìtùm kromì latiny jste na gymnáziu tíhl nejvíce?
Ke studiu historie. S historií mám spojenou osobnost prof. Václava

Valenty. Dìjiny antiky a dìjiny orientální byly v centru jeho zájmu a dove-
dl nám je dokonale pøiblí�it.

Ruku v ruce s historiografií �la geografie, kterou nás uèila prof. Marie
Kubínová. Samozøejmì vy�adovala znalost faktografie, ale uèila nás mys-
let 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 uèi-
vo. Nìkdy jsme 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 diskursních a diskusních, se jako
ukázkoví studenti pøedvádìli spí�e chlapci.

Za�il jste nìkdy konflikt mezi �kolou a rodinou?
Nikdy, �kola byla svatá a byla v�dycky respektována. Pøedstavy rodi-

èù, �e za �patného studenta mù�e �kola, neexistovaly. I dnes je pro stu-
denta dobøe, kdy� rodina vnímá �kolu jako autoritu.

Co následovalo po maturitì?
Kdy� jsem maturoval, byla u� v Olomouci obnovena univerzita. Byl

jsem pøijat ke studiu na Filozofické fakultì UP. Nejvìt�í vliv na mne mìl
dosud stále nedocenìný polyhistor prof. 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�le-
ní 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

samozøejmì 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 literatuøe. My k ní dnes øadíme moravskou literaturu v nìmec-
kém jazyce jako specifický jev. Patøí k ní mnoho dìl a mnoho autorù
s u��ím vztahem k Praze nebo èastìji k V ídni. Mnì se podaøilo objevit
nìkolik zasutých, zapomenutých nebo dosud málo docenìných postav.
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Zejména v dobì, kdy jsem byl vyøazen z �veøejné existence�, jsem se kon-
centroval na hledání vzpomínek pamìtníkù a pozùstalostí, které s Olo-
moucí 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, kte-
rý v Olomouci slou�il jako kadet a podporuèík v letech 1849 � 1951.
Moravì a Olomouci vìnoval i po letech nìkolik svých dìl. O v�ech jsem
psal.

Celý �ivot jste pro�il Olomouci. V èem je podle vás její velikost?
Význam mìsta se odvíjel ji� v minulosti od arcibiskupství a od univer-

zity. S nimi je spjat bohatý kulturní �ivot: dlouhodobá divadelní tradice,
bohaté výtvarné a hudební dìní. Bohu�el v�echno bylo v nedávné minu-
losti redukováno jen na to, co bylo vytvoøeno Èechy. To bylo velké ochuze-
ní, nebo� nìco takového v umìní neplatí. Teprve nyní se opìt objevuje
zapomenutá dimenze a Olomouc se zaèíná vnímat ve svém støedoevrop-
ském významu.

Co vzká�ete dne�ním studentùm Slovanského gymnázia?
�e vzdìlanost je pro �ivot nezastupitelná.

Za rozhovor podìkoval Mgr. Bohumír Koláø

VZPOMÍNKY KLANU �AFRÁNKÙ

Slavnou �kolní budovu souèasného Slovanského gymnázia nav�tìvo-
vali tøi èlenové rodiny, já jako ètvrtý pouze na tøídních schùzkách svých
dìtí. Moje maminka Hedvika �afránková, rozená Horáková (rok narození
1914), je absolventkou Èeské státní reálky, která v ní byla, jak je známo,
pøed gymnáziem. Bylo nároèné zavzpomínat na dobu pøed sedmdesáti
tøemi roky, kdy absolvovala obdr�ením vysvìdèení dospìlosti. Na jeho
základì mohla studovat na v�ech �kolách technického typu a mohla také
uèit na národní �kole. Z pøedmìtù mìla nejvíc ráda èe�tinu, francouz�ti-
nu a pøírodopis. Taky na vyuèující tìchto pøedmìtù vzpomnìla nejdøíve.
Nejvíc mìla ráda francouz�tináøe prof. Kala�e. Ten uèil dokonce ve Fran-
cii a jeho výslovnost byla excelentní. Z èe�tiny mìla suplujícího profesora
Borovièku, který uèil i na jiných ústavech. A výborný byl profesor Hrdliè-
ka, který jí v�típil lásku k pøírodì a trvalé znalosti o ní. Byl rodák z Velké-
ho Týnce. Toto dìdictví pøedala nejprve mnì a já potom svému synovi,
který je�tì ve tøetím roèníku Slovanského gymnázia chtìl dále studovat
ekologii a tvorbu a ochranu �ivotního prostøedí. Olomoucké pamìtníky
jistì zaujme, �e maminku v tìlocviku u� uèil pozdìj�í nestor olomoucké
atletiky profesor Coufal, známý jako Cívka.

Maminka byla dobrá v humanitních pøedmìtech a nehovìla pøíli�
matematice a deskriptivì, kterou ji uèil tøídní v posledním roèníku, pro-
fesor Znojemský. Ona pomáhala spolu�ákùm se slohovými pracemi
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s úkoly v èe�tinì a francouz�tinì a oni jí s matematickými cvièeními
a deskriptivním kreslením. Tøídního mìla ale ráda taky. Kdy� dìlala zá-
vìreènou maturitní zkou�ku z matematiky, uprostøed dlouhého øe�ení
na tabuli zjistila, �e udìlala chybu ve znaménku a táhla se jí celým výpo-
ètem. Kdy� mìla popsané dvì tabule, tøídní øekl: ��a teï bychom to vyøe-
�ili pomocí logaritmických tabulek. Mù�ete skonèit Horáková.� Potom jí
bokem øekl, zdali ví, �e tam mìla chybu. Maminka odpovìdìla, �e ano,
a podìkovala mu.

Bìhem studia uzavøela trvalé pøátelství se dvìma spolu�aèkami, Frá-
òou Dohnalovou a Ane�kou Kráèmarovou. Dokud dámám slou�ilo zdra-
ví, scházely se v Brnì u Fráni. Paní Ane�ka u� není mezi námi, ale s paní
Dohnalovou-Spilkovou si maminka stále dopisuje. Pro mne je to stále teta
Fráòa.

Syn Petr vstoupil do budovy ji� Slovanského gymnázia pøesnì padesát
let po své babièce. Mìl a má stále velmi rád pøírodu a chtìl svá dal�í
studia, jak jsem uvedl, orientovat tímto smìrem. Jen�e to by nesmìl pad-
nout na perfektního kantora, RNDr. Jana Jelínka. Ten ho zcela pøesmìro-
val jinam. Mnì, technikovi-strojaøi, není jasné, jak se dá vypìstovat lás-
ka k chemii. Mùj pøítel Honza Jelínek to u mého syna dokázal. Podal si
potom pøihlá�ky na analytickou chemii v Olomouci, na technickou ana-
lytickou chemii v Pardubicích a finálnì ho kolega je�tì pøesvìdèil, a� si
dá pøihlá�ku i na medicínu v Olomouci, tam �e bude muset umìt v�e, co
se nauèil. Syn se v�ude dostal, a kdy� naposled udìlal pøijímaèky na
Lékaøskou fakultu v Olomouci, rozhodl se pro ni. Za v�echno krásnì mù�e
prof. Jelínek. Syn je nyní anesteziologem ve Fakultní nemocnici Olomouc
a tento obor má moc rád.

Ètyøi roky po synovi nastoupila na �Slovan� dcera Jana. Studovala
v matematické tøídì. V posledním roèníku byl jejím tøídním uèitelem Mgr.
Jiøí Jemelka, který tuto trochu divokou tøídu dal v rámci èe�tiny a tìlo-
cviku �do latì�. Dcera po ukonèení gymnázia vystudovala obor pozemní
stavitelství na Stavební fakultì VUT v Brnì. Celé studium bylo v angliètinì.
Ze studií dcery mám krásnou vzpomínku na jejího uèitele nìmèiny, pana
profesora Eliá�e. Tento starý pán byl externista a jeho nároky na �áky
byly dosti znaèné. Jednou jsem byl po tøídních schùzkách s rodièi ve tøídì
u� jen já s Mgr. Jemelkou. Najednou se pootevøely dveøe a v nich se obje-
vila hlava pana profesora a zeptala se: �Která tøída?� Odpovìdìli jsme
4.E. Dveøe se zavøely a za chvíli znovu otevøely a pan profesor se dotázal:
�Které dítko?� Odpovìdìl jsem, �e Jana �afránková. Opìt se dveøe zavøe-
ly a za chvíli otevøely. Zaznìlo: �Hodná dívenka�. A pan profesor ode�el.
No není to krásné?

Taky jsem pùsobil ve �kolství a dovedu ohodnotit práci uèitelù. Nejvíc
se pozná na znalostech studentù. Mohu potvrdit, �e jak byla skvìlá býva-
lá reálka pro babièku, tak i souèasné Slovanské gymnázium vybavilo mé
dìti ke studiu na jejich vysokých �kolách i do �ivota rovnì� skvìle. V�ich-
ni tøi na svá støedo�kolská studia rádi vzpomínají.

Ing. Petr �afránek, kantor ve výslu�bì
emeritní øeditel SP�S v Olomouci
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VZ P O M Í N Á M E�
Také pøi setkáních u pøíle�itostí 140. jubilea zalo�ení Slovanského gym-

názia budeme vdìènì vzpomínat i na ty na�e profesory, kteøí ji� skonèili
svou �ivotní pou�. Mezi nimi jsou rovnì� ti, kteøí ode�li v posledních le-
tech. Pøipomeòme si jména tìch zesnulých profesorù, o kterých máme
na �kole povìdomí. Jsou to: Josef Huták, Franti�ek Kuba, Walter Stehlík,
Bernarda Hanáková, Vìra Zmrzlíková, Bohumil Slavík, Jaroslav Tylich,
RNDr. Kvìta Králíková, Jarmila Pospí�ilová, Pøemysl Berger, Miloò Minks,
PhDr. Bohuslav Eliá�, Jarmila Hartmannová, Ludmila Trávníèková,
Oldøich Medek, Ludmila Kulí�ková, RNDr. Vlastimil Kelbich, Milomír
Friedl, Bøetislav Nakládal, Stanislav Li�ka, Franti�ek Krýza, Vladimír
Horèièka a Karel Pochobradský.

Pokud informace o smuteèním rozlouèení pøi�la do �koly vèas, zúèast-
nili se obøadu nejbli��í kolegové a pøátelé zesnulého nebo alespoò zástup-
ce �koly, který pøedal kytici s nápisem �Panu/í profesoru/ce ������
vdìèné Slovanské gymnázium�.

à

Zvlá�tì bolestné bylo rozlouèení s paní
profesorkou Olgou Kozlovou, její� stateè-
ný boj se zákeønou nemocí jsme v�ichni
pro�ívali, nebo� probíhal v závìru její ak-
tivní slu�by. Osud jí ale nedopøál jediného
dne penze. Bìhem své pedagogické praxe
se doslova rozdávala stovkám studentù,
pøièem� své vlastní vnuèce ve chvíli rozho-
dující pomoci nemohla. Navíc musela opus-
tit i svoji témìø devadesátiletou maminku,
pro ni� byla jedinou oporou�

Pro pøipomenutí otiskujeme projev øe-
ditele SGO RNDr. Vladimíra Zicháèka, pro-
nesený v olomouckém krematoriu pøi po-
sledním rozlouèení s paní profesorkou
Olgou Kozlovou v pátek 27. srpna 2002.

Vá�ená zarmoucená rodino, vá�ené smuteèní
shromá�dìní!

O prázdninách jsem èasto vzpomínal na svùj poslední rozhovor s paní kolegyní
Olgou Kozlovou, v nìm� se mi svìøila, jak se tì�í na nový �kolní rok, jak se tì�í na své
�áky a na onu krásnou atmosféru vyuèovací hodiny. Kdy� jsme ji pak postrádali na
zahajovací poradì, pevnì jsem vìøil, �e díky své nezdolné vùli se brzy uzdraví a pøijde
mezi nás. Pøitom jsem netu�il, jak realita v té chvíli ji� byla krutá!

Nyní, kdy máme oèi plné slz, myslím na to, jak na�í pøítomností zde pøiná�íme
kolegyni Olze Kozlové do tìchto míst alespoò na chvíli atmosféru �koly, ji� milovala, jí�
neustále �ila.

Prof. Olga Kozlová
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Dovolte, abych se ve vzpomínkách vrátil do èasù ��astného dìtství, o celé pùlstoletí
zpìt! Tehdy jsem vídával dívenku s rù�ovými ma�lemi, kterak v maminèinì doprovodu
se slohou not pod pa�í pravidelnì docházela do hudební �koly �erotín. Svùj talent
a schopnosti èasto dokazovala perfektními výkony na �kolních besídkách. Její tehdej�í
obdivovatelé snad ani netu�ili, �e pøíznivé intelektuální zázemí uèitelské rodiny, v ní�
vyrùstala, umo�ní rozvoj jejích profesních zájmù také v pøírodních vìdách �
v matematice a ve fyzice.

Na dlouhá desetiletí nás pak �ivot po svìtì rozvál. A� posléze jsem se doslechl
o erudované kolegyni, která skvìle metodicky uèí obávaným pøedmìtùm matematice
a fyzice, která je dokonce autorkou hodnotných uèebnic matematiky, o kolegyni,
která se dìtem mimoøádnì vìnuje tak, �e za ní chodí jako kuøata, která s nimi zpívá
a jezdí na výlety. � Navíc o ní bylo v�eobecnì známo, �e je to �ena zásadová a mimoøád-
nì charakterní, �e v letech potupné �normalizace�, kdy jiní kapitulovali, byla právì
pro své èestné obèanské postoje vyhozena ze �kolství na dla�bu a dvacet let pak praco-
vala v dìlnických profesích v Sigmì, v Øempu a ve Sbìrných surovinách!

Pøed 9 lety Slovanské gymnázium získalo tuto osobnost skvìle vyuèující matemati-
ku a fyziku, osobnost která mìla ráda �áky a �áci mìli rádi ji, která se srdcem na dlani
se dìlila o své pedagogické zku�enosti s ostatními kolegy, osobnost, která se stala spiri-
tus agens pedagogického klimatu na�í �koly. � Vnímavost pro potøeby druhých
a bytostná potøeba jim pomáhat postavila prof. Kozlovou do významné pedagogické
role výchovné poradkynì pro ni��í tøídy Slovanského gymnázia a pøirozená autorita
v profesorském sboru umo�òovala v dobì potøeby dokonce povìøovat ji funkcí zástup-
kynì øeditele pro elokované pracovi�tì. � Paní kolegynì Kozlová pøitom ka�dodennì
dokazovala nejen, �e zná a umí, ale �e jí doslova èiní potì�ení, kdy� uèivo smysluplnì
vysvìtlí a procvièí, kdy� talenty pøipraví i k vítìzství v olympiádì a ty ménì talentova-
né kdy� strachu z matematiky zbaví! � Pøitom nikdy nebyla lhostejná k ne�varùm
v souèasné spoleènosti a neohro�enì publikovala zejména v Uèitelských novinách, co�
jí vyneslo nev�ední ètenáøskou oblibu i ocenìní �Zlaté pero� pro úspì�né aktivní dopi-
sovatele. � Posléze jsem poznal i její mimoøádnì obìtavé a láskyplné srdce, ��astné ze
sebeobìtující se lásky k vlastní rodinì, i její skrývané heroické postoje tmelící rodinu
a lásku, jí� zahrnovala v�echny její èleny, zejména pak svoji milovanou vnuèku. �
Jsem pøesvìdèen, �e zde pøítomná maminka paní kolegynì Kozlové, by� má dnes srdce
sevøené v okovech bolesti, mù�e být na svoji dceru Olgu právem hrdá.

Vá�ená paní kolegynì, vzpomínám na na�e první setkání pøi Va�em nástupu na
Slovanské gymnázium, kdy jsme si ujasnili, �e se vlastnì známe ji� od dìtství. Tehdy
jste se vyznala ze své lásky k uèitelskému povolání. Øekla jste doslova: �Mám ráda dìti.
Mám ráda �kolu. Nesmírnì ráda uèím. Mo�nost vyuèovat na Slovanském gymnáziu
pokládám za velké ocenìní své dosavadní práce.� � A následující roky jste pak dennì
dokazovala, �e profesnì i lidsky jste skuteènì osobnost na svém místì.

Vá�ená paní kolegynì, paní profesorko Olgo Kozlová, hluboký zármutek zde pøí-
tomných i mno�ství kvìtin svìdèí o tom, �e jste se vepsala do na�ich srdcí, o tom, jak
Vás máme rádi, jak si Vás vá�íme! I pro mì osobnì je velkou ctí, �e jsme kolegové. Je ctí
pro Slovanské gymnázium, �e právì osobnost Va�eho formátu byla v posledním deseti-
letí pilíøem jeho pedagogického sboru.

Èest Va�í památce!

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO
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�IJÍ DÁL V NA�ICH SRDCÍCH�
K pøátelství ze �kolních lavic patøí i následná krásná setkávání po

letech. Jak �ivot plyne, pøiná�ejí takové kontakty i nové a nové zá�itky.
Tì�í nás, kdy� je mù�eme sdílet s tìmi, s nimi� jsme �li po cestì za vzdìlá-
ním a je� jsme mìli a stále je�tì máme rádi. Èím více se v toku èasu stává
maturita vzpomínkou vzdálenìj�í, tím si onìch setkání vá�íme více. O to
bolestnìji pøijímáme sdìlení, z nich� se dovídáme, �e nìkterý z na�ich
spolu�ákù na�e øady opustil natrvalo.

Nevypoèitatelný osud bývá nìkdy zvlá�� zdrcující. To tehdy, kdy� do-
pustí, aby vyhasly mladé a nadìjné �ivoty. S bolestí si pak uvìdomujeme,
s kým se ji� nikdy nesetkáme, aè je�tì nedávno byl mezi námi a vzpomín-
ky na nìho jsou tak bolestnì �ivé. Osud doká�e být nìkdy mimoøádnì
krutý�

S hlubokým smutkem publikujeme v tomto almanachu texty absol-
ventù Slovanského gymnázia, v nich� jsou ulo�eny biografické údaje
i vzpomínky na ty, kteøí k hluboké lítosti v�ech, kteøí je mìli rádi, v mla-
dém vìku tragicky zahynuli, ani� mohli naplnit slibné nadìje, je� kore-
spondovaly s jejich lidskými kvalitami, talentem, inteligencí a poctivým
a odpovìdným vztahem k �ivotu.

à

Jaromír �vestka
Narodil se v Praze 2. záøí 1973, studoval na Slo-

vanském gymnáziu od roku 1987 v �déèku�
s roz�íøenou výukou matematiky. Celé studium
zvládal velmi dobøe a zakonèil je úspì�nì
v maturitním roèníku 1991. Rozhodl se studo-
vat mezinárodní obchod na V�E v Praze, kde
získal titul bakaláø. Dopisoval si se studenty
z USA, z Kanady, ze �védska, z Finska, ze Sin-
gapuru. Se svými dvìma kamarády, kteøí rov-
nì� je�tì studovali, zalo�il vlastní obchodní spo-
leènost, nabízející obchodní kontrakty nejrùz-
nìj�ím subjektùm. Ovládal dobøe angliètinu
a nìmèinu, které pou�íval pøi svých obchodních
cestách do Velké Británie a do Nìmecka. Fascino-
valy ho poèítaèe, na nich� tvoøil programy na profe-
sionální úrovni. Mìl vstøícnou povahu, vá�il si schop-
ností druhých. S oblibou jezdil na kole a pozdìji autem. Pøispíval i do
èasopisù o motorismu.

Poèátkem èervence 1994 odjel k moøi do Chorvatska. Pøesto�e byl vel-
mi dobrý plavec, byl dne 12. èervence 1994 pøi plavbì s plachetnicí v bouøi
smeten do moøe a posléze prohlá�en za mrtvého.
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Maru�ka Mináøová
Narodila se v Olomouci 2. kvìtna 1980, studova-

la na Slovanském gymnáziu od roku 1991 nejdøíve
primu � tercii a v letech 1994 � 1999 pokraèovala
v tehdy pìtiletém studiu na èesko-francouzské sek-
ci, které zakonèila v roce 1999 maturitou s vyzna-
menáním. Mìla vztah k hudbì i k výtvarnému umì-
ní a rovnì� závodnì tanèila. Pøi studiu se aktivnì
zapojovala do øady kulturních akcí. Svým okolím
byla vnímána jako skromná, tolerantní, nesmírnì
citlivá a nekonfliktní dívka. Velkou èást svého vol-
ného èasu o prázdninách vìnovala na letních tábo-
rech dìtem. Kdy� listuji katalogem, v nìm� je zdo-
kumentováno Maru�èino studium na Slovanském

gymnáziu, pak kromì pìkného prospìchu a studijních pøedpokladù vy-
povídají udìlené pochvaly o její povaze a nad�ení v práci pro spolu�áky,
o �irokém spektru jejích kultivovaných mimo�kolních zájmù i o mimo-
øádné obìtavosti, kterou projevila pøi odstraòování následkù povodòo-
vých �kod na èesko-francouzské sekci v roce 1997. Byla sympatická
i svým inteligentním a skromným vystupováním a pøirozenou srdeènos-
tí, kterou neztratila ani po absolvování gymnázia, kdy úspì�nì studova-
la v�eobecné lékaøství na UP. Zemøela tragicky pøi autohavárii v Belgii
dne 29. èervence 2000.

Nìkterým svým pøátelùm, známým a nìkdy i náhodným kolemjdoucím øíkám
v duchu sluníèka. Jsou to lidé, ze kterých vyzaøuje ono cosi, co vás nutí k úsmìvu, co
vás rozradostní stejnì jako pohodový letní den. Maru�ka Mináøová byla taky sluníèko.

Nebyly jsme nejvìt�í kamarádky, prostì jsme se znaly ze �koly a pozdìji z MELUZI-
NY, ale i to staèí, aby se vá� �ivot nav�dycky obohatil o nové poznatky a zku�enosti.
Pøesto�e byla Maru�ka mlad�í, respektovala jsem její názory, by� obèas byly i kritické.
Umìla toti� øíkat i nepøíjemné vìci pøímo, bez zbyteèných klièek, ale pøitom tak nìjak
jemnì, �e jste si její slova vzali k srdci, ani� by va�e je�itnost utrpìla jediný �rámek.
Obdivovala jsem její ohromný rozhled a spoustu koníèkù, kterým se vìnovala, a pøede-
v�ím spontánní nad�ení pustit se do nìèeho nového a strhnout svým elánem i ostatní
(sluníèka toti� bývají ohromnou inspirací). Maru�ce nechybìla ani urèitá odhodla-
nost (nebo zarputilost?) poprat se s pøeká�kami a dosáhnout vytyèeného cíle. A ona to
navíc dokázala s takovou samozøejmostí, �e mìl èlovìk pocit, jako by tu cestu nezdolá-
vala s námahou, ale spí�e ji protanèila. Obèas mi na mysli vytane støípek spoleèných
vzpomínek � tøeba jak jsme na jednom soustøedìní v Radíkovì sedìli veèer u ohnì
a zpívali u kytar Lemon Tree � znovu vidím ty usmìvavé oblièeje � partu lidí, kteøí se
skvìle baví, a cítím se stejnì jako tehdy, je mi fajn.

Kdy� jsme se kdysi uèili o renesanèním èlovìku, netu�ila jsem, �e takový typ lidí
opravdu existuje. Myslela jsem, �e to oznaèení spadá do oblasti bájí a ideálù, ale na-
�tìstí jsem mìla pøíle�itost se s takovou osobností potkat. Byla jí Maru�ka Mináøová.
A tak jako s pøicházející nocí zùstává pøíjemné rozechvìní po proslunìném dni, tak
zùstaly vzpomínky na jedno sluníèko, které zapadlo mnohem døív, ne� mìlo, ale jsem
vdìèná za to, �e jsme mìli mo�nost je potkat.

(Vzpomínají spolu�áci Monika Hanáková a Martin Lýsek)
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Pavla Du�ková
Narodila se v Olomouci 13. srpna 1976, stu-

dovala na Slovanském gymnáziu ve tøídì s roz-
�íøenou výukou jazykù od r. 1990. V tøetím
roèníku studium pøeru�ila a prohloubila si
znalost angliètiny roèním pobytem v USA jako
tzv. výmìnný student. Mìla �irokou znalost
literatury i dar slova, jak byla shodnì hodno-
cena v èeském i americkém studiu. Tì�ily ji
výtvarné aktivity, malovala a úspì�nì se vì-
novala keramice. Byla drobná, ale velmi vitál-
ní a hou�evnatá, vyrovnaná a veselá, s velkým
darem smyslu pro humor. Úèastnila se akti-
vit Hnutí Brontosaurus. Svùj èas dìlila mezi
studium, uvedené zájmy a sport. Závodnì se
vìnovala sjezdovému ly�ování, pak cyklokro-
su a pozdìji získala horolezecké zku�enosti.

Na Slovanském gymnáziu maturovala s vyznamenáním v r. 1995. Ve
studiu pokraèovala v oboru psychologie na Filozofické fakultì MU v Brnì,
které ukonèila magisterským titulem v èervnu 2001. I toto studium pro-
kládala cestováním do rùzných zemí Evropy (do Francie s jazykovým
zamìøením) a dal�ím pobytem v USA, který si zopakovala i po promoci.
Svou specializaci a jazykové znalosti zúroèila po návratu prací v meziná-
rodních korporacích (Square One, Accenture).

Její úspì�ný �ivot ukonèila padající èást ledovce (tzv. serak) v kyrgyz-
ském �an-�anu dne 5. srpna 2004. S ní zahynula i star�í sestra Lída,
lékaøka, a dal�ích �est èlenù vysokohorské expedice.

Jedním z nejsvìtlej�ích okam�ikù mého �kolního týdne bývalo ve ètvr�áku úterní
sjí�dìní schodi��. Provozovaly jsme je v�dy po cvièeních ze spoleèenských vìd. Bývalo
pozdì odpoledne, �kola zela prázdnotou a pleskání na�ich zadkù po ohlazených scho-
dech se stávalo pøedzvìstí svobody, která na nás èekala venku. Býval to opojný pocit.

Po dvou letech, které jsme na støídaèku strávily v Americe, jsme se zase s úlevou
a radostí se�ly. Mìly jsme pocit, �e na gymplu u� vlastnì nemáme co dìlat (nemusely
jsme na angliètinu), nakrucovaly si imaginární knír star�ích obèanù, jedna z nás
chodila do �koly ménì a druhá více, ale do tìlocviku jsme obvykle dorazily obì a �ly
spoleènì bìhat.

Pro�ily jsme spolu dobré roky. Pavla was my buddy. Spøíznìná du�e, intelektuální
par�ák, spolujezdec na bicyklu mého mladého �ivota a objekt mého obdivu: na rozdíl
ode mì umìla malovat, postarat se o zahradu, ly�ovala mnohem rychleji a odvá�nìji,
mnohem lépe psala, chodila v noci sama parkem a vùbec vedla o dost dobrodru�nìj�í
�ivot. Byly to slavné èasy. Jak u� to chodí, ledacos se od té doby zmìnilo a my u� jsme
se zdaleka nevídaly tak èasto jako døív. Troufám si ale tvrdit, �e jsme to mezi sebou
mìly v�dycky dobré. A to, co jsme nepro�ily spolu, jsme rády sdílely. Teï u� to nejde.
Nad �ádnou Pavlinou dobrotkou se u� nesejdeme. Nezbývá mi, ne� se obèas zasnít,
podívat se na její obrázek a pøeèíst si kus starého dopisu. Nejsou to jen výlety do
minulosti. Je to zá�itek intenzivní a souèasný, je to moje velká inspirace.

(Vzpomíná spolu�aèka Katka Dohnalová)
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Hana Dudková
Narodila se v Olomouci 27. 11. 1983,

studovala na Slovanském gymnáziu od
záøí 1999 a maturovala v roce 2003 v hu-
manitní tøídì 4. B.

Na silnicích umírají lidé ka�dý den, ale ne-
hoda, pøi které zahyne v jednom autì pìt lidí�
Stra�né, a je�tì ke v�emu to byla celá rodina.
Z novin jsem se pak dozvìdìl, �e (7. èervence
2005) øídil otec rodiny, v autì byla je�tì jeho
�ena a tøi dìti. Napadlo mì, jaká to musí být pro
jejich blízké pøí�erná zpráva. A pak jsem dostal
zprávu na mobil já: �Pøi tragické nehodì ze-
møela s celou svojí rodinou na�e kamarádka
Hanka Dudková.� Tak u� vím, jak je to hrozná
zpráva.

Jedna vìc mi Hanku v�dycky spolehlivì pøi-
pomene � písnièka Modrá od Jany Kirschner.
Funguje to poka�dé, okam�itì si vybavím Han-
ku, jak sedí na �kolním výletì u Máchova jezera
s kytarou a zpívá. Kdy� napí�u, �e zpívala lépe
ne� Kirschner, bude to vypadat jako sentimen-
tální kli�é. Jenom�e ono to tak bylo. V hudbì se

nevyznám, ale Modrá od Hanky dokázala aspoò na chvilku umlèet okolní rozjaøené
puber�áky, kteøí jenom tak potichu posedávali kolem ní a poslouchali.

Hanka taky fotila, byla fotomodelka. Aby ne, v�dy� to byla hezká holka, modelingo-
vý �cat walk� mìla od pøírody. Její chùzi si pamatuju doteï. A taky její tro�ièku ulítlý
smysl pro humor, to se mi na Hance stra�nì líbilo.

Kdy� vám umøe nìkdo blízký, vìt�inou si pamatujete poslední okam�ik, kdy jste ho
vidìli. I já si pamatuju, kdy jsem vidìl Hanku naposled. Potkal jsem ji na Horním
námìstí, zrovna �la z focení. Zastavili jsme se jenom na chvilku, spìchala na autobus.
U� ani nevím, o èem jsme se bavili, asi o �kole. Hanka byla chytrá holka, dostala se na
vý�ku a studovala ji bez problémù (Evropská studia na Slezské univerzitì). �Tak se mìj,
Hani, a� bude sraz, dám vìdìt.� Zamával jsem jí. Hanka se usmála a ode�la. Moc jí to
tenkrát slu�elo�

(Vzpomíná spolu�ák Martin Machala)

à

Uchovejme vzpomínky na krásné chvíle, je� jsme s pø ipomenutými
studenty v dobì jejich vzdìlávání na Slovanském gymnáziu pro�ili. A�
nám nevymizí z pamìti, a� �ijí dál zejména v na�ich srdcích!

Vladimír Zicháèek
(øeditel SGO)
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VRCHOLNÝ POLITIK VZPOMÍNÁ

(rozhovor Bohumíra Koláøe s Èestmírem Císaøem v Olomouci 11. 10. 2004)

Pane doktore, ka�dá legenda má svùj poèátek. Odkud vyvìrá ta Va�e,
která je dnes pøedmìtem úcty?

Pokud jde o �legendu�, zejména v politice, je to dnes na pová�enou.
Údajné legendy se rojí spí�e ve sféøe pop-muziky, módy, sportu, missek,
daleko ménì ve vìdách, objevech, vzdìlání, kultuøe, nato� v politice. Ani
s úctou bych to nepøehánìl; jedni vás oceòují, jiní tøeba zatracují, dal�í
ignorují � ale tak to chodí.

Souèasnost, ta�ená globalizaèními proudy, je provázena jakýmsi zlo-
mem mezi minulostí a pøítomností. Pro na�e nìkdej�í vzepìtí proti zlùm
nebo nepravostem 20. století zbylo v nìkterých pouhé rèení �epizoda�,
dokonce �pomýlená� èi �pochybná�. Ale budi�. Moje generace, která pro-
�ila �est osudových zvratù na pùdì své zemì a musila se vyrovnávat
s jejich mnoha následky, zvykla si na opakované vzestupy a pády, posti-
hující v�echen lid i tzv. pøedvoj národa. Reálný obraz slo�itých dìjù i jejich
aktérù musí zhodnotit historická vìda. Dìjiny toti� nepøestaly být boha-
tým zdrojem pouèení. Ignorovat je vede k neschopnosti vyznat se v logice
toku nových událostí a pochopit tendence vývoje. Orientace na povrchní
jevy a pocity je o�idná a mù�e vést k tragickým chybám.

Vra�me se v�ak k otázce poèátkù mé dráhy �ivotem a odkud vyvìralo
mé veøejné pùsobení, dosud pamìtníky vzpomínané.

Vyrùstal jsem na Teplicku, v dìlnickém prostøedí obce Hostomice, kde
mìl mùj otec malíøskou �ivnost. Pøi svém �ir�ím nadání maloval i obrazy,
hrál v sokolské kapele, zpíval na zábavách, re�íroval v ochotnickém diva-
dle, èítal krásnou literaturu, sbíral známky z celého svìta. Matka peèova-
la o domácnost, výbornì vaøila, zavaøovala ovoce, vy�ívala, pletla, háè-
kovala. Prostì pilná hospodynì. Mìl jsem i bájeèné dìdy a strýce, babièky
a tety. Jsem pøesvìdèen, �e vlivy rodiny v mém dìtství urèily základní
smìr mé dal�í cesty.

Základní �kolu s obìtavými uèiteli jsem doopravdy miloval, stejnì tak
cvièení a kulturní èinnost v Sokole, pohlcující tehdy ve�kerou mláde�.
Pak pøi�lo gymnasium v Duchcovì s nároèným studiem universálních
základù vìdeckých a dvou jazykù, nìmèiny a francouz�tiny. To u� se
psala 30. léta s hospodáøskou krizí, v na�em kraji pøímo dìsivou, jak
svìdèila velká mostecká stávka nebo tragédie s nìkolika mrtvými de-
monstranty po støelbì u duchcovského viaduktu. K tomu pøibyla hrozba
hitlerismu za Kru�nými horami, která stmelila èeské obèany v antifa�is-
tickou jednotu. To pøece nelze nikdy zapomenout a jde to s vámi u� napo-
øád. A� k tomu potomnímu dlouhodobému pùsobení v politice.

Jak jste se dostal do Dijonu?
Bylo to v roce 1936, byl jsem v kvintì. Pøi�el za mnou fran�tináø profe-

sor Pelikán a øíká: �Posly�, jdou ti jazyky, nechce� jít studovat do Fran-
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cie? Byla to bomba, pro mne i pro rodièe. Po malém váhání a po seznáme-
ní se v�emi podmínkami jsme sepsali �ádost ministerstvu �kolství, do
odboru vedeného dr. Ferdinandem �pí�kem, kterého si s vdìèností i dnes
pøipomínáme. Koncem prázdnin pøi�lo vyrozumìní, �e mám být 1. záøí
v Praze pøipraven k odjezdu do Dijonu.

Nastaly starosti s výbavou na pobyt v internátu, kdy matka na svr�ky
vy�ívala èíslo 318 a za pomoci pøíbuzných pøikupovala v�echno, co vede-
ní lycea pøedpisovalo. Inu, chudý èeský chlapec vandroval do svìta�

Vnímáte náhodu jako dùle�itý �ivotní moment?
Náhoda není magický blesk z nebe. V mém pøípadì to byla souhra øady

okolností, které vyplývaly jednak z pravidel systému støedního vzdìlá-
vání zahrnujícího i studium v zahranièí, ale také kvalitu rozhodování
sboru odpovìdných pracovníkù ministerstva. Mù�eme tomu øíkat náho-
da nebo �tìstí, ale vìøím, �e se v tom zraèí i øád vìcí za Masarykovy repub-
liky.

Po návratu z Dijonu �ili ji� moji rodièe v Praze, kam se uchýlili po
zabrání èeského pohranièí nacistickým Nìmeckem. S nostrifikovaným,
a tedy i u nás platným bakaláøským vysvìdèením jsem byl pøijat na Filo-
sofickou fakultu University Karlovy, kterou v�ak u� po �esti týdnech
okupanti zavøeli. Stalo se tak po demonstracích 28. øíjna 1939 a po støe-
tech se studenty na pohøbu Jana Opletala.

O temných váleèných letech jen tolik, �e kromì za�ívaných hrùz a nou-
ze vznikaly rùzné formy náhradního studia v podobì pøedná�ek a besed,
ale i èetby odborné literatury pùjèované ze zakázaných fondù. Ve svém
okruhu pøátel jsem nav�tìvoval schùzky Sociologického klubu, jemu�
stál v èele profesor Karel Krejèí. Na poèátku roku 1945, kdy ji� byla zøej-
má porá�ka Nìmecka, zaèali jsme pøipravovat znovuotevøení na�í fakul-
ty a hned po osvobození Prahy jsme ji 10. kvìtna �obsadili�. Své obory
studia � filosofii, sociologii a historii � jsem mìl ji� ponìkud pøedstudo-
vány a pøedná�ky i semináøe pøedních profesorù, J. B. Kozáka, J. Krále,
L. Riegra, V. Vojtí�ka, K. Gally a dal�ích, jsem celkem úspì�nì absolvoval.
Pøibyl k nim také A. Kolman, navrátilec z SSSR, který se ujal pøedná�ek
a debat o marxismu-leninismu.

Mohu s dobrým svìdomím øíci, �e absolventi tìchto prvních pováleè-
ných roèníkù na�í fakulty spolu s dal�ími vysoko�koláky vytvoøili poz-
dìji významné jádro mladé èeské, humanitnì zamìøené inteligence, kte-
rá se pøes marxistické poèátky postupnì vyvíjela ke kritice politické praxe
a k idejím demokratického socialismu, aby posléze znaèným podílem
pøispìla k obrodným reformám 60. let s vyvrcholením v Pra�ském jaru
1968.

Touto cestou jsem pro�el i já, zpoèátku v oblasti vzdìlávání a kultury,
pozdìji novináøství a publicistiky.

Èím Vám k této dráze pøispìl Dijon?
Francie byla pro mou generaci èelnou evropskou zemí z hlediska zá-

sluh o na�i samostatnost v roce 1918, ale pøedev�ím pro své tradice dìjin-
ného pokroku. Byli jsme si vìdomi, �e revoluce 1789 s idejemi svobody,
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rovnosti, bratrství
spolupodnítila i na�e
národní obrození v 19.
století. Linie èeských
buditelù � Dobrovský,
Palacký, Mácha, Hav-
líèek, Neruda a� po
Masaryka, opøená o
tradici velkých státní-
kù Karla IV. a Jiøího
z Podìbrad, myslitelù
Husa a Komenského �
nesla v sobì i humanis-
tický odkaz celé Evro-
py s velkým pøínosem
Francie.

Dijonské Lycée Car-
not mìlo u� tehdy a
podnes má povìst mi-
moøádnì vysoké úrov-
nì pedagogického pro-
cesu. Vedle kvalitních
znalostí pøírodních
vìd a matematiky jsem zvlá�� dychtivì vnímal uèební programy filoso-
fie, psychologie, logiky, etiky, estetiky a historie, které vskutku pøedurèi-
ly mé univerzitní zamìøení. Kdy� jsem pak promý�lel téma své disertace
na fakultì, zvolil jsem sociologickou studii �Národ a jeho problémy�
(1947), v ní� jsem v poètu 53 bibliografických titulù vyu�il i øadu prací
francouzských autorù v èele s A. Comtem.

Co ovlivnilo Vá� dal�í �ivot?
Zlomem se staly únorové události 1948 a jejich pøevratné dùsledky.

Zámìr vìnovat se vìdám a vzdìlání se mi splnil jen nakrátko. Uèební
program filosofické fakulty byl doplnìn o dìjiny dìlnického hnutí, které
jsem znal ze sebevzdìlávání v letech války. Kdy� mi nabídlo vedení fakul-
ty lektorát tohoto tématu pro �kolní rok 1948/1949, pøijal jsem sérii
pøedná�ek ve dvou semestrech s více ne� 600 posluchaèi, kteøí v závìru
pro�li písemnými a ústními zkou�kami. Jen pro zajímavost vám prozra-
dím, �e po celá desetiletí � vlastnì a� podnes � potkávám obèany, kteøí se
z onìch dob pova�ují za mé ��áky� a vzpomínají na mùj kurs v dobrém.

Díky jednoroènímu universitnímu intermezzu jsem se ov�em spon-
tánnì vèlenil do okruhu pra�ské stranické inteligence soustøedìné kolem
vysokých �kol, vìdeckých ústavù a sdìlovacích prostøedkù. Provázela
mne povìst � blí�ila se mi vìková tøicítka � jako nadaného a oblíbeného
pøedna�eèe a publicisty, co� pøimìlo stranické orgány zaøadit mne na
úsek vzdìlávání, vìdy a kultury do svého aparátu, nejprve v pra�ském
ústøedí, pozdìji v krajském mìstì Plzni, nakonec v centrálním tisku.

PhDr. Èestmír Císaø
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Jako novináø a jazykovì vybavený intelektuál jsem brzy veplul i do sféry
mezinárodních vztahù s posláním zahranièního zpravodaje, které mne
pøivedlo do SSSR, Francie, Egypta, Spojených státù aj. To u� byla léta po
odsouzení kultu osobnosti Stalina a uvolòování totalitního systému, co�
ztìlesòovala politika mírového sou�ití sovìtského reformátora a jedno-
ho z velkých svìtových státníkù Chru�èova.

Poprvé jsem Vás zaregistroval jako ministra �kolství v roce 1963. Uèitelé si
tehdy uvìdomili, �e do�lo k neobvyklé zmìnì, jako by byla akcentována
skuteèná vzdìlanost�

Ano, bylo to v záøí 1963, kdy jsem se stal èlenem Lenártovy vlády jako
ministr �kolství a kultury, kdy� jsem pøedtím pro�el tvrdou kritikou
stranickým vedením jako �liberál� nehodný pracovat ve stranické funk-
ci.

Ministerstvo, spravující rozsáhlou sféru �kolské vzdìlávací soustavy,
vìdeckých ústavù, kulturních a umìleckých institucí, také v�ak církev-
ních zále�itostí, mìlo prostøednictvím svých odborných sekcí a vzdìla-
ných kádrù ka�dodenní úzké kontakty s �irokou obcí èeskoslovenské
intelektuální elity, ve své naprosté vìt�inì naladìné kriticky a odmítavì
vùèi skupinì dogmatických autoritáøù v èele strany a státní správy. Prá-
vì rok 1963 se stal pøelomem k rozvinutí tzv. obrodného hnutí, v nìm�
i uèitelstvo hrálo významnou úlohu v obratu k vy��í kvalitì skuteèného
vzdìlávání a pøípravì nových modernì orientovaných generací. Také
kulturní oblasti, divadla, filmová tvorba, hudba, výtvarná umìní, archi-
tektura, ale i novináøská publicistika, profesní svazy, obèanská sdru�ení
a vùbec �iroká veøejnost nastoupily k aktivitì smìøující � ov�em�e ve
støetech s totalitními prvky moci � k promìnám ohla�ujícím reformní
zlom 1968.

V této atmosféøe jsem se nevyhnutelnì dostal do pozice jednoho z pøed-
stavitelù obrodného hnutí, který jednak uvnitø zemì, jednak také v za-
hranièí � cestami do Velké Británie, Francie, Finska, SSSR aj. � získává
povìst vstøícného politického partnera. Zákonitì musila ov�em pøijít nová
kritika shora a nové pøeøazení v roce 1965, kdy jsem byl z vlády odvolán
a poslán jako diplomat do Bukure�ti. Ani tam jsem neztratil kontakty
s domovem, a navíc získal v kontaktech s kolegy velvyslanci z mnoha
zemí zku�enosti a poznatky, prospì�né k plnému pochopení èeskosloven-
ských problémù v �ir�ím rámci evropského a svìtového dìní. A to v�e ve
svìtle nadìjné politiky �détente�.

Podnes si myslím, �e 60. léta poskytla velkou �anci prolomit bariéry
a navázat úèinnou spolupráci mezi Východem a Západem. V na�ich pod-
mínkách jsme usilovali zbavit se krunýøe autoritáøského systému a vyjít
cestou demokratických reforem v duchu ideálù pùvodního, humanistic-
kého pojetí socialismu. Tak nás chápaly pokrokové síly tehdej�í Evropy,
která rovnì� v jistém krizovém chvìní hledala nové cesty, v nich� se snou-
bila svoboda s odpovìdností, pluralitní demokracie se sociální solidari-
tou, hospodáøská prosperita s vysokou vzdìlaností a kulturou.
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Jak probìhl onen rok 1968?
Je obtí�né v na�em krátkém rozhovoru vylíèit øetìz dramatických dìjù,

zvratù a osudù lidí v onìch nìkolika málo mìsících v�enárodního vzepìtí
a nad�ené práce. Existuje o tom nemálo knih na�ich autorù, vèetnì mých
pamìtí (1998). Také v zahranièí vy�ly obsáhlé analýzy, studie a publikace
vesmìs vysoko oceòující odvahu a rozumnost na�eho programu a postu-
pu, ale i politování nad nesmyslným úderem, kterým byly zmaøeny. Po-
kusím se øíci vám alespoò celkový pohled na vskutku nezapomenutelný
osma�edesátý rok, kdy èeskoslovenskému státu bylo rovných 50 let
a chystal se vkroèit do druhého padesátiletí jako federální svazek dvou
národních republik.

Byl jsem je�tì v Bukure�ti, kdy� u nás propukla politická krize, padl
Antonín Novotný a do èela strany nastoupil Alexander Dubèek. Ten se mi
ozval v bøeznu 1968, abych se vrátil do vlasti a pomáhal nové politice
demokratické obrody socialismu. Ov�em�e jsem hned souhlasil. Nástup
reformátorù do øídicích funkcí v procesu svobodné aktivity ve v�ech ob-
lastech spoleèenské a státní struktury otevøel cestu k plnìní tzv. Akèního
programu, díla �irokého týmu vìdcù, ekonomù, právníkù a dal�ích od-
borníkù, schváleného orgány strany a státu. Mnì samému byl v ústøedí
svìøen úkol starat se o rozvoj vìdy, vzdìlávání, kultury a sdìlovacích
prostøedkù jako mocných nástrojù nezbytných modernizaèních zmìn.

Akèní program rýsoval podrobnì první, poèáteèní etapu reformních
zásahù a opatøení. Smyslem demokratizaèního minima bylo zbavit vlád-
noucí stranu monopolu moci, pøejít k pluralitnímu systému stran a hnu-
tí, zabezpeèit bezcenzurní svobodu slova a tisku, svobodu sdru�ování,
vzdìlávání, umìlecké tvorby, volby profese a podobnì, vnést do ekonomi-
ky tr�ní vztahy spolu s postupným roz�íøením soukromého podnikání,
rozvinout mezinárodní styky v zájmu míru a spolupráce atd.

Po splnìní tohoto programu, reálnì uskuteènitelného v pomìrnì krát-
ké dobì, mìly následovat dal�í etapy hlub�ích zmìn, aby se reformní
proces stal trvalou metodou spoleèenského vývoje urèovaného jak vnitø-
ními, tak vnìj�ími podmínkami na�eho støedoevropského postavení.
Kdybych mìl aspoò struènì formulovat záva�ný cíl v del�í perspektivì,
smìøovali jsme i nadále cestou soutì�e dvou spoleèenských systémù od-
dìlených bloky Východu a Západu, av�ak usilovali o jejich postupné sbli-
�ování na bázi trvajícího mírového sou�ití a prohlubované spolupráce,
aby se v budoucnu mohla otevøít cesta ke zru�ení blokù a oboustrannì
výhodné konvergence s vyrovnáním materiální i kulturní prosperity.
V�dy� u� tehdy, v 60. letech, existovaly prvky jisté integrace jak ve vý-
chodní Radì vzájemné hospodáøské pomoci, tak v západním Evropském
hospodáøském spoleèenství, by� se obì soustavy strukturálnì li�ily.

Nechci tu rozvádìt rozpory, které na�ím programem a postupem vy-
volaly nedùvìru a konflikty uvnitø východního bloku. Chci øíci jen tolik,
�e jsme svùj program myslili upøímnì a èestnì jej hájili. Zastánci starých
poøádkù a odpùrci reforem se pokou�eli zastavit nás domluvami a vy-
hrù�kami, ale podaøilo se jim to a� vojenskou intervencí, ostudnou pøed
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celým svìtem. Historie v�ak jim brzy prokázala, nakolik se hrubì mýlili.
Kdy� poznali hloubku vlastních vývojových problémù a nezbytnost re-
formních zmìn, jim� v polovinì 80. let otevøela cestu Gorbaèovova pe-
restrojka a glasnos�, bylo pozdì doèkat se nápravy. Totalitnì zdeformo-
vaný socialismus natolik nahlodal základy kdysi nadìjného ideálu, �e
dospìl na pokraj rozpadu a záhy se zhroutil. Ne já, nýbr� samy dìjiny se
ptají: Bylo to v�echno nutné?

Slýchám a ètu obèas hlasy a názory, nakolik jsme byli naivní utopisté
jako zapeklití zastánci demokratického socialismu. Nu, pøed námi se tak
chovali i jiní, tøeba husité se svou pravdou ka�dému pøanou, ale také
jakobíni se svou svobodomyslností nebo bol�evici se svým rovnostáøským
komunismem. Fundamentalisty máme i dnes a tropí nehorázné vìci, ne
v�ak jako zastánci humanismu, nýbr� jako nositelé krvavých katastrof.
To� mìjme na pamìti rozdíly a neztoto�òujme jedny s druhými. Huma-
nisté mohou trpce pykat za prohru, ale nepøestávají být proroky svìtla
a dobra.

A co Vá� osobní osud za Pra�ského jara?
Byl to èas usilovné a vyèerpávající práce, soustøedìné ve veøejných

projevech a �ivých politických debatách na v�ech úrovních, v intenzivní
publicistice v médiích, v jednáních na mezinárodní scénì. Ve funkci pøed-
sedy Èeské národní rady jsem se podílel na pøípravì a realizaci federativ-
ního uspoøádání státu.

Je známo, �e jsem se po abdikaci Novotného ocitl koncem bøezna 1968
mezi kandidáty na presidenta republiky, a to na pøedních místech v tzv.
�ebøíècích popularity, zaè jsem zøejmì vdìèil právì ukonèenému �vyhnan-
ství� do Rumunska a návratu domù. Kandidatury jsem se v�ak vzdal,
spolu s dal�ími kandidáty, ve prospìch Ludvíka Svobody, jeho� zásluhy
z obou válek i mezinárodní vìhlas jsem pova�oval za nesporné.

Jste úèastníkem oslav frankofonního �kolství na èeských �kolách
v Olomouci. Jak se Vám jeví tato problematika dnes?

�ijeme ve zcela odli�ném svìtì ve srovnání s minulostí. Historicky se
rozvíjející problémy jsou dnes propleteny v globalizované podobì napøí-
klad svìtového trhu ovládaného nadnárodními monopoly, s unilaterální
pøevahou mocenského a ekonomického postavení USA. Pøí�tí èasy se zdají
mít jen jediné východisko � kapitalistický systém více èi ménì regulova-
ný sociálním státem v demokratickém ustrojení. Alternativa demokra-
tického socialismu je v defensivním útlumu s mo�ností pouhé korekce
výstøelkù kapitálového kolobìhu. Pøípadné vzpoury lidu nemají v pod-
statì �ádnou �anci na úspìch. Pøijatelnou cestou se jeví úsilí najít novou
cestu ke zmínìnému permanentnímu procesu reforem, podmínìné ov�em
vzestupem úlohy veøejného mínìní, co� vy�aduje vy��í uvìdomìlost
a politickou aktivitu co nej�ir�ích vrstev obèanstva, úèinné pùsobení hu-
manisticky zamìøených intelektuálních elit, stálou podporu stran a hnu-
tí s programem uchování a posílení spoleèenské soudr�nosti pø i harmo-
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nickém rozdìlování materiálních statkù a duchovních hodnot v celé struk-
tuøe obèanského èi národního spoleèenství.

V tomto kontextu chápu i úlohu národních nebo tzv. svìtových jazykù.
Nadále trvá úloha mateø�tiny v celé její bohatosti a pru�nosti pro rozvoj
rozumových a my�lenkových pochodù nových generací. Globalizace pro-
vázená utváøením multinárodních komunit vy�aduje osvojení vhodných
a pøístupných dorozumívacích jazykù, obvykle z øádu jazykù svìtových.
Mezi nimi má a bude mít své významné místo i francouz�tina, s ní� je
spjato podstatné jádro evropské vzdìlanosti a civilizace vyrostlé z antic-
kých koøenù, obrozených renesancí a obohacené soudobými humanistic-
kými idejemi. Podobnì mohou mít své úèelné postavení v daných sesku-
peních �panìl�tina pøevládající v Ji�ní Americe nebo ru�tina blízká
ostatním slovanským národùm, nìmèina v zemích støední Evropy ap.
Nepodceòuji ani znalost tzv. malých jazykù, k nim� patøí i na�e èe�tina,
nebo� i ty mají svou váhu v efektivní komunikaci v prostøedí obèanù té èi
oné malé zemì, kam pøicházejí zájemci zvenèí.

A pokud máme na mysli Slovanské gymnasium v Olomouci a jeho èes-
ko-francouzskou sekci, poèíná si v nynìj�ích podmínkách a potøebách
zcela správnì a odpovìdnì. Na�e vztahy s Francií se oèividnì obrozují
a uèení jejímu jazyku je navýsost potøebné.

P.S.
Redakce namluveného zápisu skonèena 28. 10. 2004 autorem odpo-

vìdí Èestmírem Císaøem. Rozhovor v tomto znìní lze pova�ovat za prá-
voplatnì autorizovaný. È. Císaø.

ÈESTMÍR CÍSAØ PØEDSTAVIL

NA SL OVANSKÉM GYMNÁZIU

S VOU KNIHU O PREZIDENTECH

Bývalý ministr �kolství a kandidát na úøad prezidenta republiky PhDr.
Èestmír Císaø patøí mezi osobnosti v Olomouci zvlá�� vítané. Jako jeden
z prvních absolventù studia v Dijonu je ctìn pøedev�ím na Slovanském
gymnáziu a jeho francouzské sekci. Pøed dvìma lety se stal Èestmír Císaø
osobností, je� pøispìla k dùstojné oslavì 100. výroèí zahájení výuky fran-
couz�tiny na Èeské reálce. Kdy� v minulých dnech Èestmír Císaø vydal
v pra�ském Nakladatelství Slávy dcera svoji novou knihu Moji èeskoslo-
ven�tí presidenti, byl samozøejmì Slovanským gymnáziem ve spolupráci
s redakcí Pelikánových LISTÙ pozván do Olomouce, aby èerstvì vydané
dílo pøedstavil. Jednalo se o první mimopra�skou prezentaci knihy.

Setkání s autorem se uskuteènilo v upravené jídelnì Slovanského gym-
názia ve ètvrtek 20. dubna v 16.00 hod. I kdy� �lo �jen� o autogramiádu,
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poøadatelská organizace udìlala v�e pro to, aby se Èestmír Císaø a jeho
doprovod cítili na ústavu jako mezi svými. Setkání s pøehledem mode-

roval øeditel �koly
RNDr. Vladimír Zi-
cháèek, který v úvod-
ní promluvì vyzdvihl
v�echny demokrati-
zaèní aktivity hosta
v pováleèném období
i jeho celo�ivotní úsilí
o �socialismus s lid-
skou tváøí�. Úèastní-
kùm setkání byly
pøedstaveny i Císa-
øovy døíve vydané
a brzy beznadìjnì ro-
zebrané objemné Pa-
mìti.

V rámci programu
vystoupil v krátkém
hudebním poøadu olo-
moucký filharmonik
Jan Duda s klavírním
doprovodem PhDr.
Reginalda Kefera, po-
té byla novì vydaná
kniha charakterizo-
vána a ètenáøsky oce-
nìna autorem tohoto
textu a z následné pro-
mluvy doc. dr. Jiøího
Matìjky, CSc., �éfre-
daktora Nakladatel-
ství Slávy dcera, se
úèastníci autogramiá-
dy dozvìdìli, jak vý-
znamnými edièními
plány se nakladatel-
ství zabývá. Vyvrcho-

lením programu bylo vystoupení samotného autora, s ohledem na jeho
vìk (nar. 1920) naprosto fantastické, a následná autogramiáda, která
naznaèila, �e Císaøova nová kniha je knihou �ádanou a v dne�ní dobì
velmi potøebnou.

Mgr. Bohumír Koláø
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ST U P KOVO KVA RT E T O

V MALÉ REKAPITULACI VLADIMÍRA �ÙRKA

V roce 2006 si olomoucké Stupkovo kvarteto pøipomnìlo 25. výroèí
svého zalo�ení a v souvislosti s tímto výroèím, zejména pak s úspì�ným
jubilejním koncertem, jen� probìhl v pondìlí 30. øíjna 2006 veèer
v olomoucké Redutì, vznikl publicistický zámìr alespoò v hrubých ry-
sech zaznamenat jeho historii, umìlecké milníky, radosti a problémy, je�
ètvrtstoletou existenci komorního tìlesa lemovaly a provázely. Vydat svì-
dectví o neprofesionálním tìlese se jevilo mnoha osobnostem Olomouce
jako velmi potøebné, nebo� pozornost médií do této nelukrativní oblasti
nebývá systematická, co� bývá ke �kodì �umìleckému obrazu� mìsta
i kraje. Nebývá výjimeèné, �e za urèitou kapitolou spoleèenského dìní lze
objevit osobnost, je� �za v�echno mù�e�. V pøípadì Stupkova kvarteta
a jeho ètvrtstoletí trvajícího koncertování nebylo mo�no pøehlédnout
RNDr. Vladimíra �ùrka, jen� jako primárius po celou dobu existence tìle-
sa kvartetem doslova �il. Po�ádali jsme ho proto o ob�írnìj�í vzpomíná-
ní, k nìmu� po jistém váhání, vyvolaném obavou z mo�né neúplnosti,
nakonec svolil.

Pane doktore, hudebníkem, interpretem a osobností komorního tìlesa se
èlovìk nestává náhodou. Leccos tomu pøedchází� Odkud vyrùstaly koøeny
va�eho zaujetí hudbou?

Ohlédnu-li se zpìt do rodinného zázemí, nenacházím v nìm sice profe-
sionální hudebníky, ale hudbou �ili témìø v�ichni. Mùj dìdeèek z matèiny
strany byl kantor a hudbì a hudební výchovì vìnoval hodnì èasu. Moje
maminka v dobì studií na gymnáziu ve Vy�kovì zpívala ve sboru prof.
�oupala, pozdìji legendárního sbormistra PSMU. Pøíbuzní z matèiny stra-
ny se jmenovali Dobiá�ovi. Ale ani �ùrci na tom s hudbou �patnì nebyli.
Otec hrál velmi dobøe na housle a mne pøimìl, abych se od �esti let také
hudbì vìnoval. Povoláním byl øeditel gymnázia a pùsobil v Hole�ovì.
V dobì mého raného dìtství jsme �ili ve Strá�nici a to je mìsto, které �ilo
lidovou muzikou. Rozumìt hudbì a ovládat alespoò èásteènì hru na nìja-
ký nástroj patøilo k dobrému vychování. V Hole�ovì tomu bylo stejnì.
Tamní hudební �kola mìla výbornou úroveò, tak�e Hole�ov se po urèitou
dobu py�nil dokonce malým studentským symfonickým orchestrem.
Kdy� jsem se stal studentem Palackého univerzity, studoval jsem mate-
matiku a fyziku na Pøírodovìdecké fakultì a hned jsem hledal i mo�nosti
k pìstování hudby. Samozøejmì jsem nav�tìvoval koncerty Moravské fil-
harmonie, ale prohluboval jsem si i hru na housle u tehdej�ího koncertní-
ho mistra MFO Karla Vronského, otce nynìj�ího �éfdirigenta MFO,
a pozdìji u koncertního mistra Václava Rábla. Mìl jsem cti�ádost nìco
v hudbì v Olomouci podniknout, zejména v oblasti hudby komorní.
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Z jakých dùvodù jste se nevìnoval studiu hudby?
S odstupem èasu je to obtí�né jednoznaènì vysvìtlit. Rodièe se klonili

k názoru, �e by nebylo dobré, kdyby obì jejich dìti byly hudebníky z povo-
lání. Hudbu toti� studovala moje sestra, vystudovala violoncello na Ja-
náèkovì akademii, hrála pak v Moravské filharmonii a uèila na ZU� Na
Vozovce. Mnozí její �áci se v hudbì výraznì prosadili. Pro mne se hledalo
jistìj�í a zabezpeèenìj�í povolání, a to pøesto, �e u� jsem byl ke studiu na
konzervatoøi pøijat. Studoval jsem vìdy ryze exaktní � matematiku
a fyziku. Celý �ivot jsem byl pedagogem a pùsobil na støedních odbor-
ných �kolách a gymnáziích.

Za jakých okolností byl nastartován Vá� celo�ivotní zájem o komorní
hudbu?

Poèátek vidím v pozoruhodné epizodì, která zmìnila mou hudební
orientaci. Pùvodnì jsem se orientoval na sólového hráèe a k tomu smìøo-
valo i mé soukromé studium u koncertních mistrù v Olomouci. Na Pøíro-
dovìdecké fakultì UP pùsobilo �iroké podhoubí hudbymilovných nad-
�encù, dokonce i nìkolik pedagogù, kteøí se vìnovali hudbì i jako
skladatelé. Jmenovat bych mìl pøedev�ím dr. Jirou�ka. Miroslav Václav
Jirou�ek, hudební skladatel, byl matematik, na slovo vzatý odborník a uèil
mne algebru. Z nedávné doby nutno jmenovat dr. Josefa Srovnala, CSc.,
rovnì� èlena katedry algebry a geometrie, sbormistra mu�ského pìvec-
kého sboru Ne�vera. Ale hudbu pìstovalo i hodnì studentù. Po jednom
mém vystoupení, kdy jsem fungoval jako �kulturní vlo�ka�, pøi�li za
mnou kolegové z kolejí v Øepèínì, kde tehdy bydleli, s otázkou, zdali bych
nechtìl zkusit hrát v kvartetu. Jedním z nich byl dne�ní doc. Jiøí Kobza,
který hraje v souèasném Stupkovì kvartetu violu. To bylo v lednu roku
1960, tak�e za nìkolik málo let oslavíme spolu 50 let spoleèného komor-
ního muzicírování. To je meta, která by mìla být okam�ikem, kdy by-
chom zaèali u� jen vzpomínat. Dnes by to byl konec vzpomínání, ale teh-
dy to byl ��astný zaèátek. ��astný v tom smyslu, �e byl provázen nad�ením
a solidními pøedpoklady k pìstování komorní hry. Samozøejmì jsem
nehráli dokonale, zaèínali jsme Mozartem a Beethovenem, ale kdy� jsem
sly�el tu nádheru akordù, která pøi sólovém hraní nebyla mo�ná, stával
se ze mne cílevìdomý komorní hráè. Zaèal jsem dávat pøednost kolektiv-
ní hudbì, komorní obzvlá�tì, ponìvad� pøi ní lidskému sluchu nic ne-
unikne, ka�dý nástroj je �sly�et�, na ka�dém hudebníkovi zále�í. Jako
studentské kvarteto jsme hráli po celou dobu studia, to je plných pìt let.
Potom jsme nìkolik let byli ka�dý jinde, i mimo Olomouc, na vojnì apod.
Kdy� jsem se v�ak vrátil do Olomouce, zase jsme se hledali, ale u� nena�li.
Kolega Èernohorský ode�el uèit na Vysokou báòskou do Ostravy, kde se
jeho dìti po absolvování konzervatoøe a AMU staly vynikajícími profe-
sionálnímu umìlci, violoncellista Tu�er ode�el a� do Dolní Lipové, kde
mìl rodinné zázemí, jen já a doc. Jiøí Kobza jsme zakotvili v Olomouci. Já
na SVV�, on na Pøírodovìdecké fakultì, na katedøe matematické analý-
zy. V pùvodní sestavì u� jsme hrát nemohli, ale hudbu jsme pilnì pìsto-
vali, jen v jiných seskupeních. Tak se stalo, �e jedno z posledních vystou-
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pení mírnì pozmìnìné-
ho kvarteta ze student-
ských dob byla aktivní
úèast na oslavách sté-
ho výroèí vzniku Slo-
vanského gymnázia
v záøí 1967. Zahráli
jsme na slavnostním
spoleèenském veèeru
ve velkém sále Národ-
ního domu v Olomou-
ci.

Kdy jste opìt zasedli
spoleènì za notové
stojany?

Na poèátku osmde-
sátých let jsme s Jiøím
Kobzou zjistili, �e na
Univerzitì Palackého
jsou dva zdatní mladí
hudebníci, s nimi� by
mohlo být potì�ení dì-
lat komorní hudbu.
V olomouckém Divadle
hudby tehdy hrálo Ku-
bínovo kvarteto z Os-
travy. Na jejich kon-
certu (12. prosince
1980) jsme se domluvi-
li se studentem matematiky Kuèerou na zalo�ení kvarteta a pøizvali jsme
do nìho Dana Marka, výborného violoncellistu, �áka mé sestry, který
studoval medicínu. Noví èlenové byli o patnáct a� dvacet let mlad�í ne�
my s Jirkou. Hra v novém slo�ení nás velmi uspokojovala hned od prv-
ních zkou�ek a na�e ambice okam�itì vzrostly.

Jak jste pøe�li pod hlavièku fakulty a kdy jste se rozhodli pro jméno
Stupkovo kvarteto?

Jirka Kobza na Pøírodovìdecké fakultì UP uèil, já jsem byl jejím absol-
ventem a fakulta nìjaké tìleso potøebovala� V osmdesátých letech bylo
dobré mít zá�titu. Nesvazovalo nás to a bylo to ku prospìchu fakultì
i kvartetu. Na�i èinnost podporovala fakultní kulturní komise, koncer-
tovali jsme v aule fakulty nebo ve Václavkovì sále. Pomáhali nám s pro-
pagací i jinak. Vhodné prostory pro pìstování komorní hudby jsme tam
bezpochyby na�li. Pùvodní název na�eho tìlesa byl Nové kvarteto, to byl
název zcela neutrální a pravdivý. Zúèastòovali jsme se s úspìchem hu-
debních soutì�í a festivalù, koncertovali jsme i v Nìmecku, jezdili jsme

RNDr. Vladimír �ùrek (vpravo) se Stupkovým kvartetem



296

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

na interpretaèní kursy do Bechynì a pod vedením èlenù pra�ského Tali-
chova kvarteta �la umìlecká úroveò souboru nahoru.

O propùjèení jména Franti�ka Stupky pro na�e kvarteto jsme po�ádali
dr. �efla z Prahy, ochránce práv F. Stupky, v roce 1986. Jméno dirigenta
spjatého i s Olomoucí a jeho Moravskou filharmonií nám bylo propùjèe-
no a u�íváme ho dodnes.

Pane doktore, zmínil jste se o úèinkování jednoho z Va�ich souborù pøi
stoletém jubileu Slovanského gymnázia. Zajímalo by mne, jestli i èlenové
Stupkova kvarteta mají k tomuto presti�nímu ústavu nìjaký vztah?

Vzhledem ke skuteènosti, �e na Slovanském gymnáziu v Olomouci se
v�dy pìstovaly kulturní aktivity, zejména hudba a zpìv � ostatnì je tomu
tak v hojné míøe dodnes � není divu, �e nìkteøí èlenové na�eho souboru
na Slovanském gymnáziu pùsobili nebo jsou jeho absolventy. Pøedev�ím
je nutno jmenovat doc. RNDr. Jindøicha Èernohorského, CSc., absolven-
ta Slovanského gymnázia z roku 1961. Tento matematický a hudební ta-
lent a nad�enec úèinkoval pøi zmínìných vystoupeních jako violista ve
smyècovém triu i kvartetu. Já osobnì jsem vyuèoval na SGO matematiku
a fyziku v letech 1966 � 1971. V souèasné dobì zde pùsobím opìt. Uèím
v pøírodovìdných tøídách fyziku na zkrácený úvazek. Jak patrno z mých
pøedchozích odpovìdí, je jedním ze zakládajících èlenù Stupkova kvarte-
ta také absolvent SGO z roku 1982 violoncellista Dan Marek, dnes lékaø-
internista na 1. interní klinice ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

Slu�í se pøipomenout, �e Stupkovo kvarteto také nìkolikrát úèinkova-
lo pøi vhodných pøíle�itostech na pozvání SGO. Z nich uvádím slavnostní
veèer ke 125. výroèí v bøeznu 1992 ve Václavkovì sále VMO, kde jsme
zahráli smyècový kvartet F dur, op. 96 Antonína Dvoøáka. Dodávám
je�tì, �e spolupráce Stupkova kvarteta s olomouckými institucemi se
neomezila jen na Slovanské gymnázium, ale �e kvarteto a dal�í soubory,
které jsem vedl, èasto úèinkovalo nejenom na celoveèerních koncertech,
ale také ve prospìch ostatních olomouckých støedních �kol, a zejména
jednotlivých fakult UP. Takovou orientaci souboru jsme si ostatnì pøed-
sevzali hned pøi jeho zalo�ení a sna�íme se ji dodr�ovat po celou dobu
èinnosti.

Je správné rozdìlovat obsazení kvarteta na profesionální a amatérské?
Dle mého názoru to správné není. V rámci na�eho kvarteta to uvádíme

jen proto, aby nedo�lo k domnìnce, �e lze tìleso s vysokou interpretaèní
zku�eností doplòovat málo zdatnými hráèi. Za výkon na pódiu mají stej-
nou odpovìdnost v�ichni, nebo� v kvartetu je sly�et ka�dého hráèe, ni-
kdo se v nìm neztratí, a proto je dùle�itý ka�dý nástroj. Ani primárius
není víc ne� komorní hráè. Sice pøipravuje a øídí nácvik skladeb, ale ve
výsledku je úloha ostatních èlenù souboru zcela rovnocenná.

Jubileum není pøíli� vysoké, budí zdání mo�ných perspektiv.
Také to tak cítíte?

Jak jsem uvedl vý�e, Stupkovo kvarteto, zpoèátku nazývané Nové kvar-
teto, opravdu slaví teprve ètvrtstoletou existenci a je známo, �e prùmìr-
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nou �ivotnost kvarteta lze odhadnout na 30 � 35 let. Ostatnì my, jeho
zakladatelé, to je moje malièkost a mùj pøítel Jiøí, budeme mít brzy za
sebou pùlstoletou koncertní èinnost. Velkých plánù se tedy zøíkáme, ale
vìøíme, �e k dosavadním zhruba tøem stovkám koncertù je�tì nìjakou
tu desítku pøidáme. Potom nás snad filharmonici nahradí a vytvoøenou
tradici nebudou chtít ulo�it do archivu. Tam by se sice nezkazila, ale ne-
bylo by ji sly�et. A to by byla �koda.

Za rozhovor podìkoval Mgr. Bohumír Koláø.

JAK SEDÌT NA DVOU �IDLÍCH

A N E S PA D N O U T

Pí�e se datum 27. dubna 2007 a mám namíøeno do Troubelic, kde
veèer vystupuji se Stupkovým kvartetem. Právì projí�díme Unièovem
a nìkde za dvìma vysokými vì�emi farního kostela se rozprostírá areál
SP�S. Na tuto �kolu jsem byl v roce 1970 pøelo�en z olomoucké SVV�, tø.
Jiøího z Podìbrad. Zde, jak se tehdy øíkalo na �Podìbradech�, jsem pùso-
bil od roku 1966 a pevnì jsem kráèel ve stopách profesora Franti�ka
Kuby, který, aè oficiálnì nejmenován, �zaslou�ilým uèitelem� urèitì byl.

Paní PhDr. Eva Hádková, dlouholetá profesorka Slovanského gymná-
zia, napsala pøed deseti lety � ke 130. výroèí Slovanského gymnázia �
krásný èlánek do almanachu �Primum necessarium je vzdìlání a mrav-
nost�. Vìnovala ho svým kolegùm na SGO, kam nastoupila jako mladá
uèitelka v roce 1964. V závìru svých vzpomínek se zmiòuje o profesoru
matematiky a fyziky Vladimíru �ùrkovi a zvlá�� vyzvedává jeho bohatou
hudební èinnost. Jméno tohoto uèitele se ov�em v dal�ích letech v sezna-
mech profesorù SGO nevyskytuje. Kam dr. �ùrek zmizel?

Vá�enému ètenáøi nabízím tøi mo�nosti:

a) vìnoval se, jak je skrytì naznaèeno v pøíspìvku dr. Hádkové, pouze
hudbì (v roce 1969 úspì�nì vykonal konkurs na místo houslisty Mo-
ravské filharmonie);

b) zúèastnil se letu do vesmíru v raketì, která se pohybovala rychlostí
0,998 c, kde c je rychlost svìtla ve vakuu;

c) dále vykonával uèitelské povolání, a to na støedních odborných �ko-
lách v Olomouci a okolí.

Vzhledem k tomu, �e celkový poèet v�ech mých studentù se blí�í èíslu
4 000 (poèítám-li zhruba 93 nových �ákù roènì), je zøejmé, �e c) je správ-
nì, i kdy� ani body a) a b) by v tomto minitestu nepøi�ly zkrátka.

Celkem 43 rokù jsem uèil na støedních �kolách olomouckého regionu,
slou�il pod 11 øediteli a pøe�il 25 ministrù �kolství. Vìt�inou jsem mlèel,
ale ne v�dy jsem si své názory nenechal pro sebe. Pokud si vzpomínám,
tøikrát jsem rebeloval. Poprvé to bylo v roce 1968, je�tì na SVV� tø. Jiøího
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z Podìbrad. V roce 1967 se zde konaly velké oslavy 100 let trvání SGO
a v jejich dùsledku probíhala intenzivní jednání o dùstojnìj�ím umístìní
této �koly s tak bohatou tradicí. Jeden z návrhù prosazovaný tehdej�ím
ONV znìl pøestìhovat tuto presti�ní vzdìlávací instituci do budovy zá-
kladní �koly v Olomouci-Pavlovièkách, vzdálené jak od historického cen-
tra Olomouce, tak od pùvodních budov �koly. Na schùzi s pøedstaviteli
�kolského odboru ONV jsem vehementnì protestoval. Mnozí kolegové se
pøidali a plánované pøemístìní se neuskuteènilo. SVV� zùstala na pùvod-
ním místì s perspektivou postupného pøevzetí celé budovy bývalé Èeské
reálky. Nevím, do jaké míry tomu napomohly na�e protesty; pozdìji jsme
se dozvìdìli, �e zásluhu na tom mají zejména rodièe dìtí z Pavlovièek,
Chválkovic, Bìlidel a Týneèka podáním protestní petice ministru �kol-
ství.

Jak u� to v uèitelské práci bývá, byl jsem témìø nepøetr�itì povìøován
funkcí tøídního uèitele. Na SP�S v Olomouci jsem mìl v letech 1981 �
1985 na starosti tøídu E, nebo� tehdy výjimeènì mìla prùmyslová �kola
5 tøíd v roèníku. Je v�eobecnì známo, �e studenti této �koly permanent-
nì pracovali pøi výstavbì chmelnic a té� pøi sklizni chmele v JZD Velký
Týnec. Stávalo se, �e sklizeò chmele se pøi zhor�eném poèasí znaènì pro-
táhla. Tu�ím, �e to bylo v roce 1983, kdy moje tøída, nastupující tehdy do
tøetího roèníku, skonèila brigádu a� kolem 20. záøí. Mìla tedy splnìno
nejménì 10 pracovních dní, jak ukládaly tehdej�í pøedpisy. Ale na jaøe
tého� �kolního roku byla na brigádu poslána znovu. Tehdy jsem se
s øeditelem doslova pohádal. Nakonec øeditel rozhodl �alamounsky. Tøí-
da bude na brigádì pokraèovat, ale do tøídní knihy se bude zapisovat
uèivo, jako kdyby se normálnì vyuèovalo. Poté mi nezbylo, ne� to vzdát.

Budovy SGO a SP�S spoleènì s budovou Pedagogické fakulty UP uzaví-
rají v pùdorysu jakýsi lichobì�ník a dle optického principu zámìnnosti
svìtelných paprskù je z oken ka�dé z tìchto �kol vidìt do oken obou zbý-
vajících. Mo�ná, �e nìkoho z osazenstva SGO by zajímalo, co se dìje za
okny SP�S. Zkusíme je tedy trochu pootevøít. V�ichni víme, �e støední
odborné �koly slou�í k pøípravì na budoucí povolání. Adepti studia na
SP�S pøitom rádi tvrdí, zejména na dnech otevøených dveøí, �e o studium
na technické �kole mají zájem. Ov�em kdy� jim na zaèátku prvního roèní-
ku øekneme: �Uète se pilnì a uvìdomìle, abyste se v zamìstnání dobøe
uplatnili,� nelze oèekávat, �e budou pøekypovat studijním úsilím a �e
polovina tøídy bude mít vyznamenání. Mnohokrát jsem si ovìøil, �e �ák
odborné �koly takové � by� dobøe mínìné � rady stì�í chápe a �e je vzhle-
dem ke svému vìku 15 let (døíve 14 let) ani pochopit nemù�e. V tomto
ohledu má student gymnázia výhodu. Pøedmìty, které se uèí, navazují na
stejné pøedmìty známé mu ze základní �koly, alespoò co do názvu,
a pøesto�e mnozí jdou studovat s vyhranìnými pøedstavami o budoucím
povolání, je vlastní profesní pøíprava o 4 roky oddálena. Srovnáním uèeb-
ních plánù obou typù �kol lze snadno nahlédnout nároènou práci uèitelù
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SO�, zejména v prvním a druhém roèníku studia. Zde zdaleka nestaèí
uèivo dobøe a srozumitelnì vysvìtlit. Pøedev�ím je nutné je dùkladnì
procvièit, a zejména peèlivì vyzkou�et a odstranit nedostatky. Dùvod je
prostý. Uèivo jednotlivých pøedmìtù na sebe úzce navazuje a mezery ve
vìdomostech jsou témìø nepøekonatelnou pøeká�kou dal�ího postupu.
Navíc tyto zásady platí pro výuku matematiky a fyziky dvojnásob. Aby
�ák úspì�nì zvládl mechaniku, èásti strojù a strojírenskou technologii,
té� technické kreslení, mìl by bezpeènì ovládat základy matematiky vèet-
nì algebry a konstrukèní geometrie. Nemá-li z tìchto pøedmìtù známku
chvalitebnou, nejvý�e dobrou, zvládá odborné pøedmìty s obtí�emi. Na-
víc je uèitel matematiky a fyziky stále pod drobnohledem uèitelù odbor-
ných pøedmìtù � strojních in�enýrù � a velice èasto usly�í i dosti nevrlé,
ba u�tìpaèné poznámky o matematických neznalostech �ákù. Pøesto�e je
matematika na technických �kolách profilovým pøedmìtem, zpravidla
není dost èasu a prostoru na zaji�tìní trvalých a aplikovatelných vìdo-
mostí. Výsti�nì lze na�i situaci na SO� popsat slovy �Lesk a bída uèitele
matematiky a fyziky�.

Situace se zpravidla mìní k lep�ímu, pokud se ná� student probojuje
do tøetího a ètvrtého roèníku. Pak není výjimkou, �e �kolu úspì�nì absol-
vují i jedinci, o kterých bychom to zprvu ani nepøedpokládali. Nutno
dodat, �e kantoøi na SP�S nad nikým nelámou hùl, douèováním pomo-
hou slab�ím a pøi tro�e zájmu a snahy ze strany �ákù se výsledek døíve èi
pozdìji dostaví. Tím �pozdìji� rozumím pøípady (a je jich spousta), kdy
se se svými bývalými �áky setkáme po letech a s údivem zji��ujeme, kam
to pùvodnì nevýrazný absolvent dotáhl. Pøitom jsem pøesvìdèen, �e uèební
plán SP�S je velmi dobøe vyvá�ený a poskytované vzdìlání je pomìrnì
univerzální � napøíklad v poslední dobì bezpeènì zaji��uje úspì�né po-
u�ívání výpoèetní techniky v konstrukèní a technologické praxi. Také se
projevuje lep�í znalost cizích jazykù, nebo� angliètinì a nìmèinì se nyní
vìnuje v uèebním plánu SO� více hodin.

Jako perlièku uvádím �netradièní� prùbìh studia mé poslední tøídy,
svìøené øeditelem SP�S Ing. �afránkem do mé péèe v letech 2002 � 2006.
Pøi vá�ném onemocnìní uèitele chemie, hned v øíjnu v 1. roèníku, ujala se
výuky chemie v 1. B Mgr. Dana Slezáková, zku�ená profesorka SGO. Tøí-
da byla zprvu velmi neukáznìná a nìkteøí �áci, kteøí studium pozdìji
opustili, práci uèitelù znaènì naru�ovali. Kolegynì dìlala, co mohla, ni-
kdy si nestì�ovala, nicménì pøed Vánocemi jsme se náhodou potkali
u �koly a prof. Slezáková vá�nì zapochybovala o schopnosti tøídy úspì�-
nì odmaturovat. Ale jak roky ubíhaly, tøída se postupnì zlep�ovala
a úspì�ný výsledek její maturitní zkou�ky jsem mohl s radostí kolegyni
Slezákové sdìlit. (Toto dal�í setkání ji� nebylo náhodné, nebo� oba nav�tì-
vujeme koncerty Spolku pro komorní hudbu.) Dùkazem dobré práce v�ech
je, �e více ne� polovina �ákù vý�e jmenované tøídy studuje na V�, vìt�inou
na VUT v Brnì, ale té� na UP v Olomouci. Nic ov�em není zadarmo, nebo�
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jsme se ve ètvrtém roèníku museli spoleènì uèit matematiku k pøijímacím
zkou�kám nìkolik hodin týdnì navíc. Mo�ná stojí za zmínku i to, �e
v letech 1975 � 1985 (tedy plných deset rokù) na �kole nefungovalo zvo-
nìní. Teprve od 1. 10. 1986 máme na SP�S hodiny na chodbách i ve v�ech
tøídách a jistotu, �e zvonit se snad ji� nikdy nepøestane.

Slu�í se dodat, �e moje man�elka Dagmar studovala na SVV� (SGO)
v letech 1965 � 1968. Syn Jiøí nav�tìvoval SGO v letech 1988 � 1990, pak
ho �kola vyslala na United World Colege v mìsteèku Duino v severní Itálii.

Na závìr své ponìkud nesourodé stati se vracím k vylu�tìní minitestu
z úvodu: I nabídka b) je správnì (s mírnou nadsázkou), nebo� o prázdni-
nách 1970 � pøi podpisu souhlasu s pøelo�ením � mi bylo pøislíbeno, �e se
na SVV� vrátím za dva roky, kdy se �kola roz�iøovala na ètyøleté gymnázi-
um. Bohu�el nadøízené orgány tento slib nedodr�ely a ony dva roky se
protáhly na plných 36 let. V záøí 2006 jsem zásluhou øeditele SGO a vzác-
ného èlovìka RNDr. Vladimíra Zicháèka nastoupil na �Slovan� na èásteè-
ný úvazek. Uvedený znaèný nepomìr let odpovídá známému dùsledku
Einsteinovy speciální teorie relativity, zvanému dilatace èasu. Pohybuje-
li se kosmonaut spoleènì s raketou rychlostí 0,998 c, pak zatímco na
Zemi uplyne 36 rokù, jemu v raketì právì 2 roky. V zájmu objektivity, je
nutno dodat, �e:

� jsem na SGO mohl nastoupit i døíve, nabídky padly nìkolikrát, a to
koncem 80. a zaèátkem 90. let minulého století. (�kola se oproti pùvod-
ní SVV� znaènì rozrostla, zabírá nyní celou budovu bývalé reálky. K tomu
nutno pøipoèíst budovu francouzské sekce SGO.) A ponìvad� jsem se
ve druhé polovinì své pedagogické dráhy vìnoval spí�e matematice,
býval bych to mohl dobøe uplatnit zejména v matematických tøídách
SGO.

� uvìdomil jsem si, �e opo�dìným návratem na SGO jsem vstoupil do
jiné øeky, spí�e moøe. Pozoruji s obdivem, co mí kolegové a kolegynì
stihnou kromì vlastní výuky udìlat. Mnozí pracují na moderních vy-
uèovacích projektech a spoleènì øe�í úkoly celostátního významu. Na-
víc systematickým vedením studentù pøi støedo�kolské odborné èin-
nosti a olympiádách v jazykových a pøírodovìdných pøedmìtech trvale
prokazují svou profesionalitu.

Do budoucna pøeji v�em pevné nervy, nadané studenty, a zejména aby
jejich nároèná, velmi záslu�ná a navenek neokázalá práce byla morálnì
i hmotnì plnì ohodnocena.

RNDr. Vladimír �ùrek
emeritní uèitel na SVV�, SP�S a SGO v Olomouci
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Z GYMNAZIÁLNÍCH LAVIC ZA KATEDRU

V roce 1974 jsem nastoupila do prvního roèníku olomouckého gymná-
zia na tø. Jiøího z Podìbrad. Vìt�ina z nás ráda vzpomíná na studentská
léta a ani já nejsem výjimkou.

Na�e dívèí tøída byla kolektivem se v�emi klady i zápory, které jsou
pro takovou jednolitou sestavu typické. Na týdenní bramborové brigádì
v záøí 1974 jsme mìli mo�nost trochu více se poznat a rovnì� seznámit se
studenty dal�ích prvních roèníkù. Jezdilo se také na jednodenní sbìr
brambor, co� bylo i ve vy��ích roènících vítaným zpestøením vyuèovacího
procesu na poèátku podzimu. Nicménì ne v�dy byli studenti plni nad�e-
ní do práce, kdy� v pøedklonu sbírali brambory a odná�eli plné kbelíky
na vleèku. Ruce byly po ránu prokøehlé a záda bolela. Na druhé stranì zde
byla pøíle�itost si pøi práci popovídat a za�ít trochu legrace.

Stejnì jako dnes i v dobì, kdy jsem studovala na této �kole, jezdili stu-
denti 1. roèníku na ly�aøský kurz a pro vy��í roèníky se organizovaly
vícedenní exkurze do Prahy. Studenti se úèastnili rùzných soutì�í, z nich�
nìkteré v�ak ji� dávno zanikly.

Srovnáme-li rozsah vyuèování a samotný vyuèovací proces tehdy a nyní,
do�lo k mnohým zmìnám. Pøibyly dal�í pøedmìty a souèasnì se roz�íøil
i okruh poznatkù v tìch, které se vyuèují ji� dlouhou dobu. Neexistovaly
napø. semináøe v takové podobì, jak je známe dnes. Studenti se povinnì
uèili ruskému jazyku a k nìmu si mohli vybrat jeden západní jazyk.

Také v oblasti materiálnì technického zázemí byly naprosto odli�né
podmínky. CD pøehrávaè, video, poèítaè, ale i kopírka byly pro nás ne-
známe pojmy. Zmìny probìhly i uvnitø budovy na tø. Jiøího z Podìbrad.
V 70. letech zde nebyla jídelna ani bufet, øeditelna byla umístìna ve tøe-
tím patøe, v místì, kde dnes mù�eme najít uèebnu IVT. Pozdìj�í rekon-
strukce se dotkla i pavilonu, v nìm� døíve bývaly vedle �esti uèeben i �atny.
O budovu jsme se dìlili se základní �kolou, která v�ak nebyla souèástí
gymnázia.

Dne�ní Slovanské gymnázium sídlí ve dvou budovách: na tø. Jiøího
z Podìbrad a v Pasteurovì ulici. V dobì, kdy jsem byla studentkou této
�koly, neexistovala francouzská sekce ani víceleté gymnázium.

Kdy� se podívám na zmen�enou kopii na�eho maturitního tabla, pøi-
pomenu si svá studentská léta na zdej�ím gymnáziu, vzpomenu si na své
spolu�aèky a také na své uèitele, z nich� nìkteøí jsou dnes mými kolegy.
Øíká se, �e �pachatel se vrací na místo èinu�� Tak i já pøibli�nì 17 let po
vykonání maturitní zkou�ky jsem nasmìrovala své kroky na Slovanské
gymnázium v Olomouci a opìt se ocitla na pùdì této �koly, tentokrát
v roli uèitelky.

PhDr. Dana Tihelková
(mat. roè. SGO 1978)
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POØÁD JSME TO MY

Zdá se to být tak dávno, tøeba�e jsou to sotva dva roky od chvíle, kdy
jsme s listem papíru, který mìl dokazovat na�i dospìlost, naposledy pro-
�li branami Slovanského gymnázia, tedy coby jeho studenti. Bylo to za
námi a pøed námi dal�í etapa �ivota, která na�i tøídu rozdrobila po celé
republice.

Na zaèátku jsme se neznali a první kroky nebyly asi nejjistìj�í, ale stal
se z nás skvìlý kolektiv. Strávili jsme spoleènì spoustu èasu, a to nejen ve
�kolních lavicích, ale i mimo nì. Vzájemnì jsme se poznávali a podporo-
vali se. Asi je pravda, �e jsme vyrostli. O nìco málo do vý�ky, ale pøede-
v�ím uvnitø. Pubertální nápady nás sice neopustily, tedy alespoò nìkte-
ré, co� je dobøe, ale nad ka�dým rozhodnutím pøemý�líme o nìco déle ne�
døíve. Slovanské gymnázium nás dostateènì pøipravilo na to, abychom
se mohli rozhodnout, co budeme dìlat dál � a jak s tím nalo�íme, to u� je
jen a jen na nás.

S vìt�inou spolu�ákù jsem stále v kontaktu a jsou pro mì blízkými
pøáteli; nìkteøí pracují, jiní studují. Setkáváme se teï mo�ná èastìji ne�
bìhem let na gymnáziu, na�e rozhovory se v�ak vìt�inou toèí právì ko-
lem této �koly. Máme spoustu spoleèných zá�itkù, které v�ak doká�e po-
chopit jen ten, kdo s námi strávil nìjaký èas.

Kdyby se dal vrátit èas, ráda bych to celé pro�ila znovu. Nezmìnila
bych ale jediný den. V�echno, co se stalo, mìlo smysl a mo�ná právì díky
tomu jsme takoví, jací jsme. A a� u� z nás budou doktoøi, právníci nebo
ekonomové, stejnì to budeme poøád my, ti, co se koulovali na �kolním
dvoøe, o pøestávce vysedávali na topení a pøi písemkách opisovali z ta-
hákù.

Je toho pøed námi je�tì hodnì a já vìøím, doufám, �e dosáhneme v�ich-
ni toho, co jsme chtìli. Pro mì ale i tak zùstanou roky na Slovanském
gymnáziu jednìmi z nejpìknìj�ích.

Kristýna Bajgarová
(mat. roè. SGO 2005)

ZÁBLESKY OSOBNÍ PAMÌTI

NA THOMASE GORDONA GRUBERA

V anglosaské kultuøe je obvyklé, �e se lidé vcelku brzy zaènou oslovovat
køestními jmény. Pøesto�e jsem studia na Slovanském gymnáziu ukonèil
ji� pøed drahnou dobou (1995), stále svého bývalého uèitele, Thomase G.
Grubera, oslovuji Mr. Gruber. Dozajista to nebude jen nauèené oslovení
z dob studií. Úcta � ano, je to úcta, kterou k nìmu chovám � mi øíká, �e
bych mìl pøi této formulaci zùstat. Z jeho �èeského pobytu� si ho nepa-
matuji pouze jako vynikajícího pedagoga, ale i sportovního nad�ence,
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rodinného pøítele a obec-
nì èlovìka, který pøesto-
�e se ve Spojených stá-
tech narodil a mìl by tak
být hrdým patriotem,
dokázal kvùli svému ne-
souhlasu s americkou
politikou nalézt domov
v Kanadì, kde �ije dopo-
sud.

Jako uèitel mìl Mr.
Gruber jednu velkou vý-
hodu: dokázal zaujmout
svým nad�ením, vtipem,
smyslem pro �show� a
pøirozenou interakcí se
studenty. Dokázal pro-
pojit vzdìlání se zába-
vou, tak�e èlovìku ani
nepøi�lo, �e se uèí. Nezapomenutelné jsou jeho vìdomostní soutì�e �Jeo-
pardy� (vzor pro èeské Riskuj), které jsme v hodinách angliètiny hrávali
dávno pøedtím, ne� se objevil v televizi Nova. Jeho výuka mìla i praktic-
ký rozmìr, kdy� jsme se uèili správnì ochutnávat èaje, dobývat ze stro-
mù javorový sirup a obecnì poznávat pøírodu oèima anglicky mluvícího
lektora. Angliètina se tak v nás ukládala zcela pøirozenì, jako kdy� vítr,
nìkdy nenápadný, jindy dùraznìj�í, vr�í zrnko po zrnku, a� vznikne pøe-
krásná pou�tní duna.

Jako trenér a organizátor na�eho softbalového týmu pùsobil Mr. Gru-
ber po celá ètyøi léta, ne� jsme se rozutekli na univerzity. Zùstala nám
kromì softbalové rukavice i nesmazatelná vzpomínka na charismatické-
ho uèitele tehdy u nás dosti neobvyklé hry. Opìt svým nezdolným nad�e-
ním nám ukázal atraktivnost technik, strategií a týmového ducha, jen�
v na�em smí�eném kolektivu pøevládl. Hra se tak stala nástrojem vy�-
�ích hodnot � pøátelství, pohody a úsmìvu. Pøesto, anebo právì proto, se
nám podaøilo vyhrát v�echna pøátelská utkání, k nim� jsme kdy pod
jeho vedením nastoupili.

Jako rodinného pøítele jsme zvali Mr. Grubera na své narozeniny a jiná
setkání a na�i rodièe, kteøí sice neumìjí anglicky, dodnes vzpomínají na
pøátelskost a v�echnu tu legraci, kterou jsme si s ním za�ívali. Jazyk nebyl
pøeká�kou, lidské sympatie pøevládly. Nad�ení pro angliètinu se sna�il
roz�íøit i mezi mé mlad�í sourozence. Na setkáních na chatì nám pøipra-
voval hamburgery, pøièem� pøísnì dbal na to, abychom si zapamatovali,
�e to jsou hamburgery na kanadský, a ne americký zpùsob. My jsme mu
alespoò pomáhali spravovat kolo, které bylo jeho èastým prùvodcem,
sehnali jsme mu spoleènì i Babetu na del�í výlety, které jsme pak spolu
podnikali. Rozdílnost generací splynula v harmonický celek kamarád-
ství.

Prof. Gruber mezi svými studenty
(vlevo R. Runták, vpravo R. Jurka).
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I po svém návratu do Kanady na Èechy a Olomouc nezapomnìl. Se
svými kanadskými pøáteli èasto poøádal ochutnávky piv, zval své známé
z Evropy na náv�tìvy a s ostatními alespoò udr�uje dodnes kontakt. Mìl
jsem tu mo�nost se s ním od jeho odjezdu celkem tøikrát setkat na seve-
roamerické pùdì. Zvlá�tì nezapomenutelná byla oslava svátku Díkuvzdá-
ní, kdy jsme se znovu potkali u jeho pøátel ve státì Ohio. Jeho politicky
podmiòovaný antiamerikanismus vedl k tomu, �e pøí�tì jsme se setkali
ji� jen kousek za hranicí u Niagarských vodopádù. Naposledy, v létì 2005,
bylo místo setkání stejné, strana hranice v�ak u� pouze kanadská! Èasto-
krát jsem se ho ptal, zda je�tì plánuje náv�tìvu Èech. Øíkal, �e by se k nám
je�tì rád podíval, av�ak asi mu to zdraví a finance nedovolí. Elánu a chuti
do �ivota má stále dosti, a tak mu popøejme, a� je�tì jednou nalezne cestu
zpìt k nám. Domnívám se, �e by tím hodnì lidem udìlal radost.

Mgr. Radovan Jurka
(mat. roè. SGO 1995)

JAK MI SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

ZMÌNIL O �IVOT

Pøipadá mi dnes úplnì neuvìøitelné, �e ubìhlo u� témìø devìt dlou-
hých let od chvíle, kdy jsem poprvé usedl jako �ák do lavice Slovanského
gymnázia. Tuto vzpomínku jsem si uchoval dodnes v hlavì velmi �ivou.

Bylo úterý 1. záøí 1998 a já jsem ráno vstával a chystal se na svou první
cestu do nové �koly. Byl jsem plný oèekávání a zároveò obav, proto�e mì
uèitelé ze základní �koly varovali, �e nebude lehké zvyknout si na nový
kolektiv a styl výuky. Rovnì� jsem byl pouèen, �e ne ka�dý, kdo mìl dobré
výsledky na �kole základní, se pak dokázal prosadit a prospìch si udr�et
i na gymnáziu. Byl jsem tedy smíøen témìø se v�ím a vyrazil jsem do
budovy Slovanského gymnázia na Pasteurovì ulici. Pøíchod si pamatuji
velmi dobøe. �kola se je�tì vzpamatovávala z nièivých povodní v roce 1997
a na její fasádì to jasnì dokladoval barevnì odli�ený pruh omítky, který
sahal a� do vý�e vodní hladiny pøi katastrofálních povodních pøedchozí-
ho roku. Je v�ak nutné poznamenat, �e na vybavení �koly nebyly ji� ná-
sledky povodnì patrné. Ve tøídì jsme mìli nové lavice a tabuli a èekalo
nás uvedení do provozu novì zrekonstruované tìlocvièny. Kdy� jsem
vstoupil poprvé do tøídy oznaèené I. A, uvidìl jsem asi tøicet podobnì
vydì�ených tváøí, jako byla ta moje. Ka�dý v té místnosti mìl z nìèeho
obavy. To se dá ov�em pochopit, proto�e rozhodnutí studovat na Slovan-
ském gymnáziu, jak se pozdìji ukázalo, bylo krokem, který v mnohém
ovlivnil na�e budoucí studijní, profesní a dá se øíci i �ivotní smìøování.
Kdy� potom do tøídy vstoupila na�e tøídní profesorka (Romana Lachnito-
vá), koneènì se mi trochu ulevilo. Byla velmi sympatická a mile nás pøiví-
tala. V té chvíli bylo lze vidìt, jak se v�em mým novým spolu�ákùm zaèí-
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naly objevovat ve tváøích první nesmìlé úsmìvy. Tyto úsmìvy nám v�em
vydr�ely dodnes a mnohým se je�tì o hodnì roz�íøily, zejména po loò-
ském úspì�ném slo�ení maturitních zkou�ek.

Dnes tu sedím u poèítaèe jako�to student Právnické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci a je mi ctí, �e mohu napsat tìchto nìkolik øádkù
a vyjádøit jimi svùj vdìk Slovanskému gymnáziu a v�em jeho zamìstnan-
cùm, s nimi� jsem mìl tu èest se v prùbìhu svého studia seznámit. A není
tøeba pochybovat, �e je za co dìkovat. Pedagogové na SGO mi umo�nili
poznat prostøednictvím reprezentace �koly na nejrùznìj�ích pøedmìto-
vých olympiádách, co jsem schopen dokázat, a pomohli mi uvìdomit si,
�e èlovìk musí umìt pøijímat výhry s pokorou a prohry se vztyèenou
hlavou. Prohry jsem se nauèil chápat jako motivaci a motor, který mì
v mém sna�ení mù�e hnát dál a vý�e. Dal�í oblastí, do ní� jsem získal
�anci nahlédnout prostøednictvím svého studia na tomto gymnáziu, byla
oblast �ákovských samospráv. Dodnes obdivuji vedení �koly za to, �e
mezi prvními �kolami v Èeské republice rozbìhlo na SGO fungující �á-
kovskou samosprávu a bylo ochotno s ní komunikovat a spolupracovat.
Pøes èlenství ve Studentském parlamentu SGO jsem se pozdìji dostal do
èela Mìstského zastupitelstva dìtí a mláde�e v Olomouci a jako jeho pøed-
seda jsem se mohl vìnovat pøípravì a realizaci akcí pro dìti v na�em
mìstì. Práce v mláde�nických parlamentech mì velmi bavila, a tak jsem
se postupnì stal èlenem Národního parlamentu dìtí a mláde�e a po nìja-
ké dobì i jeho pøedsedou. A po zku�enostech z mláde�nických samospráv
na v�ech úrovních mohu øíci, �e SGO má zvuk v rámci celé Èeské republi-
ky a vychovává v souèasné dobì novou demokraticky smý�lející mláde�,
která má ty nejlep�í pøedpoklady k tomu, aby se v�dy dokázala pøihlásit
o svá práva a dokázala se vhodným zpùsobem ozvat v pøípadì, �e nìko-
mu bude na tìchto právech zpùsobována újma.

V závìreèném roce svého studia na SGO jsem mìl mo�nost seznámit se
jako èlen �kolské rady SGO s tímto novým orgánem na na�ich �kolách
a s jejím fungováním. A aè jsem v ní pùsobil krátkou dobu, rád bych
vyjádøil dík v�em tìm, kteøí mi dali dùvìru je v ní zastupovat.

Tìch osm let ubìhlo opravdu jako voda a já si a� s odstupem èasu uvì-
domuji, jak krásná léta to byla. Vím, �e se nikdy nevrátí a �e se do lavic
gymnázia jako �ák nikdy nevrátím ani já. Je mi ale jasné, �e toho této
�kole dlu�ím mnoho. A vzhledem k tomu, �e se s ní nemohu jen tak jedno-
du�e rozlouèit, sna�ím se alespoò trochu splatit jí svùj dluh. A to tak, �e
se pokusím v rámci svého nepovinného semináøe pøipravit studenty SGO,
kteøí o to mají zájem, na úspì�né slo�ení pøijímacích zkou�ek na vysokou
�kolu.

Na Slovanském gymnáziu je mnoho lidí, kterým bych chtìl podìkovat,
a tak to dìlám prostøednictvím tohoto èlánku. Oni vìdí, o koho jde.
Dìkuji�

Zdenìk Èernohouz
(mat. roè. SGO 2006)
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SL OVANSKÉ GYMNÁZIUM A INTERNATIONAL

STUDENT LEADERSHIP INSTITUTE

Anglický jazyk je na Slovanském gymnázium v Olomouci vyuèován na
velmi dobré úrovni, a to pøedev�ím zásluhou zdej�ích uèitelù angliètiny
a jejich neutuchajícího sna�ení. Bylo by ideální, kdyby si v�ichni studenti
mohli své nabyté znalosti a schopnosti v anglickém jazyce vyzkou�et
i mimo �kolní uèebnu, jen�e � nepoèítáme�li mo�nosti prázdninových
cest do zahranièí � takových pøíle�itostí se jim nenaskýtá mnoho. O to
více potì�ující je spolupráce, kterou Slovanské gymnázium navázalo
s programem International Student Leadership Institute (ISLI), který se ka�do-
roènì realizuje v Oberweselu v Nìmecku. Tento program zve na týdenní
konferenci studenty z mnoha evropských zemí a USA, aby spoleènì pra-
covali na urèitých úkolech, hovoøili o nich a vùbec byli spolu a poznali
sebe navzájem i kulturu dal�ích zemí. Jediným jednacím jazykem projek-
tu je právì angliètina.

Poprvé se na�e gymnázium do tohoto programu zapojilo v roce 2000,
za co� vdìèíme dnes ji� bývalému kolegovi Milanu Køí�ovi, který se popr-
vé zúèastnil jako pozorovatel v roce 1999. A ji� o rok pozdìji se do pro-
gramu zapojili první ètyøi studenti. Po odchodu kolegy Køí�e ze Slovan-
ského gymnázia se úèasti na�í �koly na programu ujala Eva Makovièková,
dnes ji� �olcová. A letos v únoru jsem mìla já sama se tøemi na�imi stu-
denty Marií Gajovou, Simonou Ko�uchovou a Janem Horákem mo�nost
se tohoto vrcholnì zajímavého projektu zúèastnit. Zku�enost to byla ne-
jen nezapomenutelná, ale i nadmíru u�iteèná jak pro mé studenty, tak
i pro mì v mém dal�ím uèitelském pùsobení. A to nejen proto, �e jsme zde
navázali rùzná osobní pøátelství a mí studenti mìli mo�nost si vyzkou-
�et, jak se jim svìt mù�e otevøít i jinak ne� prostøednictvím prázdninové
cesty. A co tedy ISLI pøedstavuje a proè by spolupráce s ním mìla být pro
studenty Slovanského gymnázia tak pøínosná?

Pár øádkù o historii, zpùsobu práce a úèelech programu International
Student Leadership Institute. K jeho zalo�ení do�lo ji� v roce 1981 a od té doby
se postupnì, ale utì�enì rozrùstá. První konference se zúèastnilo 70 stu-
dentù z USA, Kanady, Nìmecka a Francie. Leto�ní setkání ji� dalo dohro-
mady 150 studentù z jedenácti zemí vèetnì Èeské republiky, kterou re-
prezentovali tøi studenti Slovanského gymnázia.

Samotná koncepce práce ISLI je jedineèná nejen svou ideou, �e studenti
by se mìli aktivnìji zapojovat do práce skupiny, ale i aktivnì ji ovlivòovat
a vést, nýbr� také tím, �e tento program je i samotným dùkazem, �e tato
my�lenka je proveditelná v praxi. (Nesmíme ale zapomínat, �e v�e se odehrává
na poli sice vá�ných témat, která jsou ale uchopená hravou formou a pøi výhradním
pou�ívání této metody bychom se v bì�ném uèebním procesu zøejmì daleko nedostali.
Ale: je-li pøíle�itost, proè to nezkusit?)

Studenti jsou pøi svém pøíchodu na ISLI rozdìleni do barevnì odli�e-
ných týmù pokud mo�no tak, aby se studenti stejné národnosti nepotka-
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li ve stejné skupinì. To je dále stimuluje a nutí pou�ívat místo jejich rod-
né øeèi výhradnì angliètinu. Ka�dý den se v�echny týmy zúèastní nìkoli-
ka pøedná�ek, po nich� se jednotlivé týmy rozejdou a zaènou pracovat na
pøedem stanovených úkolech, které se k danému tématu vztahují. Úkoly
to mohou být rùzné � od vytváøení pouèných plakátù (posterù) pøes scén-
ky a� po vymý�lení a zazpívání písnièek na konkrétní téma. K dispozici
mají kromì bì�ných psacích pomùcek i zpìtný projektor a v�dy mikro-
fon.

Na svých úkolech pracují studenti zásadnì sami. Uèitel zde pouze do-
hlí�í. Jeho role tak ustupuje do pozadí a stává se spí�e pozorovatelem,
který zasáhne èi pomù�e a� ve chvíli, kdy to uzná za vhodné. Tato metoda
opìt zvy�uje samostatnost studentù pøi práci v týmu a nutnosti øe�it
pøípadné organizaèní èi komunikaèní problémy mezi sebou. U�iteèná
pøíprava do �ivota i pro dal�í studium.

Projekt ISLI je zalo�en zejména, struènì øeèeno, na koncepci práce stu-
dentù pro studenty. Ka�dý rok je na konci konferenèního týdne zvoleno
deset z úèastníkù, kteøí tvoøí Board of Regents, organizaèní radu ISLI � tzv.
regenti. Ti potom na dal�í rok pøipravují v�echny pøedná�ky a úkoly pro
nové úèastníky programu. Takto se studenti uèí, jak organizovat a vést
men�í èi vìt�í skupiny lidí a motivovat je k práci. Získají tak rovnì� i vìt�í
sebejistotu pro své dal�í aktivity ve �kole i v �ivotì. Èeská republika mìla
za dobu spolupráce s ISLI ji� ètyøi regenty.

International Student Leadership Institute je unikátní projekt, jeho� benefit
na sobì mohlo poznat ji� nìkolik studentù Slovanského gymnázia. A aè se
jedná o výjimeènou pøíle�itost, jí� se nemohou zúèastnit celé tøídy, ale jen
vybraní studenti, její význam je mo�ná i o to vy��í, proto�e právì tato
výjimeènost dané studenty zavazuje nejen k vìt�ímu sna�ení a výkonùm,
ale i k osobnímu uvìdomìní si hodnoty podobných mo�ností ve svém
budoucím �ivotì a také vlastních schopností, které je pøi takové akci
nezradily. A to je po zdokonalení se v anglickém jazyce asi ten nejvìt�í
význam celého projektu pro na�e studenty.

Mgr. Silvie Eichlerová
profesorka SGO

DÌJEPIS ANGLICKY

Nìkteøí studenti míøí po maturitì na vysoko�kolská studia v oborech,
které vy�adují velmi dobrou znalost angliètiny nebo zde taková znalost
studenty alespoò velmi zvýhodòuje. Je to napøíklad studium práv, histo-
rie, politologie, ekonomie èi anglické filologie samotné. Takový student,
a zvlá�� ten, který si své budoucí odborné zamìøení vybírá velmi peèlivì,
ocení ka�dou mo�nost procvièit a roz�íøit si své znalosti angliètiny v�emi
mo�nými zpùsoby. Jeden z nich se mu nabízí pøímo na Slovanském gym-
náziu v podobì nepovinného pøedmìtu Dìjepis anglicky. Studenti se zde
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zabývají mnoha kapitolami dìjin v rùzných oblastech svìta � neplést si
s anglickým dìjepisem! Nemáme ani ambice pokrýt celé období lidských
dìjin. Jde spí�e o vybrané kapitoly z dìjin � ov�em ty dùle�ité a, doufej-
me, i zajímavé.

Metody vyu�ité pøi výuce se rùzní, od prostého výkladu pøes práci
s textem, doplòovací cvièení, vypracovávání zadaných otázek a úkolù,
rùzné hry a� po písemné vyjádøení. Studenti pracují samostatnì i ve
skupinách.

A jakým tématùm �e se to vìnujeme?
Zaèínáme starovìkým Øímem. Kolébkou a zdrojem inspirace evrop-

ské kultury, politiky a práva. Právì zde se studenti seznámí se základní-
mi termíny z oblasti práva, napø. o soudnictví, smlouvách èi pronajímá-
ní. Pøi studiu mapy øímského impéria se nauèí také základní slovní zásobu
týkající se zemského povrchu. Dne�ní politologické termíny vysledujeme
pøi konverzaèních aktivitách, které nám odhalí, jak to chodilo na øímské
politické scénì. A tak dále.

Následuje støedovìk. Drsný, ale fascinující. Matoucí, stejnì jako au-
tentické støedovìké hádanky, které se spoleènì pokou�íme lu�tit. Nìkdy
nás dùvtip zradí, nìkdy ne. I jazyk sám je zde sice slo�itìj�í, ale to nevadí,
atmosféra doby se nám i tak pøiblí�ila. Zdá se, �e nejzajímavìj�í je pro
studenty mluvit o rytíøství, �lechtì a hradech, ale v�echny pobaví i ètení
z �deníku støedovìkého rolníka�. Drsné, ale takový u� byl �ivot. A co� ten
nábo�enský? Pro støedovìkého èlovìka byla otázka spásy du�e klíèová.
Hovoøili jsme tedy i o køes�anství, o jeho rùzných variantách a symbo-
lech.

A tak by se dalo pokraèovat. Radìji bych pøeskoèila k tématùm, která
jsou nejen historická, ale i aktuální. Jsou to zejména globalizace, svìtová
a evropská integrace, Evropská unie, ale i islám, nedostatek tolerance
a problémy s ním spojené, napø. svìtový terorismus. Tato témata jsou
pro studenty dùle�itá nejen proto, �e se o nich chtìjí nauèit mluvit anglic-
ky, ale i kvùli mo�nosti o nich hovoøit vùbec. Je proto nutno je pojmout
zejména konverzaèní metodou, co� je èiní ideální pro procvièování dis-
kusních technik. Nebo psaní argumentativní eseje. A hlavnì se u tako-
vých témat nepohádat. To by o toleranci nebylo, �e? I kdy� i spontánní
horlivá argumentace angliètinu procvièuje pøímo bájeènì�

Co dodat na závìr? Nejdùle�itìj�í je, aby byly nabyté znalosti a zku�e-
nosti studentùm k u�itku. O tom se finálnì pøesvìdèí a� pøi jejich vyu�ití
v praxi, zejména na vysoké �kole nebo ve své pozdìj�í profesi. Snad si
potom alespoò vzpomenou na �kolu, která se jim je sna�ila poskytnout.

Mgr. Silvie Eichlerová
profesorka SGO
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SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM NA CESTÌ DO EVROPY

V úterý 21. bøezna 2005 se uskuteènil v olomoucké Redutì koncert
poøádaný Slovanským gymnáziem v rámci mezinárodního projektu �Jun-
ge Wege in Europa�. Koncertní veèer pøipravily spoleènì Pìvecký sbor
Slovanského gymnázia pod ve-
dením prof. Soni Vidlièkové
a Pìvecký sbor Werkgym-
nasia Heidenheim se sbormis-
tryní Marlis Bernet-Götzovou.
Veèerní koncert uvedli moud-
rými slovy øeditelé obou gym-
naziálních ústavù.

Úvodní skladbou veèera se
stalo dílo Martina Smolky, vy-
tvoøené pro dva sbory na text
pra�ského nìmecky pí�ícího
literáta Franze Kafky. Dílo pro
dva sbory zaznìlo ve svìtové
premiéøe pod názvem Touha
státi se Kafkou. Obdivuhodná
spolupráce obou sborù mìla
vysokou vypovídací hodnotu,
zejména pokud se týkalo hu-
dební kultury, pøednesové
disciplíny a schopnosti bez-
prostøednì reagovat. Kafka
byl realizován pod taktovkou
obou dirigentek.

Poté zaznìla gospelová m�e
MISSA PARVULORUM DEI pro sopránové sólo, sbor a komorní orchestr,
dílo nìmeckého skladatele Ralfa Grösslera. Gospelová znamená skladbu
duchovní na text Nového zákona v pojetí severoamerických èernochù.
Dílo zaujalo svébytným stylem a velmi citlivou spoluprací obou sboru.
Uznale bylo ocenìno zejména nároèné sopránové sólo v podání Anny Je-
línkové. Provedení díla probìhlo pod taktovkou dokonale pøipravené Soni
Vidlièkové a v souèinnosti s èleny profesionálních hudebních tìles (MFO,
MDO). Skladba byla ve v�ech èástech pøesvìdèivá a naplnìná Reduta to
vøele ocenila. Nikomu neuniklo, �e koncert stejnì jako dlouhodobé kon-
takty gymnázií nejsou pøínosem pro èleny sborù jen v oblasti hudební,
ale také v rovinì spoleèenské, jazykové a kulturní.

Slovanské gymnázium je v oblasti spolupráce s evropskými partnery
pøíkladným ústavem. Reprezentuje na�i zemi na úrovni, která mù�e být
pro ostatní ústavy v Èeské republice inspirující. Nepochybnì je to výsle-
dek systematické práce ve výuce svìtových jazykù, co� jsou plody denno-
denní cílevìdomé výuky, je� zùstanou cennými profilovými hodnotami
a kvalitami mladých studentù.

Mgr. Bohumír Koláø
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ST U D E N T S K É È A S O P I S Y

NA SLOVANSKÉM GYMNÁZIU OD 90. LET

Odhodlání dát o sobì vìdìt, rozèeøit nesnesitelnì stojatou atmosféru
�kolních prostor (vlastnì tak trochu si v nich zahulákat), popíchnout
tábor vytrvalých a úskoèných protihráèù (sbor profesorský), ale zároveò
jim také koneènì ukázat (a to zase se v�í vá�ností), �e nìco umí, �e pøe-
mý�lí a �e má výdr� � to v�echno èi�í z dochovaných èísel nìkolika stu-
dentských èasopisù, které s nefal�ovaným nasazením vytvoøil �ivel stu-
dentský.

Má toti� svùj svìt a svého ducha, charakterem doby nepodmínìného,
a tím je ka�dá dal�í generace ponoukána promluvit novým, a hlavnì
vlastním odstínem hlasu. A proto�e je tato potøeba milého �ivlu student-
ského opravdová, pramálo zále�í na tom, jak podobnì ty nové hlasové
odstíny u�ím �zku�ených� (dùvtipný ètenáø pøiléhavì doplòuje fosílií) znìjí
a jak se i jednotlivé studentské èasopisy navzájem podobají.

Ba právì naopak, ta jejich podobnost ve snaze dotáhnout dílo ke konci,
to mno�ství neoèekávané práce a obtí�í, co útoèí na zoufající redakci pra-
videlnì, obzvlá�tì rafinovanì a ze zálohy, právì ty opakované chyby jsou
projevem nejpøita�livìj�ích rysù studentských generací: tvoøivosti, hou-
�evnatosti i nasazení. A docela urèitì nejkrásnìj�í na tom v�em je fakt, �e
takoví studenti se objevují znovu a znovu, �e nedají pokoje sobì ani dru-
hým, nedají si øíct � a vydupou si èasopis, pochopitelnì ten nejlep�í, jaký
kdy �kola spatøila!

Pesimistického ètenáøe potì�it nelze, nebo� se chystáme prokázat, �e
zmínìní studenti nevymírají, alespoò ne docela. Staèilo toti� zapátrat
v temnìj�ích koutech nìkterých kabinetù a domácích knihoven onoho
naoko nepøátelského tábora profesorského, aby se na svìtlo dostaly za-
chované výtisky studentských èasopisù, které v minulých letech na Slo-
vanském gymnáziu vycházely.

FIGU R ANT
Èasopis, který vycházel 2 roky (v letech 1992 � 1993). Jeho �éfredak-

tor Alexandr Jeni�ta z 2. A se svou redakcí pøivedl za tuto dobu na svìt
celkem 9 èísel. Název mìl být podle vyjádøení autorù vnímán jako �nìco
nastrèeného, co èeká, jak se k nìmu ètenáøi zachovají�. Redakce se sna�ila udr�o-
vat rubriky, které mìly dodávat celému listu na serióznosti: napø. rubri-
ka o nových knihách ve �kolní knihovnì, recenze hudebních nosièù i kni�-
ních publikací, hitparáda, výroèí mìsíce. Zvlá�tností èasopisù z poèátku
90. let 20. století je pozornost redakce vìnovaná problematice politické �
objevují se odkazy na význam událostí ze 17. listopadu 1989 i jiné výraz-
nìj�í spoleèenské události; taková témata u mlad�ích kolegù tìchto re-
daktorù nenacházíme. Cennou souèástí èasopisu se postupnì zaèaly stá-
vat i vlastní umìlecké a publicistické texty studentù, pøedev�ím povídky
a reportá�e.
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V listopadu r. 1992 vy�lo rovnì� prv-
ní èíslo jiného èasopisu � NOVÝ MÌSÍC,
jeho� redakce ze 3. B se v�ak záhy slouèi-
la s redakcí Figuranta (víc hlav víc ví).

Podzim roku 1992 musel nepochybnì
být v nìkterých ohledech výjimeèný, ne-
bo� na Slovanském gymnáziu se objevil
je�tì jeden, tedy tøetí èasopis � PLUTO,
�obèasnì vycházející obèasník�. Vydávala ho
tøída 1. B, nejménì zku�ená skupina, kte-
ré ho pojímala jako prostor pro koncent-
raci vtipù, soutì�í, zajímavostí, dokon-
ce i kuchaøských receptù, komiksù,
køí�ovek a seriálù, èasto pøevzatých
z jiných zdrojù. Nedobré technické záze-
mí nahrazovali tvùrci osobním nasaze-
ním � nìkteré pasá�e ruènì dokreslovali
a tak z ka�dého výtisku èinili originál.

Podobný charakter jako Pluto mìl al-
manach BUDÍK, podle vyjádøení samot-
ných redaktorù sestavený jen a jen pro
pobavení redakèní rady, která se dr�ela parafráze jistého umìleckého
hesla z 19. století (l�art pour l�art): �l�budík pour l�budík�.

Originálním prvkem tohoto almanachu jsou pøedev�ím jeho tvrdé
desky s abstraktními kresbami a skuteènost, �e ka�dý kus byl ruènì se�í-
vaný, a to velmi elegantnì.

FALSTAFF
První èíslo tohoto výrazného èasopisu vy�lo 7. listopadu r. 1994. Ná-

zev odkazoval na jistého hrdinu Shakespearových dramat, �veselého
a dobráckého rytíøe s èerveným nosem�, kterého si redakce vyvolila jako �mas-
kota v humoristickém èasopise�, proto�e �legrace v�dycky byla a bude potøebná
i v om�elých �kolních lavicích, popsaných hieroglyfy na�ich pøedchùdcù�. Autoøi se
rovnou v úvodníku prvního èísla odvá�nì zavazují k tomu, �e èasopis
�bude stále aktivní a �ivoucí�.

A tak stránky zaplòují anekdotami, fejetony, reflexemi dìní ve �kole
i v Olomouci, hudebními recenzemi, anketami oblíbenosti kapel i èlenù
profesorského sboru. Nejpøíznaènìj�ím a sílícím rysem tohoto èasopisu
se stal vskutku �iroký prostor vìnovaný literárním textùm redaktorù,
objevuje se i poezie: ��po mnoha neustálých promìnách, od plátku zmítaného
neurèitým výrazem, který nemìl svou identitu a pevné vyjádøení, pøes dlouhotrvající
boj literární tváøe s podøadnou a nevdìènou tvorbou o hudbì, jsme se dostali a�
k vysnìnému cíli � Podaøilo se nám zcela prosadit image literárního èasopisu.�

Tak popisuje proces formování èasopisu jeho �éfredaktor Radko Obe-
reignerù v úvodu k 9. èíslu Falstaffa, které èítalo 121 (!) stran zaplnì-
ných výhradnì literární tvorbou redakce a vy�lo v náramnì seriózním
kabátku � mìlo podobu pøímo kni�ní a honosilo se lepenou vazbou.
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Èást redakce Falstaffa se v�ak podílela i na obsahu a obèasném vzniku
nových èísel èasopisu XAN, který se zamìøoval jednoznaènì na poèítaèo-
vé hry a reprezentoval nezávislý �poèítaèový klub� na �kole.

Na podzim roku 2003 z iniciativy studentù tøídy 2. B vznikl èasopis
DO PÙL TÌLA. Jeho redakce mìla ambice vyslovenì �urnalistické, mno-
ho péèe vìnovala nejen budování pravidelných rubrik, ale i grafické po-
dobì èasopisu. Na úvodní stránce se objevovala v�dy nová fotografie dvou
studentských bytostí, v duchu názvu periodika pochopitelnì do pùl tìla
nahých. A nesmlouvavì mìly vyznívat i publikované texty, které se nevy-
hýbaly ani o�ehavìj�ím èi obtí�nì uchopitelným spoleèenským problé-
mùm, které mìly být nastínìny právì �do pùl tìla�, sice tedy pøímo a bez
skrupulí, ale pøece jen s ponechaným prostorem pro vlastní úvahu ètená-
øe. Náplò èasopisu byla velmi pestrá, ke cti v�ech publikujících slou�í, �e
èasto poctivì a stateènì usilovali o naplnìní skuteèné podoby útvarù pu-
blicistického stylu.

I díky tomu na jaøe roku 2005 získal tento èasopis první místo v sou-
tì�i �kolních èasopisù z Olomouckého kraje.

S odchodem zakládající redakce (pøedev�ím �éfredaktorky Kristýny Ha�kové
a jejích spolu�ákù) ze Slovanského gymnázia r. 2006 konèí i éra tohoto èaso-
pisu.

Mgr. Silvie Langerová-Sedláèková
profesorka SGO

Pøevzetí vítìzného ocenìní na Krajském úøadì v Olomouci.
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MALÝ DOVÌTEK K ÈASOPISÙM NA SGO
Snad ka�dá studentská generace Slovanského gymnázia mìla èi má

ambice vydat o sobì svìdectví vlastním èasopisem. Pokládám za svoji
povinnost nenechat upadnout v zapomenutí èasopisy, o nich� vím a kte-
ré pøedcházely èasopisùm souèasným koncem padesátých, �edesátých,
a dokonce koncem tøicátých let.

Od roku 1958 do roku 1961 jsme ve �kole vydávali èasopis JISKRY.
Nìkolik jeho výtiskù dokonce �nìkde� vlastním, av�ak vzhledem ke stì-
hování nejsou bezprostøednì k dispozici. Pamatuji si, �e v úvodním èlán-
ku pøál JISKRÁM úspìch pan prof. Borovièka. JISKRY pøiná�ely reflexe
z výletù, exkurzí a brigád, informovaly o aktivitách pìveckého sboru
a pøiná�ely i vlastní studentskou tvorbu. Z nìkdej�ích autorù mi utkvìlo
jméno souèasného v Londýnì �ijícího politologa a publicisty Milo�e Kura-
�e, který ov�em tehdy nepublikoval své originální názory na spoleèenský
vývoj, ale svou milostnou poezii. Zaujal mì rovnì� èlánek o na�em tehdy
aktuálním laureátu Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovském, který
mo�ná pøispìl na misku vah pøi mém rozhodování, �e jsem nakonec �el
po maturitì studovat chemii.

Zá�itkem pro mì byla výroba èasopisu. Jednak proto, �e jsme získali
výsadu po skonèení �kolního provozu pobývat v kanceláøi �koly, v ní� se
nacházel rozmno�ovací pøístroj, na nìm� jsme èasopis tiskli (a v sousední,
odtud volnì pøístupné, místnosti bylo obrovské akvárium s rybièkami, které byly
láskou na�eho biologa pana prof. Karla Pochobradského). Mimoøádným dobro-
dru�stvím ale byla i samotná práce s tiskaøskými blánami (takøka vyluèují-
cí mo�nost retu�e chyb), patlání tiskaøské èerni (mimoøádný talent pro optimální
dávku a její rozetøení po válci mìl technický redaktor JISKER, spolu�ák Vláïa �enèák)
a pak citlivì plynulé toèení klikou, o které jsem se pokou�el já.

Na�e JISKRY mìly velmi neumìlou grafickou úpravu. Mírný posun
k lep�ímu nastal v roce 1959, kdy nás zaznamenalo sdru�ení rodièù a kdy
jeden z obìtavých tatínkù zprostøedkoval v tiskárnì patronátního závo-
du SIGMA Lutín tisk jednotné barevné titulní stránky, do ní� se pak bli�-
�í údaje o pøíslu�ném vydání vpisovaly ruènì. Byl na ní v modroèerve-
ném provedení pohled na na�i krásnou �kolní budovu smìrem od lávky
z Výpadu. I tak banální zále�itost, jako byly na�e nevinné JISKRY, v�ak
musely být v�dy s pøedstihem pøedkládány k odsouhlasení na tiskový
dozor (rozumìj k cenzuøe) odboru kultury.

Nevím, jak si s cenzurou rozumìli student�tí vydavatelé o desetiletí
pozdìji. V roce 1968 Vlastimil Èech, Jiøí Kocum a Jiøí Vranka vydávali na
na�í �kole s nad�ením studentský èasopis ELÈVE. Hned v úvodníku sli-
bovali pøiná�et vlastní studentskou tvorbu a nevyhýbat se kritickým pøi-
pomínkám. Rozhodli se i pøebírat èlánky odjinud, pokud �budou zajíma-
vé a pouèné pro v�echnu mláde� na�í �koly�. To se jim podaøilo, neb
pøetiskli napø. velmi zajímavý pøíspìvek Jana Skácela pøednesený na IV.
Sjezdu èeskoslovenských spisovatelù (1967). Sjezd ÈS byl katalyzátorem
tzv. �obrodného procesu spoleènosti� v roce 1968. Otiskli i nìkolik zají-
mavých citátù, doporuèili autory k pøeètení, dali prostor studentským
poetùm a vtipnými karikaturami glosovali ukázky z dìl K. H. Máchy,
F. L. Èelakovského a Vítìzslava Hálka. Zaujal mì citát (mrzí mì jen, �e ho
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ètu poprvé teprve v roce 2007): Staèí jeden krok dopøedu, aby ten, kdo Ti stál
po boku, se Ti ocitl v  zádech�

V roce 1937, tedy pøesnì opøed sedmdesáti lety, vydávali studenti sep-
timy A Slovanského gymnázia, vedeni prof. Rostislavem Bartochou, svùj
èasopis s hrdým názvem MY. Rádi na nìj vzpomínají dva pamìtníci,
s nimi� jsem osobnì hovoøil, paní Anna Dostálová a Oskar Richter. Ji�
pøedtím ale vycházely nepravidelnì studentské èasopisy, jejich� �vyda-
vatelé� se je sna�ili o pøestávkách kolportovat po tøídách a pøesvìdèit
spolu�áky, aby za minimální peníz, který by uhradil výrobní náklady, si
je koupili. Paní Dostálová oceòuje, �e jejich èasopis mìl podporu øeditel-
ství i sdru�ení rodièù. Redakce mìla slo�ení: Zdenìk Krecht, Ota Bitt-
mann, Karel Feldschuh. Název i grafická podoba èasopisu byly student-
skými výtvory. Autorsky pøispívali studenti ze v�ech tøíd Slovanského
gymnázia, ale i Dívèího reformního reálného gymnasia, a dokonce i Nì-
meckého reálného gymnasia (jimi publikované èlánky byly psány nìmecky).
Pøísným cenzorem byl profesor Bartocha. Jiný tehdej�í oblíbený profe-
sor èe�tiny Bráblík byl spí� posmìváèkem, bøitce komentujícím chyby
proti jazyku i slohu.

Na náklad si u� paní Dostálová nevzpomíná, ani na v�echny �redakto-
ry�, kteøí èasopis pøepisovali a upravovali jeho vzhled. Vzpomíná v�ak,
�e koneèným místem �výroby� byl velký kulatý stùl v bytì prof. MUDr.
Bittmanna s hromádkami jednotlivých listù, které se skládaly za pocho-
du kolem, co� byla poslední technická zále�itost. Do èasopisu MY pøispí-
valy i pozdìji velmi známé osobnosti, jako napø. Zdenìk �princ nebo
romanista Jiøí Látal. Èasopis komentoval sportovní klání mezi tøídami
i s okolními �kolami, pøiná�el pozvánky na studentský veèírek, na akce
Národní jednoty, pìveckého sboru, ale i vtipy, parodie poezie klasikù
a úsmìvné komentáøe Konislava Kakraholta. Zabýval se ale i tématy vá�-
nými, napø. recenzemi akcí poøádaných pro studenty napø. v souvislosti
s úmrtím presidenta Osvoboditele. MY mìl schopné karikaturisty a vel-
ký smysl pro humor, který si umìli udìlat i ze sebe samých. Posuïte:

Cizinèe milý,
postùj tu chvíli,
prohlédni dobøe tuto boudu,
nepatøí ani blázinci, ani soudu.
Viz na ceduli hezké,
gymnasium �e to èeské!

Dal�í septima ji� èasopis nevydala � na podzim do�lo k okupaci Sudet,
následoval Protektorát a jiné starosti.

Dnes osmaosmdesátiletý pan Oskar Richter (�ijící v Heidelbergu) z olo-
mouckého Deutsches Staatsrealgymnasia, který byl pravidelným pøispì-
vatelem èasopisu MY (ji� tehdy se specializoval na filmovou tvorbu, pro ni� získal
stipendium pana Sigmunda a následnì studoval na pra�ské Akademii filmovou rekla-
mu a animovaný film u prof. Jiøího Trnky) vysoce hodnotí pøátelství, která se
vytvoøila pøi spoleèné práci na vydávání èasopisu a dodnes vdìènì vzpo-
míná na pøátelství se Zdeòkem �princem i s rodinou prof. Fuky, pøátel-
ství, je� pøetrvala kruté spoleèenské otøesy, které pøinesla doba. I takto
mù�e èlovìka obohatit práce na studentském èasopisu�

RNDr. Vladimír Zicháèek
øeditel SGO a jeho absolvent z r. 1960
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STUDENTI SGO V SOUTÌ�I

�JOIN MULTIMEDIA 2004�
Join multimedia 2004 navázala na soutì� Mládí a vìdìní, probíhající v ÈR

v minulých letech, a posunula ji na mezinárodní úroveò. Jde o celoevrop-
skou soutì� pro �áky základních a støedních �kol garantovanou firmou
Siemens. Probíhá ve dvou úrovních (republikové a poté v celoevropské)
a ve dvou vìkových kategoriích. Soutì�ící pracují ve ètyø a� osmièlen-
ných týmech a po dobu pìti mìsícù spoleènì vytváøejí originální multi-
mediální prezentaci na poèítaèi podle vybraného tématu, a to v nìmeckém
nebo anglickém jazyce.

Za Slovanské gymnázium Olomouc se v tomto roce rozhodli soutì�it
studenti tøídy 2. B ètyøletého studia: Jakub Fanta, Jan Reitinger, Roman
Reme� a Kamil Valenta. Vybrali si téma �Technologie a inovace Carry the
Spirit: stavíme digitální mosty�, které zpracovali v anglickém jazyce.
Projekt je zamìøen hlavnì na Nizozemsko a Èeskou republiku, u nich�
srovnává �kolní systémy, styl výuky, osnovy, vybavení a zaøízení tamìj-
�ích �kol. Zamìøení projektu vychází z toho, �e studenti SGO mìli mo�-
nost úèastnit se výmìnného pobytu s gymnazisty z nizozemského mìsta
Veenendaal. Zde nasbírali potøebné informace pro svou prezentaci. Pro-
jekt dále srovnává �kolní systémy následujících zemí: USA, Anglie, Ra-
kouska, �panìlska, Ruska, Ománu, Francie a Nìmecka.

Celkovou organizaci týmové práce vedl Roman, Jakub vytváøel a zpra-
covával digitální videozáznamy, Honza shroma�ïoval a pøekládal ve�ke-
rá potøebná fakta, koneènou poèítaèovou podobu pak zpracoval Kamil.
Výsledkem jejich úsilí, vytrvalosti, a hlavnì hodin a hodin práce je jedi-
neèná, vysoce informativní prezentace, zpracovaná zajímavou, originál-
ní formou.

V celorepublikovém kole ve své kategorii zvítìzili a jejich práce postu-
puje do soutì�e celoevropské. Její výsledky se dozvìdí na mezinárodním
pøedávání cen v Mnichovì, kterého se jako vítìzný republikový tým zú-
èastní. Za vítìzství zároveò získali pro SGO nový poèítaè, který na jejich
pøání bude instalován v zemìpisné uèebnì a vyu�íván pøedev�ím k pro-
mítání prezentací, je� vytvoøili jejich spolu�áci.

Mgr. Eva �afránková,
dohlí�ející profesorka SGO
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PER ASPERA AD ASTRA

Kdy� jsem v roce 2000 nastupoval na Pøírodovìdeckou fakultu Uni-
verzity Palackého na obor Matematika a její aplikace, jediné, co ve mnì
uchovávalo nadìji na zdárné ukonèení alespoò prvního roèníku na tom-
to ústavu, byly více ne� solidní matematické základy ze Slovanského gym-
názia od dr. Radima Slouky. Absolventstvím humanitní tøídy jsem se
toti� výraznì odli�oval od zbytku na�í vysoko�kolské studijní skupiny,
ve které pøeva�ovali øe�itelé okresních a krajských kol matematických
olympiád èi alespoò absolventi technicky zamìøených støedních �kol.

A ukázalo se, �e mi tyto základy byly pøi náporu studijních povinností
opravdu velkou oporou, proto�e ji� po úvodním semestru na�e øady pro-
øídly na slabou polovinu. S prvními zdárnì vykonanými zkou�kami jsem
pak nabyl pøesvìdèení, �e je tento obor zvládnutelný. Navíc jsem s pøe-
kvapením zjistil, �e mì nìkteré partie vysoko�kolské matematiky zaèí-
nají dokonce bavit. Do pùlky druhého roèníku jsem v tom mìl jasno �
nejlep�í je lineární (tj. vektorová) algebra! A proto�e od my�lenek nemám
vìt�inou daleko k èinùm, ji� druhý den po zkou�ce z tohoto pøedmìtu
jsem klepal na dveøe pracovny pøedná�ejícího dr. Jukla s �ádostí o nìjaké
lineárnì algebraické téma, kterým bych mohl �týrat� svùj mozek. Kdy�
mi dal èlánek o tzv. plurálních èíslech, která jsou algebraickým zobecnì-
ním èísel reálných, má první, a z dne�ního pohledu velmi naivní, otázka
byla, k èemu tento èlánek v praktickém �ivotì vlastnì je. První se z pøe-
kvapení vzpamatoval v�dy dobøe nalo�ený kolega mého budoucího �koli-
tele, který mì ujistil, �e jediné uplatnìní je pouze jako náhra�ka toaletní-
ho papíru, zato �e by takto byl dennì potøeba nejménì jeden.

Toto vysvìtlení mi ov�em nestaèilo, a tak jsem bìhem následujících
mìsícù zapojil do pátrání po netoaletním vyu�ití plurálních èísel pùl ka-
tedry. Vytrvalá snaha posléze, i pøes mou narùstající skepsi, vedla díky
nezmìrné ochotì trojlístku prof. Kubáèek, doc. Kunderová a doc. Kobza,
ke ký�enému výsledku, a to aplikaci mé oblíbené algebraické struktury
pøi zjednodu�ování výpoètù v matematické statistice. Blí�e pak pøi hle-
dání funkèních závislostí v èasových øadách, napø. ve sledování denního
poètu zákazníkù v supermarketu, pro co� jsem získal podklady od býva-
lého øeditele Baumaxu Olomouc Ing. Hradila. Teï u� jsem byl spokojen �
cíle jsem dosáhl, ov�em naopak nebyli spokojeni mí �kolitelé. Z jejich
pohledu jsem stál teprve na zaèátku dlouhé cesty k preciznì vypilované
práci.

A tak se stalo, �e témìø do roka a do dne jsem na jaøe roku 2004 pøed-
stoupil pøed komisi fakultního kola SVOÈ (Soutì� ve vìdecké odborné
èinnosti) v matematice a to jsem vyhrál. �tìstí bylo nezmìrné. Navíc jsem
byl vybrán na �výlet� na celostátní kolo této soutì�e v kvìtnu do Brna. Má
oèekávání zde byla ji� naprosto nulová, co� podpoøila i fakultní komise
slovy �neèekejte, �e tam nìco vyhrajete�. Za nejlep�í mo�ný dosa�itelný
výsledek pro na�i fakultu bylo toti� dosud pova�ováno èestné uznání (tj.
cena útìchy) a jako student teprve ètvrtého roèníku jsem nevzbuzoval
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velké nadìje na dosa�ení ani této mety. Tak�e jsem za nejvìt�í úspìch
svého brnìnského pobytu pøedpokládal navázání pøátelských vztahù
s kolegy z ostatních matematických oborù z celé republiky a Slovenska,
utu�ené u zlatavých pùllitrù v jedné z malebných hospùdek. Pøekvapení,
které mì zajalo pøi vyhlá�ení prvního místa v �mé� soutì�ní sekci, se
proto dalo srovnat snad jen s tímté� vyhla�ováním ka�tanového krále
v první tøídì základní �koly. Vyhrál jsem �svoèku�! Porotu zøejmì zauja-
la ona neotøelost propojení ryze teoretické partie o plurálních èíslech
s výpoèetními metodami matematické statistiky a následným zpracová-
ním problému z ekonomické praxe (a to je�tì navíc nevìdìli o prvotním
motivu vzniku tohoto �díla�). Mé první telefonáty poté ihned smìøovaly
k mým �kolitelùm, abych si vychutnal pro zmìnu jejich údiv a radostné
pøekvapení. A právì na�e spoleèné neèekané �tìstí je tím nejkrásnìj�ím,
na co z celé soutì�e dodnes vzpomínám.

Karel Hron pøebírá Cenu rektorky UP z rukou univ. prof. MUDr. et PhDr. Jany Maèákové, CSc.,
rektorky UP Olomouc (listopad 2004)



318

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

Tuto mou �ivotní epizodu posléze na krásném ceremoniálu uzavøela
Cena rektorky UP v listopadu 2004, kde byli vedle mých rodièù a pøítel-
kynì pøítomni i doc. Kobza a dr. Jukl, s ním� jsme celou akci uzavøeli
panákem archivní slivovice v restauraci Potrefená husa. Budi� tedy ten-
to krátký èlánek alespoò malým pøíspìvkem do kolekce mých velkých
díkù v�em v nìm jmenovaným, zvlá�tì pak Slovanskému gymnáziu, kte-
ré mne vybavilo u� vý�e zmínìnými více ne� solidními základy matemati-
ky, je� se pak stala mým koníèkem.

Mgr. Karel Hron, Ph.D.
(mat. roè. SGO 2000)

Dovìtek redakce:
Slovanské gymnázi-

um je v�dy potì�eno úspì-
chy svých absolventù.
Raduje se tedy i z ocenì-
ní, která obdr�eli za své
studentské vìdecké prá-
ce i dal�í jeho absolventi,
jako napø.:

Hana Mikulková (mat.
roè. SGO 2001), je� v roce
2004 obdr�ela Cenu rek-
torky UP za nejlep�í vì-
deckou studentskou prá-
ci v oboru Biomedicínské
vìdy, a to za Po�kození
DNA ko�ních bunìk UV
záøením a jeho dùsledky;

Jiøí Jablonský (mat.
roè. SGO 2001), jen�
v roce 2006 obdr�el Cenu
dìkana PøF UP za nej-
lep�í studentskou práci
v oboru Fyzika a Cenu
rektorky UP za nejlep�í
studentskou práci na
poli pøírodních vìd, a to
za In silico model fotosys-
tému II, s jeho� pomocí
popsal molekulární me-
chanismy sni�ující efek-
tivitu disociace vody
a následného uvolnìní
kyslíku v rostlinách.

BLAHOPØEJEME!
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DVÌ �KOLY � JEDNO PARTNERST VÍ:
GAUß-GYMNASIUM WORMS

� SL OVANSKÉ GYMNÁZIUM OL OMOUC

Od roku 1998, to znamená témìø 10 let, jsou Gauß-Gymnasium Worms
a Slovanské gymnázium Olomouc vzájemnì spjata pevným pøátelstvím,
co� se projevilo nejen v mnoha projektech v rámci programu Comenius,
ale vyústilo to i v pokraèující setkání v rámci spoleèného cizojazyèného
zamìøení na francouzský jazyk. Paralelnì s vý�e uvedeným vzniklo také
mnoho osobních pøátelství mezi studenty, stejnì tak jako mezi profesory
z obou �kol.

Jako øeditel Gauß-Gymnasia bych na tomto místì rád podìkoval své-
mu kolegovi a pøíteli, dr. Vladimíru Zicháèkovi, za srdeènou a velmi kon-
struktivní spolupráci, stejnì jako za mnohá gesta vyjadøující osobní sou-

Gauß-Gymnasium Slovanské gymnázium

Zahájení výstavy Zleva: Serfas, Zicháèek, Roussey
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nále�itost. Tento dík spojuji s vírou v pokraèování spolupráce obou �kol
i po skonèení jeho funkèního období jako øeditele této vynikající vzdìlá-
vací instituce.

Tì�i�tìm prvního spoleèného projektu obou �kol v roce 1999 bylo
umìní. Pod heslem �Pohledy odjinud� zachytil tento projekt procházku
mìstem mimo turistické trasy. Zúèastnìní studenti pøipravili z �nezná-
mých obrazù mìsta� mimo jiné také putovní výstavu, která zprostøedko-
vala nový zpùsob pohledu na známé okolí Wormsu, Auxerre a Olomouce.
Její prezentace se setkala s velkolepým ohlasem u publika i veøejnosti.

Druhé téma pøesahující hranice neslo název �Voda je �ivot � nejen pro
Worms na Rýnì. Výzkum vodních ekosystémù.� Ve �kolním roce 2000/01
strávili studenti a uèitelé týden ve wormské Mostní vì�i, odkud byly pro-
vádìny biologické a chemické výzkumy vodstva a na programu byly také
náv�tìvy vodního díla Bürstadt, stanice mìsta Wormsu pro kontrolu
kvality vody v Rýnu a èistièky BASF v Ludwigshafenu.

Tøetí projekt v roce 2003 se zamìøil na pøírodovìdnì-technickou ob-
last. Pod heslem �Energie a �ivotní prostøedí� získávali studenti zku�e-
nosti jak v teoretické, tak v experimentální rovinì pøi zacházení s rùznými
formami energie, aby tak získali povìdomí o technických problémech
spojených s energetickými technologiemi a zároveò ukázali mo�nosti je-

jich øe�ení. Zvlá�� zajímavé
v této souvislosti bylo srov-
nání jednotlivých zemí v roz-
voji vyu�itelnosti obnovitel-
ných zdrojù energie. Kromì
jiného byla v programu zaøa-
zena i prohlídka tepelné elek-
trárny.

Vera Diehl RNDr. Zicháèek

Pøátelství spojuje
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V roce 2005 se uskuteènila hned dvì setkání na�ich �kol, která se po-
prvé koncentrovala na spoleèný cizí jazyk � francouz�tinu.

V èervnu nás nav�tívili studenti a studentky divadelního souboru
z Olomouce. V aule Gauß-Gymnasia jsme za�ili strhující uvedení obou di-
vadelních kusù �Musée� a �Metapher-City� ve francouzském jazyce pod
vynikajícím vedením paní Valérie Hamelin.

V øíjnu pak cestoval divadelní soubor z Wormsu do Olomouce, aby na
francouzské sekci Slovanského gymnázia, vedené paní Evou Pavlíèko-
vou, obohatil cizojazyènou výuku.

Bìhem let se mezi na�imi �kolami vytvoøilo pevné partnerské pouto,
které nás spojuje v du�i i v srdci. Mám radost ze zji�tìní, �e se na�e plány
podaøilo zrealizovat tak, jak jsme si to pøedsevzali v na�í partnerské
smlouvì z 18. listopadu 1998: s vìdomím zodpovìdnosti za vzdìlávání
a výchovu nám svìøených �ákù a �ákyò si vzájemnì pomáhat v duchu
svobody a porozumìní mezi národy!

Mùj srdeèný dík patøí samozøejmì také v�em kolegyním a kolegùm na
obou �kolách, kteøí se svým velkým osobním nasazením zaslou�ili o part-
nerství mezi Gauß-Gymnasiem Worms a Slovanským gymnáziem Olo-
mouc.

Exempla trahunt.

Dr. Günther Serfas
øeditel Gauß-Gymnasia Worms Worms, 30. kvìtna 2007

Pøijetí Wormser Zeitung (z tisku)

Pozn. red.: Z nìmèiny pøelo�il Mgr. Martin Pospí�il, profesor SGO.
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SRDEÈNÉ �AHOJ�
Z WERKGYMNÁZIA HEIDENHEIM

�Evropa roste spoleènì� � s tímto mottem zaèala pøed necelými pìti
lety hudební spolupráce mezi Slovanským gymnáziem Olomouc a Werk-
gymnáziem Heidenheim, která byla ji� mnohokrát opìvována jako pøí-
kladná a ze které se zrodilo mnoho osobních pøátelství � nehledì k dvìma
nìmecko-èeským písòovým veèerùm uspoøádaným v Heidenheimu
v únoru 2004 a v øíjnu 2005.

Od roku 2003 se pøi realizaci ji� sedmi koncertù setkalo více ne� 100
�ákyò a �ákù obou gymnázií (Carmina Burana byla v roce 2003 v Heidenheimu
uvedena mimo plán potøetí); jezdili bez vìt�ích pohranièních formalit auto-
busem sem a tam, strávili vícero spoleèných dnù vyplnìných zkou�kami
na koncert, spoleènì získávali nové zku�enosti v hostitelských rodinách
a pro�ívali tak bì�nou realitu dne�ní Evropy, jak si ji ti star�í je�tì pøed
20 lety ani v nejsmìlej�ích snech neumìli pøedstavit. Jedno autentické
vyjádøení �áka (bylo vysloveno naprosto v soukromí) po na�em projektu roku
2005 � tento �ák se nìkolik mìsícù pøedtím vrátil z výmìnného pobytu
v Kalifornii � to pùsobivì shrnuje: �Tento projekt byl to nejlep�í, co jsem
dosud za�il.�

Oba tehdej�í øeditele, RNDr. Vladimíra Zicháèka a OStD Ericha Otta,
je mo�né oznaèit jako duchovní otce konstruktivního kooperaèního pro-
cesu. Setkali se v pravý okam�ik roku 2002 pøi pøíle�itosti mezinárodní-
ho zasedání, na kterém �lo pøedev�ím o to, najít �koly, které byly pøipra-
veny anga�ovat se inovaènì v rámci nadaèního programu Nadace Roberta
Bosche �Junge Wege in Europa�.

Toto byla ona teoretická hodina zrodu � k praktické realizaci jsou ov�em
zapotøebí je�tì kolegové otevøení novým experimentùm. A zde se ukázala
ona ��astná konstelace: nejen�e obì sbormistrynì Soòa Vidlièková a Mar-
lis Bernet-Götz umìly prosadit své velkolepé umìlecké zámìry, ale i jejich
man�elé Milan Vidlièka a Jochen Götz byli ve v�ech smìrech organizaènì
oporou � tedy slu�bou, která je k nezaplacení! A je�tì jedna vìc je jistá:
Kdyby tyto dva man�elské páry nena�ly hned pøi prvním osobním setká-
ní spoleènou vlnovou délku, kterou ji� mù�eme oznaèit jako pøátelství,
potom by nikdy nemohlo dojít k onìm tøem spoleèným produkcím.

Toto ��astné spojení, garant úspìchù pro dosavadní plodnou spolu-
práci, pøiná�í ov�em na druhou stranu také záva�nou otázku, jak to pù-
jde dál, kdy� obì sbormistrynì � z rozdílných dùvodù � brzy nebudou
nadále pùsobit ve �kolství.

Tohoto problému se dotýká i projev nového øeditele Werkgymnázia
StD Wernera Schölzela k výroèí Slovanského gymnázia: �Jako dlouholetý
zástupce doktora Otta jsem pozornì a s uznáním sledoval v�echny pro-
jekty na�í dosavadní spolupráce a jsem opravdový obdivovatel toho, co
zde bylo vykonáno pro evropskou vzájemnost tak, jak si to dne�ní doba
�ádá, toho � co jak doufám � bude i nadále pokraèovat. Mùj nejhlub�í dík
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v�em zúèastnìným, a� u� uèitelùm, �ákùm, rodièùm i v�em ostatním!
Svou srdeènou gratulaci k výroèí Slovanského gymnázia Olomouc, k jeho
140. výroèí zalo�ení, bych chtìl uzavøít pøáním, abychom i nadále hledali
a nacházeli spoleèné projekty, které umo�ní, aby na�e dosavadní partner-
ská cesta v budoucnu vyústila v cestu trvalého pøátelství!�

Vycházíme z pøedpokladu, �e vìt�ina z Vás doposud nemìla pøíle�itost
pøeèíst si, co o na�í dosavadní spolupráci psal heidenheimský tisk, a proto
bychom Vám to chtìli zprostøedkovat následujícími vybranými citacemi,
vèetnì nezapomenutelného dojmu z udìlení ceny v Berlínì.

Heidenheimer Neue Presse (HNP) � 15. dubna 2003
Záøící �svìtla z minulosti�

Ale i �stínù minulosti� se dotýkalo dílo �Carmina Burana� � koncert
Werkgymnázia Heidenheim a èeského partnerského Slovanského gym-
názia Olomouc. Grandiózní! Tak lze nejvhodnìji charakterizovat uvede-
ní díla �Carmina burana� ve waldorfské �kole. Témìø 150 zúèastnìných
se tísnilo na jevi�ti � sólisté, �áci Werkgymnázia a partnerské �koly
z Èeska.

Hodnì a dlouho se na pøípravì premiéry pracovalo jak na Werkgym-
náziu, tak v Olomouci. Øeditel tamního gymnázia chválil pøedev�ím dvou-
letou spolupráci �s na�imi nìmeckými pøáteli�, kteøí prý �byli vzorem
a udìlali velký dojem�. �Stíny minulosti� musí být pøekonány. S gratulací
pøijel z Mnichova i èeský generální konzul. Posléze to byla �svìtla z minu-
losti�, která pøedèila lesk a slávu. (�) Posluchaèi dali najevo svoje nad�e-
ní z velkého a velkolepého výkonu tak mocnì, �e to lze srovnat snad jen
s impulzivními ovacemi ve stoje. Poté vypukly na Werkgymnáziu oslavy.
Nyní jsou v�ichni zúèastnìní v Olomouci. Tímto mladistvým zápalem roste
Evropa. A roste spoleènì.

(Dr. Manfred Allenhöfer)
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Heidenheimer Zeitung (HZ) � 16. kvìtna 2003
Díky úspìchu opìt na scénì: nìmecko-èeská �Carmina burana�

Pod vedením Marlis Bernet-Götz uvedl sbor Werkgymnázia ve spolu-
práci se sborem Slovanského gymnázia dvakrát dílo Carla Orffa Carmi-
na burana. Proto�e zájem pøevy�oval poèet míst, organizuje se nyní
s velkým úsilím dal�í pøedstavení ve slavnostním sále waldorfské �koly,
a to v nedìli 25. 5. 2003 v 19 hod.

Obì dosavadní pøedstavení, která byla ocenìna ovacemi ve stoje, patøí
ke kulturním vrcholùm �kolního roku na Werkgymnáziu. Poté, co o obou
pøedstaveních hovoøili v superlativech kromì èeského generálního kon-
zula i zástupci nadace Roberta Bosche a èeského Ministerstva kultury,
tlaèila nadace Roberta Bosche na dal�í uvedení této �evropské� kopro-
dukce a pozvání èeských pøátel. A opravdu nìkolik pøátelství bìhem to-
hoto podporovaného projektu �Junge Wege in Europa� (Mladé cesty
v Evropì) vzniklo. Pøes objektivní jazykovou bariéru se bìhem spoleè-
ných zkou�ek a pøedstavení vykrystalizovaly spoleèné zájmy, byly navá-
zány trvalé kontakty. (ww)

Heidenheimer Zeitung � 26. dubna 2005
Enormní úspìch

Oba sbory heidenheimského Werkgymnázia a Slovanského gymnázia
Olomouc doslova splynuly pøi nedìlním nìmecko-èeském koncertu v kos-
tele sv. Pavla. Dvì rùzná tempa se pøekrývala na zaèátku kafkovské mini-
atury �Stromy� od Martina Smolky. Pod vedením svých dirigentek Marlis
Bernet-Götz a Soni Vidlièkové se oba sbory postupnì metricky sbli�ovaly,
aby nakonec splynuly v jeden harmonický celek. Zvlá�tní nádech získal
tento koncert Smolkovým dílem pro dva sbory �Touha stát se Kafkou�,
které bylo nìkolik týdnù pøedtím uvedeno stejným souborem v Olomouci.

Hudební dìj se odehrává ve dvou rovinách: ka�dý sbor mohl zpívat ve
své mateø�tinì, jeden prozaický text reprodukoval, druhý komentoval.
Toto oscilování mezi obìma jazykovými sférami, které je charakteristic-
ké pro Kafkovo vnímání, umo�nilo pùvabné efekty. Za doprovodu malé-
ho instrumentálního souboru (klavír, elektrická kytara a bicí) bylo dvì-
ma recitátory hektickým pøednesem pøedvedeno �ílené øádìní indiánské
jízdy v první èásti, podmalované démonický indiánským øevem obou
sborù. (�)

(�) ráznì zapùsobilo dílo �Missa Parvulorum Dei� od Ralfa Grössiera.
Dílo nesoucí se na gospelové vlnì, nyní pod vedením Marlis Bernet-Götz
a ve spoleèném anglickém jazyce, pøi�lo obìma sborùm vhod. Pro orches-
tr koncipovaný dle gerschwinovských pøedstav o souzvuku shromá�dila
Bernet-Götz zku�ené hudebníky z celého regionu.

Aplaus byl obrovský. A tak zopakování závìreèné fáze finále, tento-
krát pod dirigentským vedením Soni Vidlièkové, bylo jen logickým vy-
ústìním celého koncertu.

(Konrad Eichler)
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HZ und HNP � 30. záøí 2005
Ocenìní v Berlínì

Mimoøádného ocenìní se doèkal nìmecko-èeský projekt pìveckého
sboru Werkgymnázia �Missa Parvulorum Dei� a �Touha stát se Kafkou�.
Hodnotící porota nadace Roberta Bosche rozhodla v rámci soutì�e pod-
porovaných projektù �Junge Wege in Europa�, �e je tato spolupráce �zvlá�-
tì hodna ocenìní�, a udìlila obìma zúèastnìným �kolám první cenu.

Význam tohoto ocenìní je zøetelnìj�í, uvìdomíme-li si, �e ji� poslední
spoleèné uvedení díla Carmina burana získalo zvlá�tní cenu, ov�em pou-
ze ve formì pamìtní listiny. Sbor porotcù se z finanèních dùvodù vyhnul
pozvání celého stodvacetièlenného nìmecko-èeského sboru na udílení cen
do Berlína: bì�nì platí pro debutující skupinu omezení poètu úèastníkù
na maximálnì 10 osob! O mimoøádném výkonu aktérù pod hudebním
vedením Marlis Berne-Götz a její èeské kolegynì Soni Vidlièkové svìdèí
i to, �e tentokrát se porota rozhodla pozvat do Berlína ve dnech 4. � 7.
øíjna 2005 skupinu 25 nìmeckých a 25 èeských studentù, aby pøevzali
ocenìní. Tito studenti budou jednak tìmi, kteøí budou ocenìni, ale záro-
veò bude tento slavnostní akt, na nìm� budou udìleny i dal�í ceny, orá-
mován výòatky z jejich spoleèného programu, vèetnì nìkolika písní z díla
�Carmina burana�.

Úèastníky také pozdraví mana�erka nadace Roberta Bosche, paní Dr.
Ingrid Hamm, navazující slavnostní øeè pronese Jan Figel, eurokomisaø
pro vzdìlávání, kulturu a multilingvismus. V programu nebudou samo-
zøejmì chybìt ani prohlídka mìsta a náv�tìva Spolkového snìmu � pøes-
to èeká na úèastníky také intenzivní pracovní program, nebo� po 6mìsíè-
ní �abstinenci� (u díla Carmina burana dokonce dvouapùlleté) je tøeba
pøi zkou�kách pøizpùsobit písnì redukovanému obsazení: pøi premiéøe
èítal poèet pùvodního sboru dvojnásobek, tj. 100 zpìvákù! (ww)
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Heidenheimer Neue Presse � 14. bøezna 2007
Luboff und Rossini: Odvá�ný tah a vítìzství

Ovace vestoje v nedìli veèer ve waldorfské �kole pro tøetí nìmecko-
èeskou spolupráci (Werkgymnázium a Slovanské gymnázium Olomouc).
Úspìch má 2 jména: Marlis Bernet-Götz a Soòa Vidlièková, motto veèera
v�ak nastolil øeditel olomouckého gymnázia Vladimír Zicháèek ve své
zdravici, kterou pronesl spoleènì se svým kolegou z heidenheimského
Werkgymnázia Wernerem Schölzelem: �Mláde�, která zde dnes spoleènì
zpívá, dává v na�í nové vlasti Evropì zapomenout na slzy minulosti.�

(�) V ka�dém pøípadì podnítilo toto vystoupení dal�í zájem a mnozí
z pøítomných si kladli otázku: Bude následovat dal�í spolupráce? Pøeve-
deno na spoleèného jmenovatele: dílo �Petite Messe� nepatøí k bì�nému
�kolnímu repertoáru � jde o vysoko nastavenou la�ku! Bylo ov�em bra-
vurnì zvládnuto, tedy ve smyslu autorových pøedstav, který nechtìl na-
psat �ádné vzne�ené sentimentální dílo, nýbr� m�i vyjadøující radost ze
�ivota. Strhující nad�ení u v�ech aktérù po dlouho trvajících ovacích ve
stoje to dosvìdèuje. (ww)

Tento ná� pøíspìvek do almanachu bychom chtìli uzavøít mottem, kte-
ré objevil ná� sponzor Heidenheimer Volksbank:

�Hudba sama o sobì je svìtovou øeèí, a nemusí být tudí� pøekládána.�
K tomuto citátu od Bertholda Querbachta vlastnì není co dodat � kro-

mì: Bylo zasazeno nìkolik dal�ích slabounkých sazenièek s nápady pro
projekty hudební i nehudební. Neztrácejme nadìji a pracujme spoleènì
na tom, aby se vyvinuly v silné stromy!

Wolfgang Weiss, StD, v dubnu 2007

Pozn. red.: Z nìmèiny pøelo�il Martin Pospí�il, profesor SGO

PROJEKT JUNGE WEGE IN EUROPA

� PROGRAM NADACE ROBERTA BOSCHE

�We are the champions�, zpívali jsme v autobuse po cestì z Berlína
domù. Zvolili jsme tuto písnièku náhodou, ale výbornì se hodila. V�dy�
jsme se právì vraceli z pøedávání cen a ta první byla na�e!

Samozøejmì jsme v�ichni mìli radost, ale sama za sebe musím øíct, �e
pocit nejvìt�í euforie jsem si pro�ila u� v záøí, kdy jsem se o na�em prven-
ství dozvìdìla. Pak ale prvotní nad�ení vyprchalo a celý zájezd jsem bra-
la spí� jako milé zakonèení na�í dlouholeté spolupráce s Werkgymnasiem
v nìmeckém Heidenheimu.

V�echno to zaèalo u� nìkdy v roce 2002 nacvièováním Carminy Bura-
ny � sborové skladby od Carla Orffa. Nikdo asi tenkrát netu�il, co bude
následovat. Byli jsme nevelký, asi ètyøicetihlasý sbor a mìli jsme zazpívat
s dal�ími osmdesáti nìmeckými sboristy. První setkání sborù probìhlo
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v dubnu 2003 v nìmeckém Norimberku. Po poèáteèních rozpacích, kdy
jsme byli zvyklí øíkat si �my Èe�i� a �oni Nìmci�, jsme po týdnu spoleè-
ných zkou�ek zaèali pùsobit jako jeden sbor. Carminu jsme pak s úspìchem
pøedvedli v Olomouci a v Heidenheimu dokonce dvakrát. Bìhem projek-
tu jsme si u�ili spoustu legrace, zvlá�� v Norimberku, kde jsme byli uby-
tovaní na hradì v místech bývalé sýpky, kterou pøestavìli na hotel.

Tím ale na�e spolupráce neskonèila. O rok pozdìji se zaèal rýsovat
druhý projekt � gospelová m�e Missa Parvulorum Dei od Ralfa Grössle-
ra. Kromì toho jsme zkou�eli také skladbu Martina Smolky Touha stát se
Kafkou. Toto drobné hudební dílo je zvlá�tní tím, �e je zpíváno souèasnì
èesky a nìmecky a dirigují je zároveò dvì sbormistrynì. Týdenní závìreè-
né soustøedìní obou sborù tentokrát probìhlo v Praze v bøeznu 2005.
Z pøedchozí spolupráce u� jsme vìdìli, co nás èeká, a tak zkou�ení od
zaèátku probíhalo v pøátelské atmosféøe. Mnozí byli rádi, �e se opìt se-
tkávají se svými nìmeckými kamarády, s nimi� si dopisují. I tentokrát
mìly oba koncerty, jak v Olomouci, tak v Heidenheimu, velký úspìch.

V�ichni jsme doufali, �e se je�tì nìkdy uvidíme, ale nikdo z nás netu�il,
�e to bude tak brzy. Kdy� jsme se po letních prázdninách vrátili do �koly,
hned první den nás èekalo velké pøekvapení. Od na�eho pana øeditele
jsme se dozvìdìli, �e v øíjnu pojedeme do Berlína, proto�e ná� projekt byl
ocenìn jako nejlep�í v rámci celoevropského projektu Junge Wege in Eu-
ropa. Neopomenutelným faktem byla skuteènost, �e ve�keré náklady na
pobyt v Berlínì nese Nadace. Okam�itì zaèala usilovná práce � opaková-
ní vybraných èástí Carminy, gospelové m�e i Touhy stát se Kafkou.

V úterý 4. øíjna jsme se vydali na cestu do Berlína. Po dvanácti hodi-
nách strávených v autobuse na ucpaných dálnicích u nás i v Nìmecku
jsme se za hluboké tmy koneènì dostali do hotelu. Byli jsme tak unavení,
�e jsme nemìli sílu se pøivítat se studenty z Heidenheimu. Ráno po vý-
teèné snídani následovala spoleèná zkou�ka v sále Centra pro volný èas
mláde�e. Pøestávky mezi zpíváním jsme strávili v prostorách centra. Na
rùzných atrakcích jsme si protáhli celé tìlo a hodnì jsme se nasmáli.
V podveèer jsme se vrátili zpìt do hotelu, kde nás èekala dobrá veèeøe. Po
ní jsme zhlédli prezentace dal�ích ocenìných skupin. Kromì nás tu bylo
je�tì dal�ích devìt projektù postavených na spolupráci �koly nìmecké se
�kolou z nìkteré evropské zemì. Projekty nebyly jen z oblasti kultury
(divadlo, karneval, zpívání), ale i z oblastí jiných, napø. sport, ekologie,
informatika. Setkali jsme se tady se studenty z Maïarska, Litvy, Ruska,
Rumunska, Polska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny. A s nìkterými z nich
jsme si veèer na hotelu výbornì popovídali. I kdy� jsme byli v Nìmecku,
dorozumívacím jazykem byla angliètina. Dal�í den ráno nás èekala pro-
hlídka mìsta. Vzhledem k nedostatku èasu byla zvolena forma okru�ní
jízdy autobusem. Nejznámìj�í berlínské památky jsme tak sice vidìli
v�echny, ale bohu�el jen pøes sklo. Výjimkou byla Braniborská brána,
u které jsme se na chvíli zastavili a vyfotografovali se. Odpoledne jsme se
vydali k budovì, kde pak veèer do�lo k závìreènému vyvrcholení projek-
tu. Po krátké zvukové zkou�ce v sále jsme se odebrali do �atny, v ní� bylo
pøipraveno obèerstvení. Veèerní koncert jsme absolvovali v trièkách spe-
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ciálnì vyrobených pro tuto akci. Na�e vystoupení zahájilo celý slavnostní
veèer, pak následovaly prezentace ostatních projektù a diskuse studentù
s Jánem Figelem, evropským kulturním komisaøem. Pan Figel oslnil obe-
censtvo svou znalostí nìkolika jazykù, mezi nimi� byla i èe�tina, co� nás
mile potì�ilo. Závìr patøil opìt nám, zakonèili jsme skladbou Carmina
Burana. Ve foyeru jsme si mohli prohlédnout výstavu ocenìných projek-
tù. Konal se také raut s mno�stvím výborného jídla a pití. Kolem desáté
hodiny nás autobus zavezl do na�eho hotelu, kde následovala velká spo-
leèná párty zúèastnìných. Program byl opravdu nároèný, tak�e na nás
padla únava a pomìrnì brzy jsme se roze�li do pokojù. Dal�í den nás
èekal u� jen odjezd domù.

První místo nás v�echny potì�ilo a pøíjemnì pøekvapilo. Dva dny strá-
vené v Berlínì byly ale jen jakousi tøe�nièkou na dortu, proto�e nejvíce
zábavy jsme si pøece jen u�ili pøi zkou�kách, vystoupeních a vzájemných
pobytech v Olomouci a Heidenheimu. Koneckoncù nedìlali jsme to kvùli
cenì. Jsme rádi, �e jsme na�li nové pøátele, nav�tívili jsme zajímavá mís-
ta a potom jsme se dobøe bavili.

Leto�ní �kolní rok bude bohu�el u� mým maturitním, tak�e se sborem
Slovanského gymnázia se zøejmì rozlouèím. Závìrem bych ráda podìko-
vala pøedev�ím paní profesorce Sonì Vidlièkové, na�í sbormistryni. Za
podporu na�eho projektu bych chtìla podìkovat také vedení Slovanské-
ho gymnázia a spoustì dal�ích lidí, kteøí se na této akci podíleli.

Petra Morkesová
studentka SGO, VIII. F
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SL OVANSKÉ GYMNÁZIUM S VOU REVUÍ

POTÌ�IL O V�ECHNY SVÉ PØÍZNIVCE

Rok 2007 je pro Slovanské gymnázium v Olomouci rokem jubilejním.
Pøipomíná si v nìm 140. výroèí svého zalo�ení, ale i bohatou historii, je�
se svou mimoøádností støedo�kolským paralelám zcela vymyká. S re-
spektem je mo�no vnímat v�e, èím souèasný ústav pøipomíná; �e jeho
pøedností není jen historie. Ve ètvrtek 26. dubna uspoøádalo SGO v sále
olomoucké Reduty k leto�nímu jubileu Studentskou revui, témìø tøíhodi-
nový maratón naplnìný tancem, zpìvem, hudbou a divadlem v podání
studentù a jejich hostù, z nich� vìt�ina pøed nìkolika lety v gymnazijních
�kamnách také sedìla. Studentský �ivel je dnes v�eobecnì a oprávnìnì
vnímán jako velmi svébytný tvùrèí subjekt, který pod vedením pedagogù
mù�e dosáhnout na mety nevídané.

Potvrdila to v plné míøe i Studentská revue, je� probìhla v øízném tem-
pu a v pøekvapující úrovni i kvalitì pod re�ijní péèí prof. Martiny Bièové.
Jen vyjmenovat v�echny aktéry by znamenalo opomenout mo�nosti in-
formativního textu. Pokusím se o pohled shùry (i kdy� jsem sedìl v pøíze-
mí). V�echna programová vystoupení byla dvojí provenience � jednak
ústavní, jednak mimo�kolní. Za tìmi prvními bylo mo�no vytu�it sou-
støedìnou a nároènou práci pedagogù, za tou druhou pøetlak vloh, nadá-
ní a tvùrèího elánu studentù, kteøí se nebojí vstoupit do svìta ji� propoje-
ného s mo�nou �ivotní kariérou.

Z té první sféry je nutno vyzdvihnout mimoøádný projekt Tvarù�kové
opery, jeho� tvùrcem byl mladý hudební skladatel a výrazná osobnost
umìleckého dìní
v Olomouci Tomá�
Hanzlík, který mi-
mo jiné uèí hudební
výchovì v tøídách
ni��ího stupnì osmi-
letého studia. Tva-
rù�ková opera byla
jedním z nejvìt�ích
pøekvapení veèera
i tím, �e dílo (Hanzlí-
kovo a Hrbkovo) bylo
nastudováno s tako-
vou drobotinou.

Výrazného ocenì-
ní se doèkala i sku-
pina Záhorské li-
dové muziky a folk-
lorního pìveckého
souboru Slovanské- Tereza Koleèkáøová a Lenka Bièová (3.A) zpívají duet



330

KLEÒME SE SVOU VZDÌLANOSTÍ JAKO DUHA �

ho gymnázia ve-
deného prof. Gre-
gorovièovou, je�
pøedvedly svùj
milý program; na
ni navázal velký
Pìvecký sbor SGO
vedený a kultivo-
vaný ji� nìkolik let
prof. Soòou Vidliè-
kovou. V druhé
èásti z ústavních
kolektivù s umìlec-
kou náplní vyvo-
laly vdìèný údiv
Stepaøky prof. Ja-
ny Fojtíkové se
skladbou Housle
a suverénní taneè-
níci z okruhu talen-

tù, o nì� ji� léta peèuje prof. Radim Slouka. Také pìvecké výkony byly
pøekvapivì profesionální a nad prolínajícími se hlasy Lenky Bièové
a Terezy Koleèkáøové v bezchybné intonaci se tajil dech. Výèet ��kolních�
souborù zakonèeme poukazem na ojedinìlé �divadelní show�, je� se Slo-
vanským tyátrem pøipravila prof. Martina Bièová. Scénka �Krausovic�
vtipnì naznaèila nejen kvalitu �ivota v mnoha soudobých rodinách, ale
i vy�lapané cesty ve spolupráci mezi rodinou a �kolou. Práce s �tyátrem�
patøí ve sféøe zájmových aktivit studentù vùbec k nejnároènìj�ím. Øekl
bych, �e smekat by se mìlo pøed ka�dým divadlem, nejen pøed Zlatou
kaplièkou na Vltavském nábøe�í.

Více ne� polovinu programu vyplnili studenti, kteøí na�li uplatnìní
v zájmové èinnosti mimo �kolu, ve specializovaných aktivitách hudeb-
ních a taneèních. Mnozí z aktérù jsou ji� nìkolikanásobnými mistry re-
publiky nebo svými kvalitami jsou jim velmi blízko. Veèerem nás prová-
zel sympatický zbìhlý moderátor, loòský absolvent Slovanského gymnázia
Zdenìk Vévoda a spolu s ním se v této roli vystøídalo nìkolik èlenù Tyát-
ru, nejèastìji Michal �varc a Boøek Joura. Pouhý výèet dal�ích pøedstave-
ní, onìch v�ech diskoformací, streetdance groupù, hudebních skupin
a kapel by byl vìt�í, ne� dovoluje uvést tento drobný informativní text.

Nemìli bychom v�ak být natolik strozí, abychom nepøipomenuli, �e
v�ichni pøítomní mìli vstøícné porozumìní pro �slovanské� mládí i jeho
samozøejmou ochotu ukázat na pódiu víc, ne� ukazovaly na promená-
dách jejich babièky. Slavnou historií opøedený ústav �ije aktuálním dne-
�kem. Mù�e chtít nìkdo nìco lep�ího?

Mgr. Bohumír Koláø

Lidová muzika se Záhorskou cimbálovkou
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SL OVANSKÝ T YÁTR HRAJE

U� PÁTOU SEZONU

I. Po akcích Slovanského tyátru napsali

1) Studentská revue SGO, únor 2005, za námi!
Dne 15. února v úterý v 19.00 hodin v Redutì MF Olomouc vystoupily

soubory a seskupení SGO èi z Olomouce, jejími� èleny na�i studenti jsou.
Nìkdy si pøizvali i své kolegy, a tak jsme vidìli:
� Pìvecký sbor SGO a jeho kapelu (vedou Soòa a Milan VIDLIÈKOVI);
� Slovanský tyátr SGO (vede Martina BIÈOVÁ);
� Oddíl sportovního �ermu SGO (vedou Vítìzslav HARTMANN a Lubo-

mír �AFÁØ);
� Taneèní klub SGO (vede Radim SLOUKA);
� Taneèní skupinu Rytmus Olomouc (vede Ta�ána RANDOVÁ);
� Stepaøskou skupinu Tarantela Olomouc (vede Jana FOJTÍKOVÁ);
� Baletní seskupení ze ZU� I�i Krejèího Olomouc (vede Dana �KRABALO-

VÁ);
� klavíristu Vojtìcha Kupku (uèitel klavíru: Nadì�da KR�JAKOVÁ);
� houslistky Petru a Lucii Dostálovy (uèitelka houslí: Miloslava NAVRÁ-

TILOVÁ);
� zpívala Kristýna Smudová a na kytaru ji doprovázel Marek �nyrch

(vedou se sami).

Jak to vidím já
Co jsem si to zase provedla!? Proè nemù�u sedìt ti�e v rohu v nìjakém u�áku a pìknì

si èíst?! Co tady zase blbnu a do�írám lidi nìjakou touhou po øádu a disciplínì v nìjaké
revui?! Takhle lamentovalo mé zbabìlej�í já v tøeskutì mrazivé tìlocviènì
na�eho gymnázia v pondìlí odpoledne 14. 2. na technické generálce STU-
DENTSKÉ REVUE.

Mé odvá�nìj�í a veselej�í já zatím energicky jeèelo po úèastnících pro-
gramu. Povel stíhal povel a bylo zøejmé, �e mì nìkteøí mají plný chrup u�
v té nebohulibé chvíli. UBO�ÁTKA! To je�tì drazí umìlci netu�ili, jak
bude chutnat generálkový maraton v Redutì nazítøí, v den akce samé.

Posuïte sami: ráno pìknì spoøádanì v procesu �kolním, po nìm pro
nìkteré ji� od 14.00 Reduta, vìt�ina v 15.00 hodin. Kulisy, rekvizity,
nazvuèení sálu, projet scénáø kvùli osvìtlení � a jedem! TAKLE NE! MLU-
VÍ� MIMO MIKROFON! ZNOVU! NECOUREJTE SE, SVI�NÌ! KAM KOU-
KÁ�? DO PUBLIKA, DÍVEJ SE DO PUBLIKA! TAK TEÏ JSEM TI NEROZU-
MÌLA ANI SLOVO! ZNOVU! TO BYLO O 100 % LEP�Í! TY KULISY DÁL,
ØÍKÁM � ZAHRADA A� NA ZNAÈKU! NAPNOUT!

JAK TO STOJÍTE?! TO JE NAD�ENÍ? ZPÍVEJTE POØÁDNÌ. TAK DÁL.
KDE JE ONDRA SE ZDENKEM? JA VÁS ASI ZABIJU!

Mùj hlas, posílený mikrofonem, høímal Redutou. Sna�ím se i o vtip
(dokonce!), ale únava v�ech nezadr�itelnì stoupá. V �est veèer si uvìdo-
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muji, �e od rána ubìhlo u� 10 hodin v plné práci. A a� ve 22.00 skonèíme,
budeme mít za sebou ètrnácti- èi patnáctihodinovou ��ichtu�. Malí nevol-
níci. Vydr�í to v�ichni? Musíme! A chceme!

Je 19.00 hodin. Hlavní sál skoro plný, na balkónì také �ivo. Stojím
v poslední øadì, u mixá�ního pultu vedle pana zvukaøe Franti�ka Petøí-
ka. Osvìtlovací technik Moravského divadla pan Kraus u� je ve své �ku-
kani� nahoøe za balkónem. Jedna z èlenek T YÁTRU � pro tento veèer
inspicientka � vzadu pøi vstupu na jevi�tì mì hledá v sále oèima. Zdenìk,
Denisa, Ondra a Veronika � první parta konferenciérù u� tam èeká taky.
Zvedám ruku� vrhám kostky. Sál potemní. Nevidíme na tlaèítka a na
nic, pøesto JEDEME!

Program bì�í. Nic se nehatí. Nikdo na nic nezapomíná! V�ichni jsou,
kde mají být. Zázrak. Technika se nehroutí. Z jevi�tì proudí elán, ener-
gie, úsmìvy! Diváci reagují ihned. U� se chytli! Baví se! Smìjí se! Øeka
èísel programu teèe urèeným tempem, vlnky smíchu a potlesku ji èeøí.

JO! JO! JO! Jsou dobøí! Nejsou to �bojsové�. La�kují s obecenstvem.
Chtìjí pøedvést, co umí. A na�i pomocníci sebou mrskají: mikrofony,
stojany, odnést, pøinést, kulisy, pozor na kabely � a� se taneèníci neská-
cejí�

Konèí pìvecký sbor. POTLESK! JSME V POLOÈASE! Bì�ím do �aten.
DOBRÝ! BEZ CHYBY! VYDR�TE, DAØÍ SE TO! Já se zblázním! Asi je zabí-
jet nebudu.

Øíkám si � ne, nebylo to marné, nutit je pøedvést, co je poutá, kdy�
vypadnou z lavic, co v�echno je baví a tì�í a jak dobøí v tom jsou. Vzpomí-
nám si, jak jsem na jedné zkou�ce TYÁTRU øekla, �e bychom mohli tako-
vou vìc uspoøádat. Páni, to u� je víc ne� rok. Postupnì jsme zaèali vìøit,
�e to pùjde. Souèasná �hustota� mistrù v�eho druhu na na�em gymnáziu
je teï opravdu vysoká. A tak � v øíjnu èlánek do �kolního plátku DO PÙL
TÌLA (èerstvì nejlep�í v kraji!) co by a jak by mohlo být, �e se zkrátka
chystá v únoru velký humbuk.

Pak se TYÁTR musel vìnovat sobì � hráli jsme pøece na podzim 8x
DÍVÈÍ VÁLKU. Ale souèasnì jsme shroma�ïovali èísla do REVUE. Nìkte-
ré lidi jsme oslovili my, jiní se pøihlásili po èlánku v èasopise sami. Nìkte-
ré jsme prostì pøemluvili. Je�tì�e tak! Byli opravdu dobøí.

ÁÁ � u� zvoníme. Pøestávka konèí. Sál opìt potemní. Tak jo! Je�tì
máme co pøedvést! Je�tì vás pøekvapíme! Je�tì se bude èemu divit i smát.

Tak. Discoshow se líbila, stepaøùm tleskají do rytmu, Kristýna zpívá
pøekvapenému publiku v absolutním tichu�, pak zajeèí teta Kateøina
svá pøísloví, herci potancují v dobovém rytmu, sbor se øítí do finále sklad-
bou Èechomoru � a pak u� Vojta zaèíná WE ARE THE CHAMPIONS �
KONEC!

JO! JO! JO! Panebo�e! Povedlo se to moc! V�ichni jsou trochu pøekvape-
ni � diváci i úèinkující. Nic se nezadrhlo. Padáme únavou, podpírá nás
�tìstí a radost jako hrom!

A tak vám v�em nastokrát dìkuju, �e nìco dìláte, �e to tak umíte a �e
jste se rozhodli to v na�í STUDENTSKÉ REVUI pøedvést. Byli jste oprav-
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du výborní. �ádné ubáté rozpaèité velké dìti. VÝBORNÍ: Herci, taneèníci,
zpìváci, �ermíøi, hudebníci, konferenciéøi, kulisáci � v�ichni.

Mìjte se hezky, milí úèinkující i milí diváci. Slovanský tyátr si u� zase
jde hrát na svùj men�í píseèek. Rozumìjte � pro studentské divadlo je
jevi�tì Reduty obr. To jsme se tedy nadøeli, ne� jsme vymysleli, jak a èím
ten prostor �zaplácnout�. Ale co bychom pro taneèníky, potøebující roz-
let, neudìlali, �e� Sbor bychom do oblíbeného Divadla hudby také nena-
cpali�

Zatím se tedy pøedvádìjte samostatnì, ale nìkdy si zase spoleènì a ve
velkém �zablbneme�. Tedy, jestli budete chtít� Zdraví vás

Mgr. Martina Bièová, pachatelka scénáøe a re�ie
22. února 2005

2) Slovanský tyátr zvedal nad�ené diváky ze sedadel
(Olomouc) Slovanské gymnázium v Olomouci se tì�í jako vzdìlávací

instituce dobré povìsti. Je nejstar�ím èeským gymnáziem na Moravì
a zejména v posledních letech se profiluje do podoby skuteènì moderního
ústavu. Èiní tak nìkolika odli�nými formami studia a velmi dobrými
studijními výsledky, jich� je dosahováno nejen intenzitou vzdìlávacího
procesu, ale i bohatou èinností v mimovyuèovacích aktivitách.

Jednou z forem obzvlá�� záslu�né zájmové èinnosti je Slovanský tyátr,
svobodné umìlecké sdru�ení, které z iniciativy prof. Martiny Bièové vznik-
lo na Slovanském gymnáziu pøed tøemi lety. Jeho posledním projektem
bylo nastudování v �edesátých letech populárního divadla Woody Allena
�Zahraj to znovu, Same!�, v pøekladu Dany Hábové.

Èlenové divadla se poprvé setkali s textem v únoru 2004, ale trvalo ¾
roku, ne� byly uèinìny dal�í kroky k jeho jevi�tní realizaci. Inscenaèní
tým pod vedením prof. Martiny Bièové shledal, �e Bergmanová, Bogart
a Casablanca souèasné generaci studentù ji� mnoho neøíká. Bylo proto
nutno pro poznání filmu v�echno zaøídit, pøedev�ím sehnat DVD a nato-
èit nìkolikaminutový sestøih, jeho� promítnutím by diváci byli pouèeni
a do hry vta�eni. Podle pøedstav re�isérky Bièové byl sestøih profesionál-
nì pøipraven a jeho promítnutím ka�dé studentské pøedstavení zaèíná.

Klíèovým problémem pøípravy inscenace se stalo typovì správné pøi-
dìlení rolí, vyhledání studentù, kteøí by nároèné role se zaujetím dokáza-
li ztvárnit. Nebylo to jednoduché, i kdy� se tipovalo jen v rámci Tyátru,
v nìm� se mìl u� ka�dý pøíle�itost herecky projevit. Pro roli Allana Felixe
se ukázal být jako mimoøádnì vhodný student 3. A Petr �tìpánek, vysoce
komediální typ s hereckými zku�enostmi, získanými ji� pøed lety u paní
Vìry Pánkové v dramatickém krou�ku Domu dìtí a mláde�e. K ztvárnìní
Lindy Christiové se pøipravovaly tøi studentky: Lenka Bièová (2. A), Kris-
týna Smudová (4. C) a Barbora Horáková (2. B). Dùle�ité bylo, aby byly
schopny uchovat charakteristické rysy postavy: aby byly milé, vøelé, roz-
ko�né a opravdové a pøitom osobité. To se podaøilo. Oøí�kem se stalo
i hledání jevi�tního Bogarta. Postava �ádala, aby se jí chopil �vihák, je-
mu� by nechybìl nadhled ani pevný hlas. Nalezeni pro tuto postavu byli
Vojta Kupka (4. C) a Zdenìk Vévoda (4. B.). S nemen�í peèlivostí a rozva-
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hou byla role Dicka Christieho obsazena Michalem �varcem (2. A), odcho-
vancem ZU� �erotín, jen� také v tomto �kolním roce na�el uplatnìní
i v Tramtárii. Do Tyátru na�el cestu, hned jak pøekroèil práh Slovanské-
ho gymnázia. Cenìn je jeho krásnì posazený hlas a dota�ená gesta. Pro
roli Nancy Felixové byly objeveny velmi pøirozenì hrající Tereza Koleèká-
øová (2. A) a Lucie Hofírková (2. A). Barbaru ze závìreèné scény pøesvìd-
èivì zahrála a pro�ila Jana Kunovská (3. B). Typovì i povahovì pestrou
spoleènost pro mo�né avantýry pro Allana Felixe s vtipem vytvoøily Gré-
ta Smì�ná (2. A), Jana Nicáková (2. B), Eva Mádrová (2. B), Lucie Pospí�i-
lová (2. B) a Michaela Vyhòáková (2. B).

Realizaèní tým ov�em zahrnuje i �profese� na jevi�ti nevidìné. S vel-
kým pochopením pro inscenaèní zámìry se do pøíprav zapojily inspici-
entky Kateøina Veselá (2. A) a Barbora Knittlová (2. B), s pøehledem diri-
gující v�echnu èinnost a pohyb v zákulisí.

Do práce scénografky se bezdìènì a úspì�nì pustila Lenka Bièová, jed-
na z pøedstavitelek Lindy. Své �vidìní� pøedstavila ostatním a uspìla.
Samotná realizace byla kolektivní. Ka�dý dìlal, co umìl, bavit umìli v�ich-
ni. Scénická hudba se ukázala být tvrd�ím oøí�kem, a tak tato sféra zù-
stala na bedrech re�isérky Bièové, s ní� technicky na vysoké úrovni spo-
lupracoval student 4. B Zdenìk Vévoda, jeden z pøedstavitelù Bogarta,
tvùrce �tyátrovského� webu a propagátor studentského divadla. Pou�ity
byly melodie z produkce skupiny Slade, dvì ukázky z Bély Bartóka a dvì
ústøední melodie z Casablancy.

Prozradíme-li, �e i fotodokumentace èinnosti a plakáty jsou student-

Linda (Lenka Bièová) shání Allanovi (Petr �tìpánek) nové dìvèe ve høe Zahraj to znovu, Same



335

HISTORIE TÉMÌØ SOUÈASNÁ

ské provenience, snadno lze odvodit, �e si studenti vlastnì v�echno dìlají
sami. Taková �kola �ivota je velmi vzácná.

Samotné nastudování Allenova scénáøe �Zahraj to znovu, Same� trva-
lo nìkolik mìsícù a probíhalo na principu spoleèného hledání optimální-
ho øe�ení. Re�isérka se neprojevovala autoritativnì a spí�e iniciovala herce
samotné, aby �hledali�� Dùsledná musela být pøedev�ím v oblastech,
který mladý herec je�tì nevnímá v pøesných konturách. Jednalo se o pøes-
nost dikce, potøebnou hlasitost jevi�tní øeèi, pøimìøenost a psychologic-
ké zdùvodnìní gest, pohyb na jevi�ti a plynulost ve støídání obrazù. Ne-
okázalým preferováním názoru mladých hercù bylo dosa�eno velmi
pozoruhodné iniciativy a pocitu tvùrèí práce, nikoli re�isérské manipu-
lace. Pøitom, a to pova�uji za výchovnou výhru prof. Martiny Bièové pøi
práci s mladým kolektivem, nemohlo dojít k minimalizaci logické ade-
kvátnosti v �milostných scénách�, tak�e rozumné publikum nemohlo být
nièím zaskoèeno. V�echno zùstalo mladé a èisté. Obecenstvo se v tak vy-
tvoøené inscenaèní �roztomilosti� mohlo bez nadsázky pøíjemnì �vykou-
pat�.

Ale to u� se stáváme svìdky pøedstavení, které se v premiérovém pro-
vedení uskuteènilo ve støedu 8. února na malém jevi�ti olomouckého Di-
vadla hudby. Slovanský tyátr si nastudováním Allenova textu �Zahraj to
znovu, Same� pøipomnìl tøíletou existenci dramatického kolektivu. Za
tu krátkou dobu ji� jde o produkci �druhé divadelní generace�. Slovan-
ské gymnázium a jeho hosté zaplnili hledi�tì do posledního místa v ra-
dostném oèekávání, které vyplývalo ze zku�enosti, �e Slovanský tyátr
je�tì nikdy nezklamal. A tak tomu bylo i pøi premiéøe. Po vstupním se-
støihu filmové Casablancy (dostateènì navozujícím situaci) se odehrálo
jeho aktuální pokraèování. Hvìzdou veèera se stal sympatický Petr �tì-
pánek s výraznými rysy skuteèného a ji� znaènì rozvinutého divadelní-
ho talentu. Ze scény prakticky neode�el, pøesto na�el pro svou jevi�tní
kreaci tolik poloh, �e se �neobehrál�. Jako nosný pilíø se stal oporou pro
dal�í výrazné talenty. Nároènou postavu vytvoøila mladièká Lenka Bièo-
vá; její pro�itá Linda si získala publikum nenuceností, vtipem a absencí
stereotypu. Dodejme je�tì, �e zvlá�� vynikala dobrým pøednesem, jasnou
mluvou bez breptù i vìdomím vlastní ceny.

Úspì�ný byl i Vojta Kupka v roli Bogarta. Obecenstvo se sympatiemi
sledovalo jeho logiku �z vý�in� zku�enosti a psychické zralosti a upøímnì
se bavilo tím, jak je zku�enost tì�ko pøenosná. Vojta Kupka vná�el do hry
situaèní humor, aè humornì nemluvil. Bylo to velmi milé.

Na re�ijním pøístupu prof. Martiny Bièové je nezbytné ocenit její roli
kooperátora, skloubení scény, jevi�tních objektù a jejich pøesné vyu�ití
pro jednotlivé výstupy, doslova naprogramovanou posloupnost s propo-
jením svìtelných a zvukových efektù, reprodukované hudby, kostým-
ních promìn. Pøi jednom zhlédnutí ani nebylo ani mo�no onu odvíjenou
perfektnost zaregistrovat. Chtìlo se jen øíct: klobouk dolù!

Pøedstavení �Zahraj to znovu, Same� se stalo pro diváky pøíle�itostí
k neokázalému a upøímnému aplaudování, zá�itkem, které je zvedlo ze
sedadel!
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Pro mladé herce ze Slovanského tyátru se Divadlo hudby stalo (a je�tì
se nìkolikrát pøi plánovaných reprízách stane) místem úspìchu, radosti
a uspokojení. I pro ty, které jsem je�tì nejmenoval: pro Michala �varce,
Terezu Koleèkáøovou, Grétu Smì�nou, Janu Nicákovou, Evu Mádrovou,
Lucii Pospí�ilovou a Michaelu Vyhòákovou a také pro v�echny alternující
herce. O lakonickou pointu pøedstavení se postarala Jana Kunovská v roli
Barbary ze závìreèné scény, ponìvad� se jí podaøilo oddalované a jinými
nezdaøené: Baculka hvìzdu veèera �lapila�.

Na závìr dovolte, milí ètenáøi, poznámku: Domnívám se, �e Slovanský
tyátr má �anci se v pamìti mladých hercù udr�et po celý �ivot. Stane-li se
to, pak jim pøeji, aby jim i po letech zùstala chu� o nìm napsat. Tøeba do
almanachu k 200. výroèí zalo�ení ústavu (2067)!

Bohumír Koláø
www.olomouc.cz

13. února 2006

3) Slovanský tyátr úspì�nì pøedvedl Léto v Laponsku
(Olomouc) V olomouckém Divadle hudby sehrálo v rámci oslav 140.

zalo�ení Slovanského gymnázia v Olomouci �kolní Svobodné umìlecké
sdru�ení Slovanský tyátr hru Jaroslava Rudi�e a Petra Pýchy Léto v La-
ponsku.

Oficiální premiéru zhlédli diváci ve ètvrtek 22. února veèer; dopolední
studentská pøedstavení mìla charakter dùle�itých ovìøovacích pøedpre-
miér. Tøi mìsíce pilovali talentovaní studenti hru, je� ne�etøí nikoho a dává
nahlédnout do svìta lidsky krizového, chtíèem degradovaného a naru�e-
nými vztahy témìø patologického. Ona globálnì jevi�tní nadsázka nalez-
la na�tìstí protipól v onìch mladých, kteøí se nakonec (zapla� pánbù) ve
finále pøece jen symbolicky zhlédnou v jablku (podle starozákonního
i Horníèkova pøesvìdèení, �e jablko je vinno).

Léto v Laponsku nastudovala s mladým kolektivem nad�encù prof.
Martina Bièová, scénu navrhla její dcera Lenka, dramaturgii za�títil èer-
stvý vysoko�kolák Zdenìk Vévoda a hudbu vybrali z muziky blízké �Seve-
ru� samotní herci s Vlastislavem Bièem. Pøíprava divadelní inscenace
probíhá v podmínkách nároèné støední �koly hekticky a neobejde se bez
týmù ochotných pøíznivcù, kteøí umetají �tvùrèí� dráhu. K nim patøili
Petr �tìpánek, Jana Skøebská, Aneta Skøebská, Lucie Hof írková, Jana
Kunovská, Veronika Bröcknerová a dal�í fandové studentského divadla.

Tíhu �umìlecké� odpovìdnosti sice stateènì a radostnì nesla prof.
Martina Bièová, nicménì i na v�ech pìti aktérech v rolích Leo�e, Lucie,
matky, otce a Oriona bylo znát, �e jim úspìch inscenace není lhostejný, aè
je autoøi v�emi dialogy modelovali do podoby, je� jim dovolovala ve zdra-
ví pøe�ít jen s velkou dávkou rezervovaného nadhledu. V roli mladièkého
Leo�e alternují Petr Èechák a Boøek Joura. Pøi premiéøe byla dána pøíle�i-
tost Boøkovi Jourovi a ten ji s jistou dávkou promy�lené stylizace sympa-
ticky vyu�il. V roli dominantnìj�í Lucie budou mít �anci vyzkou�et své
herectví Kateøina Veselá, Gréta Smì�ná a Lucie Pospí�ilová. Premiérová
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Gréta mile pøekvapila jasnou jevi�tní øeèí, bezprostøedností hereckého
výkonu a obdivuhodným ztoto�nìním s hrdinkou. Nepochybnì se o ní
dost �napøemý�lela�. I roli matky studovaly tøi adeptky Thálie � Jana
Nicáková, Barbora Knittlová a Lenka Svobodová. Vstupní podobu matky
urèila svým výkonem Barbora Knittlová. Pøesvìdèivì vyjádøila osudo-
vou vyhranìnost postavy i sugerované zpùsoby a mo�né (i kdy� marné)
formy �únikù�. Pøedstavitelka matky patøí v souboru k hercùm zvlá��
talentovanìj�ím. Zbývající role jsou natolik výluèné, �e se alternujícího
otce k Michalu �varcovi a Oriona k Zdeòku Baïurovi jevi�tnì pøipravit
nepodaøilo. Mafiánská pozemskost jednoho a hvìzdná éteriènost druhé-
ho byly v oné dvojpólnosti sice komické i pro samotné herce, ale vyrovna-
li se s ní.

Inscenace byla pøijata, jak to u ka�dého nároèného �projektu� bývá,
bez oèekávaného pochvalného unisona � tedy obdivnì i rezervovanì.
Mo�ná proto, �e se od studentských pøedstavení tradiènì oèekává, �e
aktuálnì promluví o studentském �ivotì v rovinì románu Pan Kaplan
má tøídu rád. Tentokrát �lo o projekt, který toto vymezení pøekroèil.
Studentùm to neublí�ilo!

Bohumír Koláø
www.olomouc.cz

26. února 2007

Jana Nicáková (matka) s Michalem �varcem (otec) ve høe Léto v Laponsku
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II. Ohlédnutí jednoho ze zakládajících èlenù Slovanského tyátru

Kterak jsem byl upsán Slovanskému tyátru
Byli jsme prvním rokem na gymnáziu. Navzájem jsme se moc neznali

a vypovídaly o nás jen ty (ne)vdìèné první dojmy. Vstoupíte do tøídy,
vykulíte oèi, párkrát mlasknete jazykem, abyste se pøesvìdèili, �e jste
pøipraveni na výuku, a hned vás pova�ují za komediální typ. Asi tako-
výmto podobným zpùsobem si mì oznaèkovala i má spolu�aèka. A kdy�
se pak kolem Vánoc 2002 objevil na nástìnce poutaè s nápisem �Pojïte si
zablbnout!�, pøepadla mì na chodbì. Chytla mì za límec a se slovy �Pojï,
musí� se zapsat!� mì táhla k vývìsce. I vzpomnìl jsem si na Fausta
a v nestøe�eném okam�iku jsem se kamarádce vytrhl a utekl. Øíkal jsem
si, �e mi tøeba dá pokoj, zapomene na podivný cancour papíru a bude si
snít sen o �a�kovi z 1. B dál. Jen�e jak jsem byl pøekvapen, kdy� jsem
následující pøestávku na oné listinì spatøil své jméno! Moje drahá spolu-
�aèka v�e vyøe�ila za mì a já jsem se pøistihl, �e se na ni nezlobím.

Kterak jsme sbírali sebevìdomí
Pak u� to �lo ráz naráz. Probudil se ve mnì døímající exhibicionismus

a díky svému jménu (a prý modré krvi) jsem byl okam�itì obsazen. Kra-
levic ve Zlatém kolovratu, kní�e Pøemysl v Dívèí válce, èi Zdenìk v Prima
sezónì� Co� ale neznamená, �e jsem mìl v�echno zadarmo. Kdepak, vìt-
�ina z nás pøi�la (a stále pøichází) pøed kolegy se sotva sly�itelným hlás-
kem a stydlivým pohledem do zemì. Ani já nebyl výjimkou. Nezbývalo
tedy, ne� pilovat. No a proto�e jsme nikdy nemìli v úmyslu boøit ná�
milovaný ústav, jezdili jsme na oblíbená soustøedìní odjak�iva do hor.
A tam jsme se uèili hulákat. Nejradìji v tomto vzpomínám na jeden
z výletù do Starého Mìsta pod Snì�níkem, kde jsme se zavøeli do kulturá-
ku, shromá�dili v jednom rohu sálu a vysílali postupnì své kolegy do
rohu protìj�ího, aby nám odtud za�eptali nìco milého èi nemilého. Pod-
mínka: Musí tì být sly�et. Odmìna: Ze stejného místa pak mù�e�, co ti
dech staèí, zaøvat libovolné sprosté slovo. Jaká spása pro studenty!

Mimoto jsme byli vystaveni mnoha dal�ím køtùm ohnìm a plody na�e-
ho sna�ení na sebe nenechaly dlouho èekat.

Kterak jsem vysvìtloval, �e �drama�ák� není jen harém
Také na chodbì jsem se u� nezdravil jenom s vrstevníky, ale i s matu-

ranty � tedy pøedev�ím maturantkami. U� tehdy, jako ba�ant! Spolu�áci
mi závidìli. Èasto se mì ptali, jak zvládám ten harém, a já jim odpovídal,
�e je to prostì divadlo, a tak nìjak to bylo. V souboru jsme byli pùvodnì
jen tøi kluci a alespoò tøikrát tolik holek, ale nikdo si nestì�oval� Jen
výbìr repertoáru to znaènì zu�ovalo.

Za tìch pár let v Tyátru jsem poznal spoustu lidí a zajímavých osob-
ností. U� bych dokázal popsat tyátrovský divadelní cyklus � opakovaly
se pøípravy, problémy, diváci, ohlasy� Pøesto jsem nikdy neza�il stereo-
typ. A tøeba�e u� nás pøi dlouhém zkou�ení pøepadala ponorková nemoc,
vydr�eli jsme díky vidinì pøedstavení. Díky touze pobavit lidi i sebe sa-
motné. Proto dìláme studentské divadlo. Pro ten krásný pocit pøi potles-
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ku na konci. A taky pro-
to, jak kdysi øekla Barèa
Valentová, abychom uká-
zali, �e nejsme jenom
banda ètverkaøù, ale ta-
ky ètverákù!

Kterak se dìlá teèka
Ne ka�dý ale pochopil

na�e úmysly, nemìli jsme
v�dycky na rù�ích ustlá-
no. Èasto jsme se museli
konfrontovat s porotami
na pøehlídkách a vysvìt-
lovat jim, proè dìláme
divadlo takové, jaké dìlá-
me. Museli jsme pøetrpìt
urá�ky od rádobyodbor-
níkù, jejich� mìøítka
mají jiné jednotky ne� ta
na�e. Slovanský Tyátr je
tu pøece proto, aby bavil
(publikum � studenty,
kantory, kamarády), za-
bavil (své èleny), zbavil
(chmur), pobavil (mj. kri-
tiky), vybavil (do �ivota)
atd. Tohle divadélko u� nauèilo spoustu lidí mluvit, vyjadøovat se, orga-
nizovat a improvizovat nejen na prknech divadelních� Mo�ná právì proto
jsem u nìj zùstal dodnes, aè u� nepatøím do støedo�kolských lavic.

Slovanský Tyátr je nestárnoucí parta, ve které se stále nìco uèíme mezi
sebou navzájem, bavíme se pøi tom a tak by to mìlo být.

Zdenìk Vévoda
student divadelního oboru FF UP Olomouc

III. Hrát, èi nehrát?

MANA�ERKA, PRODUCENTKA A RE�ISÉRKA V JEDNOM (a taky
diplomat, psycholog, chùva, mama, tetka, protivná baba a úèa�)

Zkou�et dnes nìèím zaujmout støedo�kolskou mláde� není zrovna jed-
noduché. Ne �e bych se pøiklánìla k tìm vìèným �stì�ovatelùm�, co by
�tu dne�ní mláde�� poslali nìkam poøádnì �makat�, pøípadnì je protáh-
li normalizaèním mládím anebo je�tì lépe léty padesátými � a to v�e, aby
vidìli! Proto�e: v�echno mají, nic jim není svaté a ta hudba, co posloucha-
jí� a vùbec, to my v jejich letech�

Tì�ko øíct, kde se bere ta domnìlá povinnost na�í mladé generace,
ordinovaná star�ími generacemi skoro jako oèkování, za�ít v�echna pøí-
koøí minulosti nebo jim aspoò natolik rozumìt, aby vdìènost za souèas-

Katka Veselá a Zdenìk Vévoda chystají scénu Léta v Laponsku
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ný stav projevovala mláde� viditelnì, èasto a s nad�ením. Na vìci lze
nahlí�et pøece i ze strany opaèné. Souèasní mladí mohou mít pocit, �e ná�
èeský dne�ek není ideální právì proto, jak to pøedchozí generace celkem
nestateènì zbabraly. To jsou ty dvì strany jedné mince, �e?

Otevøený svìt, názory v�eho druhu, rozlièné vlivy, zdivoèelá morálka,
povrchnost, konzumní pøístup k �ivotu a tak dále, ano, to je prostøedí,
ve kterém se mláde� sice pohybuje, ale rozhodnì je nevytvoøila. Pouze
svým dílem, ov�em po vzoru svých pøedkù a kolemjdoucích, pøispívá.

Jak tedy pøesvìdèit �na�e drzé mládí�, aby pøispívalo tím lep�ím, ba
nejlep�ím, co v nìm je? A jsem zpìt u vìty první. Zkusit je zaujmout
v tom barevném toku nabídky, a� je kvalitní, nebo ne, zastavit je na chvíli
v jejich touze okusit v�echno radìji hned�, pøesvìdèit je, �e zakázané
ovoce mù�e být i chuti trpké èi odporné, to je opravdu vìc nelehká.

Studentské divadlo mù�e poskytovat takový prostor, v nìm� si lze �bez-
trestnì zablbnout�, u toho spáchat dobrý skutek, trochu se pøivzdìlat
i zdokonalit, exhibovat a získat �místní slávu, polní trávu� a zkou�et se
také svým zpùsobem nìjak vyslovit k dne�ku, pøispìt k o�ivení �ivota
�koly i mìsta. Stejnì tak se lze vycvièit v pochopení �tepu doby�, a sice
trh = nabídka � poptávka a v�e související. �e toti� ani v kultuøe nestaèí
nìco vytvoøit a èekat, �e to pøece lidi musí zajímat. Propagace, odhad,
úètování dle zákonù, povolení rùzného druhu, odpovìdnost za výsledek
umìlecký i ekonomický. I to je Slovanský tyátr.

A uvnitø nìj? Inu, �e probìhnou hádky, objeví se �árlivost na roli kole-
gy, kolegynì, �e se dostaví i bezradnost, lenost, otrávenost � to se ví.
Diplomacie, tolerance, schopnost radovat se z úspìchu kolegy èi celku
bez ohledu na míru svého momentálního uspokojení, ani to není poznání
zanedbatelné. Umìt sná�et kritiku oprávnìnou i neoprávnìnou s grácií
a �armem a projevit kus herectví i v tomto ohledu, to se v �ivotì vìru
hodit bude.

A tak z mého pohledu �té zodpovìdné osoby�, co se pod èinnost diva-
dla podepisuje ve v�ech mo�ných smìrech, navzdory nìkterým rozpaèi-
tým pocitùm èi zklamáním z momentálních situací, nálad, vztahù, mu-
sím poctivì doznat, �e pøeva�ují pocity opaèné.

Radost, nad�ení, uspokojení, dokonce i údiv nad tím, �e mnozí zvláda-
jí být nejen �mými podøízenými� v divadle, ale dovedou to s nadhledem
kombinovat s rolí �ákù trpících v èe�tinì èi angliètinì. Zdenìk mi nede-
zertoval ani po odchodu na vysokou a zaslou�il se tak o zachování mého
du�evního zdraví. A tak mana�erství, re�ii, problémy a ústrky, jako�
i pocity libé, sná�í stateènì se mnou.

Myslím, �e se se svojí bandou hodnì nasmìju, �e mì dopují svým mlá-
dím a energií, nápady, �e mi krásnì komplikují �ivot a �e chvíle mého
vyèerpání doká�ou znièit nechtìným nenadálým tykáním �v zápalu boje�,
neformálním chováním a mnohdy i vyjadøováním (za co� je ov�em samo-
zøejmì touto cestou kárám, �e�). Projevy vøelé blízkosti pak zpùsobí, �e
se mohu na�tìstí cítit mnohdy jako �mama nebo tetka z pøíbuzenstva�,
èeho� si jako osoba uèitelská opravdu cením. Sna�ím se to vracet nedi-
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rektivním pøístupem k výbìru repertoáru èi re�ii a doufám, �e i smyslem
pro humor.

A tak i pøi tom hektickém �kolním �ivotì, kdy se rozhlédnu a vidím, �e
�nekoneèná je práce má�, si na otázku HRÁT, ÈI NEHRÁT? odpovídám
zatím v�dy stejnì: PROSTÌ si HRÁT.

Mgr. Martina Bièová
profesorka SGO

IV. Pøehled odehraných divadelních pøedstavení a uvedených
akcí od poèátkù do souèasnosti

� 24. èervna 2003, 8.00 a 10.00 � Prima sezóna, Zlatý kolovrat (Vác-
lavkùv sál VM Olomouc)

� 30. øíjna 2003, 19.00 � Prima sezóna, Zlatý kolovrat (Václavkùv sál
VM Olomouc, premiéra)

� 31. øíjna 2003, 8.00 a 10.00 � Prima sezóna, Zlatý kolovrat (Václav-
kùv sál VM Olomouc)

� 29. listopadu 2003, 14.00 � Prima sezóna, Zlatý kolovrat (Slovanské
gymnázium Olomouc, den otevøených dveøí)

� 3. dubna 2004, 11.00 � Zlatý kolovrat (Divadlo Drak, Hradec Králo-
vé, festival Prkna 2004)

� 28. èervna 2004, 8.30 � Zlatý kolovrat (Divadlo hudby Olomouc,
derniéra)

� 30. záøí 2004, 8.30 a 11.00 � Dívèí válka (Divadlo hudby Olomouc)
� 4. øíjna 2004, 8.30 a 11.00 � Dívèí válka (Divadlo hudby Olomouc)
� 20. øíjna 2004, 8.30 a 11.00 � Dívèí válka (Divadlo hudby Olomouc)
� 3. listopadu 2004, 8.30 a 19.00 � Dívèí válka (Divadlo hudby Olo-

mouc, veèerní premiéra)
� 26. listopadu 2004, 14.00 � Dívèí válka (Slovanské gymnázium

Olomouc, den otevøených dveøí)
� 1. prosince 2004 � Mikulá�ská nadílka (Slovanské gymnázium Olo-

mouc)
� 9. � 12. prosince 2004 � soustøedìní (Staré Mìsto pod Snì�níkem)
� 13. ledna 2005, 19.00 � Dívèí válka (Divadlo hudby Olomouc)
� 15. února 2005, 19.00 � Studentská revue (Reduta MF Olomouc)
� 30. bøezna 2005, 20.15 � Dívèí válka (Reduta Uherské Hradi�tì,

festival �ebøiòák)
� 1. dubna 2005, 8.00 � Dívèí válka (Reduta Uherské Hradi�tì, festi-

val �ebøiòák)
� 21. èervna 2005, 16.00 � Voják neloupí aneb V&W v podání Zdeòka

Vévody a Ondøeje Hru�ky (ÈFS SGO, Zahradní slavnosti)
� 10. � 13. záøí 2005 � soustøedìní (Staré Mìsto pod Snì�níkem)
� 29. listopadu 2005, 8.00 a 11.00 � Mini revue! (Divadlo hudby Olo-

mouc)
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� 2. prosince 2005, 14.00 � 17.00 � Saturninovské obrázky, Silvestr
(Slovanské gymnázium Olomouc, den otevøených dveøí)

� 7. února 2006, 8.00 a 11.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby
Olomouc)

� 8. února 2006, 8.00, 11.00 a 19.00 � Zahraj to znovu, Same (Diva-
dlo hudby Olomouc, veèerní premiéra)

� 16. února 2006, 8.0 a 11.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby
Olomouc)

� 29. bøezna 2006, 19.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby
Olomouc)

� 1. dubna 2006, 9.30 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby Olo-
mouc, festival Podìs 2006)

� 5. dubna 2006, 19.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby Olo-
mouc)

� 30. kvìtna 2006, 19.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby
Olomouc)

� 21. èervna 2006, 19.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hudby
Olomouc)

� 30. øíjna 2006, 8.00 a 11.00 � Zahraj to znovu, Same (Divadlo hud-
by Olomouc)

� 3. listopadu 2006, 8.00, 11.00 a 19.00 � Zahraj to znovu, Same
(Divadlo hudby Olomouc, derniéra)

� 5. prosince 2006, 8.00 a 11.00 � Mikulá�ská minirevue (Divadlo
hudby Olomouc)

� 6. prosince 2006, 8.00 a 11.00 � Mikulá�ská minirevue (Divadlo
hudby Olomouc)

� 20. února 2007, 8.00 a 11.00 � Léto v Laponsku (Divadlo hudby
Olomouc)

� 21. února 2007, 8.00 a 11.00 � Léto v Laponsku (Divadlo hudby
Olomouc)

� 22. února 2007, 8.00, 11.00 a 19.30 � Léto v Laponsku (Divadlo
hudby Olomouc, veèerní premiéra)

� 23. února 2007, 8.00 � Léto v Laponsku (Divadlo hudby Olomouc)
� 1. dubna 2007, 19.30 � Léto v Laponsku (Divadlo hudby Olomouc)
� 10. dubna 2007, 10.00 a 19.30 � Léto v Laponsku (Divadlo hudby

Olomouc)
� 26. dubna 2007 � Studentská revue (Reduta MF Olomouc)
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BALADA VÝCHOVNÌ-VZDÌLÁVACÍ

Stálo dítì, stálo mlèky u lavice
Neodpovídalo � Ké� by klekánice!

povzdechla si v duchu uèitelka slièná �
na chvíli tì vzala! U� jsem celá øíèná!

Jeden je jak døevo, druhý neposeda
S takovou se pøece vìda dìlat nedá!

Za dveømi se �áci hem�í jako �tíøi
Ve tøídì se diví: Dvì a dvì jsou ètyøi?

Vím � jak za roh zahne �pièka mého nosu
vytáhne Novotný z kapsy papirosu

Správnì tu�í, �e krev uèiteli pije
Ostatním dá �luka. Celá teorie

se jak domek z karet beznadìjnì hroutí
nelze-li klasickým hmatem zasáhnouti!

Poruèit mu dìlat podpor le�mo? Kliky?
V�dy� ten nièema se pak dá na doutníky!

�kolník netroufá si, tøídní je churavý
Takového hocha nikdo nenapraví!

Uèitelka v sobì ze v�í síly hledá
co v ní zanechala na fakultì vìda:

Nebylo by lépe takovému zmetku
napsat v pololetí z dvou pøedmìtù pìtku?

Bude mo�no �áka, který v�echny rmoutí
nechat koncem roku prostì propadnouti?

Naprázdno vychází v�echna její snaha
�kola � to je místo, kde je rada drahá

Leda�e by � Vida, jak se vìci zmìní!
Náhle je tu cesta vedoucí k øe�ení:

Nejednomu ptáèku �ivot pùjèku vrací
nìkdy i s úroky v dal�í generaci

�ádné propadnutí! A� postoupí smìle!
Udìláme z nìho taky uèitele!
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MEMORIÁL PROF. STANISLAVA CVEKA

Volejbalový turnaj smí�ených dru�-
stev se koná na poèest prof. Stanislava
Cveka, který byl významným sportov-
ním novináøem a èinovníkem tìlový-
chovného hnutí. Na Slovanském gymná-
ziu uèil tìlesnou výchovu. Za mimoøád-
nou aktivní úèast v nekomunistickém
protinacistickém odboji byl uvìznìn
a v øíjnu v roce 1944 stìtím sekyrou po-
praven.

K uctìní jeho památky se Memoriál
prof. Stanislava Cveka hrál na této �ko-
le ji� po II. svìtové válce jako turnaj do-
rostencù. Po roce 1948 byl turnaj tota-
litním re�imem zakázán. Slovanské
gymnázium v roce 1992 tradici tohoto
turnaje obnovilo jako turnaj smí�ených
dru�stev pro støední �koly z  regionu
Hané. Sedmkrát zvítìzilo v turnaji gym-
názium v Olomouci-Hejèínì a ètyøikrát
gymnázium v Olomouci, Èajkovského.
Turnaj má v�dy vysokou sportovní úro-
veò, ve vítìzných dru�stvech hráli jak
ligoví hráèi, tak i junior�tí reprezentan-
ti. Jsme rádi, �e v rámci tohoto turnaje
si v�ichni pøipomenou bývalého tìlocvi-
káøe na�í �koly, jeho� jméno pro jeho èiny a obì� nechceme zapomenout.

Pøehled výsledkù Memoriálu prof. Stanislava Cveka

1992 � I. ROÈNÍK � 12 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium Unièov
3. Obchodní akademie Olomouc

1993 � II. ROÈNÍK � 8 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
3. Gymnázium �ternberk

1994 � III. ROÈNÍK � 6 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
2. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
3. Gymnázium �ternberk

Prof. Stanislav Cvek
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1995 � VI. ROÈNÍK � 9 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
2. Gymnázium �ternberk
3. Gymnázium Prostìjov

1996 � V. ROÈNÍK � 6 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
2. Slovanské gymnázium Olomouc
3. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì

1997 � povodeò � turnaj se nekonal

1998 � VI. ROÈNÍK � 9 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
3. Slovanské gymnázium Olomouc

1999 � VII. ROÈNÍK � 8 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
3. Slovanské gymnázium Olomouc

2000 � VIII. ROÈNÍK � 7 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium Prostìjov
3. Gymnázium Pøerov

2001 � IX. ROÈNÍK � 10 dru�stev
1. Gymnázium Prostìjov
2. Slovanské gymnázium Olomouc
3. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì

2002 � X. ROÈNÍK � 10 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium Prostìjov
3. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého

2003 � XI. ROÈNÍK � 14 dru�stev
1 Slovanské gymnázium Olomouc
2. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
3. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
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2004 � XII. ROÈNÍK � 14 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
2. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
3. Gymnázium �ternberk

2005 � XIII. ROÈNÍK � 14 dru�stev
1. Støední zemìdìlská �kola Olomouc
2. SOU TO Kosinova ul., Olomouc
3. Gymnázium �ternberk

2006 � XIV. ROÈNÍK � 10 dru�stev
1. Gymnázium v Olomouci, Èajkovkého
2. Gymnázium v Olomouci-Hejèínì
3. SP�E Olomouc

XIV. roèník se konal 23. listopadu 2006 v tìlocviènì �koly v Pasteurovì
ulici. Turnaj zaèal v 8:00 hod, hrálo se systémem na 2 porá�ky, v 15:30
byly pøedány ceny vítìzùm, které zajistila Rada rodièù SGO.

Celkem se ètrnácti roèníkù zúèastnilo 135 dru�stev, tj. 1416 hráèù
a hráèek.

à

Kromì Memoriálu prof. Stanislava Cveka organizovalo Slovanské gym-
názium v letech 1994 � 2003 (10 roèníkù) Pøebor gymnázií ÈR v tenisu
dorostenek. Dále pak gymnázium poøádalo STUDENTSKOU LA�KU (9 roè-
níkù). Jde o halovou soutì� ve skoku vysokém pro dorostence a dorosten-
ky støedních �kol v regionu Olomouckého kraje. První roèník se uskuteè-
nil na jaøe 1997. Proto�e v létì tého� roku byla �kola rozsáhle po�kozena
povodní, bylo úsilí v roce 1998 vìnováno odstraòování jejích následkù.
Soutì� byla tedy obnovena a� v roce 1999 v novì rekonstruované tìlocviè-
nì na Pasteurovì ulici. Rekord la�ky dr�í Dalibor Hon ze Slovanského
gymnázia výkonem 200 cm (1997) a Nela Severová z Moravského reálné-
ho gymnázia výkonem 161 cm (2005).

Iniciativa Slovanského gymnázia Olomouc v poøádání uvedených spor-
tovních akcí je zcela mimoøádná. Slovanské gymnázium se stává mís-
tem, kde se pøi sportu setkávají jak studenti, tak støedo�kol�tí profesoøi
ze støedních �kol s rùzným zamìøením. Sportovní akce, kromì sportová-
ní, mají také svùj význam spoleèenský. Jsou pøínosem pro studenty
i pedagogy, proto�e taková setkání umo�òují hovoøit o své �kole, o své
práci a pøedat si dobré zku�enosti.

PaedDr. Emil Hecl
emeritní profesor SGO
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VRCHOL OVÍ SPORT OVCI

NA SL OVANSKÉM G YMNÁZIU

Zcela upøímnì musím øíci, nebo spí�e napsat, �e jsem mìl na jedné
stranì radost, kdy� jsem pøed nìkolika dny usly�el na druhém konci
telefonu hlas svého bývalého tøídního profesora RNDr. Jana Jelínka, kte-
rý ke mnì pøed nìkolika lety promlouval takøka dennì po dobu mého
ètyøletého studia na gymnáziu Jiøího z Podìbrad, které jsem nav�tìvoval
v letech 1983 � 1987. Je toti� èlovìkem vysoce profesnì erudovaným,
k nám studentùm býval pomìrnì pøísný, nároèný, ale spravedlivý, a co
dnes oceòuji, �e nám v�dy dokázal poradit.

Kdy� mi (kromì jiného) sdìlil skuteènost, �e na�e gymnázium bude
v leto�ním roce slavit 140 let od svého zalo�ení, zmocnil se mì podivný,
v tu chvíli tì�ko vysvìtlitelný slavnostní pocit. Pøesto�e jsem zatím ni-
kdy nic nepsal a taky proto, �e trenérská profese, kterou se od skonèení
studií zabývám, se spí�e realizuje pøímým vedením sportovcù v tìlocviènì,
na høi�ti, v posilovnì nebo pøi soutì�ích (a to v�e hlavnì za pomoci verbál-
ního projevu, gestikulace a pí��alky ne� písemným zpùsobem), zavzpo-
mínal jsem a rozhodl se napsat do almanachu.

Zatímco ostatní moji spolu�áci zahájili støedo�kolské studium na gym-
náziu pøesnì ve stanovený den a vzájemnì se poznávali jak mezi sebou,
tak s na�imi novými profesory, já si z dùvodu nemoci musel na to v�e
nìkolik dní poèkat. Sportovní terminologií øeèeno � mìl jsem takový
�opo�dìný start��

Vzpomínky na �gympl� má zcela pochopitelnì ka�dý èlovìk z rùzných
dùvodù úplnì odli�né. Pro nìkoho je to období spojené s nároèným studi-
em, pro jiné bylo studium bezproblémové, nìkteøí si pamatují spousty
legrace a zá�itkù, které se pro�ily o pøestávkách, na brigádách, �kolních
kurzech èi výletech, jiní zase vzpomínají na své studentské lásky. Prav-
dou je, �e to, co zùstává v mysli a pamìti v�em, jsou jejich profesoøi.

I já si obèas vzpomenu na tu dobu. Tenkrát jsem coby student a aktivní
sportovec neustále svádìl vnitøní boj mezi obìma rovinami � mezi �kolou
a sportem. Srdce øíkalo sportuj a udìlej v�e pro to, aby ses stal reprezen-
tantem � alespoò tak úspì�ným, jakým byl v sedmdesátých letech mùj
strýc, házenkáø pra�ské Dukly Jiøí Kavan, který v roce 1972 jako hráè
národního týmu získal na OH v Mnichovì støíbrnou medaili. To on byl
dùvodem, inspirací a hlavním motivem, proè jsem zaèal hrát v Olomouci
házenou. Na druhé stranì jsem ve �kole, ale hlavnì doma od babièky
a svých rodièù, èasto slýchal: �Uè se, házená tì nikdy �ivit nebude�. Pral
jsem se s tím tenkrát pomìrnì dlouhou dobu � snad celé ty ètyøi roky, co
jsem studoval, ale dùle�ité bylo, �e se v mém okolí pohybovali lidé, kteøí
mì v tom sportování podporovali.

Ze v�ech profesorek a profesorù, kteøí mì na gymnáziu tenkrát uèili,
kteøí mì více èi ménì nìjakým zpùsobem ovlivnili a obohatili a které bych
chtìl nìkdy je�tì jednou vidìt a pozdravit je, nemohu nevzpomenout na
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obor mi v souèasné dobì nejbli��í � tedy na tìlocvikáøe profesora Jiøího
Jemelku a PaedDr. Emila Hecla. Právì profesor Hecl mi dal dùvìru re-
prezentovat gymnázium na støedo�kolských hrách v basketbalu (pøesto�e
jsem byl házenkáø) a co víc, pomáhal mi pøipravit se na sportovní talentové
zkou�ky na FTVS UK v Praze. V rámci tìlesné výchovy jsme na gymnáziu
ve ètvrtém roèníku absolvovali hodiny plavání. Nikdy jsem nebyl zdatný
plavec, ale mým hlavním problémem bylo, �e jsem neumìl zvládnout po-
�adovanou techniku správným zpùsobem � tedy plavat za souèasného
vydechovaní vzduchu do vody. Dodnes si pamatuji vá�ný výraz ve tváøi
profesora Hecla, se kterým mi v prosinci 1986 sdìloval, �e pokud ne-
uplavu 100 m v po�adovaném èase s �dýcháním do vody�, tak mì bude
na pololetním vysvìdèení klasifikovat dvojkou z TV. A vzhledem k tomu,
�e jsem se hlásil na tìlovýchovnou fakultu (o èem� moc dobøe vìdìl), dvojka
z tìlocviku byla absolutnì nepøijatelná. Nutno podotknout, �e zatímco
nìkteøí spolu�áci své vánoèní prázdniny trávili sledováním romantic-
kých filmù, pohádek a jiných televizních poøadù, procházkami v zasnì-
�ených olomouckých parcích, náv�tìvami pøátel a pojídáním cukroví, já
svùj volný èas vìnoval polykáním chlorované vody v olomouckém bazé-
nu� No øeknìte, nebyla to ze strany profesora Hecla vrcholná sportovní
motivace?

Dnes mohu øíci, �e díky házené, u které jsem profesnì zùstal, jsem mìl
mo�nost poznat nejen øadu skvìlých sportovcù, ale také lidi rùzných
profesí, zamìøení, názorù, nábo�enství èi vyznání, se kterými jsem se pøi
rùzných pøíle�itostech setkal, a to nejen u nás doma, ale i v zahranièí, kde
jsem mìl mo�nost trenérsky pùsobit.

Tak�e mùj dík nále�í v�em, i �mým� profesorùm ze Slovanského gym-
názia, kteøí mi umo�nili skloubit studium se sportem a kteøí v té dobì,
kdy� ke mnì promlouval hlas mého srdce, mì dokázali pochopit, a co je
hlavní � i podpoøit.

Jiøí Tkadlec, trenér reprezentaèního dru�stva �en ÈR v házené
(mat. roè. SGO 1987)

Reprezentaèní dru�stvo ÈR � �eny (2007)
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TÌLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

NA SL OVANSKÉM G YMNÁZIU

V LETECH 1965 � 1989

Vybráno z tisku (Strá� lidu � obdeník okresu Olomouc ), ze �kolní sportovní kroniky,
NÁNA (nástìnné noviny) a pamìtí tìlocvikáøe dr. Emila Hecla.

Dva turnaje k jubileu (Strá� lidu 1967)
Z akcí plánovaných k leto�nímu stému výroèí zalo�ení Slovanského

gymnázia v Olomouci probìhly dva turnaje. Byl to 1. roèník turnaje
v ko�íkové � poøadatelem byla SVV� ve tøídì Jiøího z Podìbrad. Bojovalo
celkem 6 dru�stev ze SVV� v Litovli, Zábøehu, Pøerova, Hejèínì a dvì dru�-
stva byla z poøádající �koly. Jedno z nich zvítìzilo, druhá byla SVV� Pøe-

rov, tøetí Olomouc-Hejèín.
Dal�í akcí bylo sportovní
odpoledne, uskuteènìné 13.
kvìtna. Mimo jiné se hrálo
i fotbalové utkání mezi �áky
a profesory, kteøí také zví-
tìzili.

V dal�ích letech se turnaj
poøádal v�dy v kvìtnových
dnech jako Májový turnaj
dorostencù v ko�íkové o pu-
tovní pohár, tzv. �Máják�.
Výjimeènost turnaje byla
dána tím, �e se poøádal na
venkovním høi�ti, co� do té
doby nebylo zvykem. V le-
tech 1967 � 1970 nám høi�-
tì poskytla Pedagogická fa-
kulta (za hradbami v parku
ve Výpadu), od roku 1971
se turnaj hrál ji� na �kol-
ním dvoøe, kde bylo vybudo-
váno antukové høi�tì, kte-
ré bylo pozdìji nahrazeno
høi�tìm asfaltovým. Ode-
hrálo se celkem XVI roèní-
kù, poslední se hrál v roce
1988, dru�stvo dorostencù
Slovanského gymnázia zví-
tìzilo celkem 10x.Na snímku je vítìz III. roèníku (1969) � dru�stvo

Slovanského gymnázia (tehdy SVV�)
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Støedo�koláci pod ko�i
�ijí spartakiádou
(Strá� lidu 1975)

Na olomouckém gymnáziu Jiøího
z Podìbrad se studenti nejen peèlivì
pøipravují na Èeskoslovenskou spar-
takiádu 1975, ale najdou si èas i pro
svùj oblíbený sport. Navíc tøeba leto�-
ní støedo�kolské hry v ko�íkové jsou
souèástí spartakiádních soutì�í,
a tak je jejich pøita�livost dvojnásob-
ná. Hra pod bezednými ko�i má na
této �kole bohatou tradici a její dru�-
stvo pod vedením Emila Hecla získa-
lo i letos prvenství v okrese pøed gym-
náziem Hejèín a SP�S v Olomouci.
Celkem soutì�ilo deset týmù. A ani
v oblastním kole støedo�kolských her
studenti z gymnázia Jiøího z  odìbrad
nezklamali a na �umperské palubov-
ce skonèili druzí za domácí SP�, kdy�
tøetí místo obsadila SP� Krnov.

NÁNO (nástìnné noviny) upoutávaly svéráznými kresbièkami basketbalistù.
Uvedené obrázky jsou z roku 1984, nakreslil je Ivan Langer, tehdej�í student gymnázia,

dne�ní politik a ministr vnitra (2007).

Okresní spartakiáda 1975 � chlapci
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Spartakiády se konaly po pìti letech (1955 � 1985), cvièenci a cvièenky
ze Slovanského gymnázia cvièili na v�ech spartakiádách okresních i celo-
státních v Praze.

Prokázali dobrou pøipravenost � Závod branné v�estrannosti
(Strá� lidu 1976)

Nejprùkaznìj�í kontrolou práce uèitelù branné výchovy je mìøení sil
jejich svìøencù; také letos se uskuteènilo okresní kolo Závodu branné

v�estrannosti. Hned v úvo-
du je tøeba pochválit poøa-
datele z gymnázia ve tøídì Ji-
øího z Podìbrad v Olomouci,
kteøí se za vydatné pomoci
olomouckých vojákù zhosti-
li svého úkolu opravdu na
výbornou. Na startu v pro-
storách støelnice na Lazcích
se za pìkného májového po-
èasí se�lo sedmnáct chlapec-
kých a devìt dívèích �esti-
èlenných dru�stev ze �kol
druhého cyklu olomoucké-
ho okresu. Samotný závod
byl nároèný nejen na bì�ec-
ké kvality úèastníkù, ale pøe-
dev�ím na jejich celkovou
fyzickou zdatnost a pøipra-
venost v øadì oborù branné
výchovy. Letos poprvé bylo

Foto z nácviku dorostenek na ÈSS 1985

Závod branné v�estrannosti v Mladèi 1978



353

SPORT

do programu závodu zaøazeno tøináct disciplín. Závodníci museli uká-
zat své støelecké umìní z malorá�ky a vzduchovky, absolvovali úsek bìhu
v maskách, házeli granátem, pøekonávali vodorovné lano, prokazovali
znalosti z topografie, z pravidel silnièního provozu. Nechybìlo ani pøeko-
návání pomyslného vodního pøíkopu na svislém lanì a zdolávání døevì-
né bariéry. U památníèku obìtí povstání pøerovských �eleznièáøù èekaly
na závodníky otázky z historie na�í armády a z oblasti politiky.

V okresním kole dosáhlo nejlep�ích výsledkù z chlapcù dru�stvo gym-
názia ve tøídì Jiøího z Podìbrad, dopustilo se v�ak technického pøestup-
ku a bylo diskvalifikováno. Prvenství si pak po zásluze na �estikilomet-
rové trati odnesli chlapci z gymnázia v Hejèínì. Vítìzem závodu dívek na
ètyøkilometrové trati se stala SE� Olomouc.

Branné kurzy � �braòáky�
Branná výchova byl vyuèovací pøedmìt na vysvìdèení samostatnì kla-

sifikovaný, dotovaný jednou hodinou týdnì. Od �kolního roku 1985/86
byla klasifikace zahrnuta do tìlesné výchovy. Ta byla dotována tøemi
hodinami týdnì, z nich� jedna hodina byla branná výchova. Ve tøetím
roèníku se poøádal pìtidenní branný kurz v rekreaèních objektech. Ob-
sahem kurzu bylo ovìøení znalostí a dovedností získaných v hodinách
branné výchovy pøímo v terénu. Tradièní byla utkání v odbíjené mezi
profesory a studenty, poøádaly se závody branné v�estrannosti tøíèlen-
ných hlídek a poslední veèer býval táborák s programem. Branná výcho-
va byla po sametové revoluci zru�ena a branné kurzy byly nahrazeny
sportovnì turistickými kurzy (STK).

Velmi oblíbeným mezitøídním turnajem v ko�íkové na Slovanském
gymnáziu byl v letech 1979 � 1985 Vánoèní turnaj � �Matrjo�ka�, který
se hrál vyøazovacím zpùsobem v listopadu a prosinci:

Úspì�né gymnázium (Strá� lidu 1988)
V soutì�ích støedo�kolských her si v poslední dobì velmi dobøe vede

olomoucké gymnázium na tøídì Jiøího z Podìbrad. Jeho ko�íkáøi se toti�
probojovali a� do celostátního finále, kdy� po výrazném vítìzství v okres-
ním a oblastním kole získali prvenství i v krajském kole. Po dramatic-
kých bojích tady porazili gymnázium Ostrava-�meralova, gymnázium
Hranice i Opava. Pochvala patøí nejenom v�em chlapcùm, ale i jejich
trenérovi dr. Emilu Heclovi. Dal�í úspìch se potom zrodil v tìlocviènì
SOU �tursova v Olomouci, kde za úèasti dvanácti �estièlenných dru�stev
probìhla soutì� v gymnastickém trojboji základních sestav dívek. Za ví-
tìzným gymnáziem na tøídì Jiøího z Podìbrad na druhém místì skonèilo
gymnázium Hejèín a tøetí støední ekonomická �kola.

Ko�íkáøská velmoc � �Podìbradka Olomóc�
V 70. � 80. letech minulého století ko�íkáøi gymnázia patøili k dru�-

stvùm, pøed kterým mìl ka�dý soupeø respekt. Vivat Podìbradka! � Hej!
Hej! (bojový pokøik hráèù Slovanského gymnázia).
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V roce 1977 bylo na gymnáziu výborné dru�stvo hochù v házené, které
té� postoupilo do celostátního finále, je� se konalo v Pre�ovì (6. místo).

V roce 1976 a 1977 dosáhla mimoøádného úspìchu dìvèata, kdy� dru�-
stvo dívek v celostátním finále Odznaku zdatnosti obsadilo 1. místo. Od-
znak zdatnosti byl slo�en z bìhù, skokù, hodù, �plhu a plavání.

Výkony se hodnotily podle tabulek, nejvíce bodù v celostátním finále
získala studentka Vintrová z Gymnázia Olomouc, tø. Jiøího z Podìbrad,
a stala se tak nejzdatnìj�í sportovkyní ÈSR a svým výkonem výraznì
pomohla celému dru�stvu.

PaedDr. Emil Hecl
emeritní prof. SGO

Nejúspì�nìj�í basketbalové dru�stvo v historii Slovanského gymnázia:
Zadní øada (zleva): Bednaøík, Kallus, Formánek, Nerad, dr. Hecl (kouè). Pøední øada (zleva):
Kalvach, Neubert, Sedlák �cap�, Vol�ík, Tkadlec. Slo�ení dru�stva se ka�dým rokem mírnì
mìnilo, ale jeho jádro patøilo v letech 1987 � 1990 k nejlep�ím v ÈSSR. Po vítìzstvích v okres-
ních, oblastních a krajských kolech tøikrát po sobì postoupilo do celostátního finále. Dru�-
stvo vyhrálo krajské kolo i v roce 1990, ale celostátní finále se vzhledem k plánované ÈSS
1990 neuskuteènilo. Nejvýraznìji se dru�stvo prosadilo na celostátním finále støedo�kolských
her 1987 v Litomìøicích (6. místo) a 1988 v Chrudimi (5. místo), ve finále tehdy hrála té�
nejlep�í dru�stva ze Slovenska a za dru�stvem Slovanského gymnázia z Olomouce zùstali
Pra�áci i Bròáci.
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��SOULAD KRÁSY TÌLA A DU�E�
� to je staroøecká KALOKAGATHIE; dnes by se výklad slova z ji� ne�ivého
jazyka spí�e interpretoval jako vyvá�enost tìlesných a du�evních aktivit
èlovìka.

Èlovìk � student sportující � musí vedle studia stihnout i nároèný
trénink, pravidelné soutì�e a èasto oblékne i dres reprezentace SGO.

Na tìchto stránkách pøipomeneme, jakých výsledkù dosáhli studenti
na�eho gymnázia v nìkolika posledních letech ve svých sportovních spe-
cializacích osobnì i v reprezentaci �koly.

Inspirujte se a najdìte svou kalokagathii.

VODA DIVOKÁ,
VODA STOJATÁ,

VODA V BAZÉNU

(z vody se na�im studentùm podaøilo vylovit opravdu skvìlé výsledky)

Linda Vránová a Ivana Hrabalová (sjezd na divoké vodì)
Linda a Ivana jezdí na vodì od svých 10 let, èlenkami oddílu kanoistiky

SK UP Olomouc jsou od roku 2000. Dnes je jim 17 let a po dobu své
pùsobnosti v kanoistickém sportu u� dosáhly mnoha úspìchù. Obì se
specializují na sjezd na divoké vodì, který zahrnuje 2 disciplíny: klasic-
ký sjezd (tra� dlouhá cca 5 km) a sprint (tra� cca 2 min., vìt�inou na
nejtì��ím úseku klasického sjezdu). Ji� ve 14 letech se Linda úèastnila
jako nejmlad�í závodnice MS dospìlých ve sjezdu na divoké vodì v nì-
meckém Garmisch-Partenkirchenu. V roce 2005 dìvèata zvítìzila na MS
juniorù v italské Mezzanì v závodì týmù, Ivana obsadila 2. místo ve sprin-
tu, Linda byla druhá v klasickém sjezdu a tøetí ve sprintu. V tém�e roce
Linda vybojovala titul vice-
mistrynì Evropy juniorù ve
francouzském Challaux, ve
sprintu, klasickém sjezdu
a spoleènì s Ivanou v závodì
týmù.

Mimoøádnì úspì�ná byla
pro obì dìvèata sezona
2006. Lindì se podaøilo no-
minovat v klasickém sjezdu
na MS dospìlých (ÈR � Kar-
lovy Vary � 16. místo). Na
ME juniorù, které se konalo
v Bosnì a Hercegovinì
v mìsteèku Bihaè na øece
Unì 16. � 24. èervence, vy-
bojovala Linda zlatou a Iva- Linda Vránová
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na støíbrnou medaili ve sprintu, spoleènì získaly titul mistryò Evropy
v závodì týmù. V tomto roce se Linda úspì�nì úèastnila i celé série závo-
dù svìtového poháru, dìvèatùm se daøilo také na domácí pùdì.

Linda Vránová
� MÈR dospìlých: sprint � 2. místo (�pindlerùv Mlýn)

klas. sjezd � 5. místo (Lipno)
týmy � 1. místo (Èeòkova Pila)

(Linda + Ivana + Kateøina Vacíková)
� MÈR juniorù: sprint � 1. místo (Roudnice nad Labem)

klas. sjezd � 2. místo (�imrovice)
týmy � 1. místo (�imrovice)

(Linda + Ivana + Vendula Herzánová)

V celkovém �ebøíèku
závodù Èeského poháru
pro rok 2006 se Linda
umístila na 3. místì, co�
znamená, �e je dr�itelkou
mistrovské výkonnostní
tøídy, kterou získávají
pouze první tøi �eny v cel-
kovém poøadí. Ivana se
umístila na 6. místì.
Mimo hlavní závody sezo-
ny se Lindì podaøilo zví-
tìzit spoleènì s dal�ími
èlenkami týmu �GIRL
BIKE ONE� v extrémním
závodì � BOBR CUP
2006, který byl zároveò
MÈR tøíèlenných �tafet
(kolo, bìh, voda).

Jana Vyhnánková (veslování)
Jana je od roku 2000 èlenkou Èeského veslaøského svazu a od roku

2003 èlenkou juniorské reprezentace ÈR ve veslování. V její kariéøe se jí
podaøilo obsadit ji� 13krát 1. místo na MÈR ve veslování, 9krát 2. místo
a 3krát 3. místo.

Za sebou má také nìkolik úspì�ných reprezentaèních startù:
� Velence (Maïarsko) � 2krát 2. místo
� Mnichov � Mezinárodní juniorská regata � 2. a 3. místo
� Brno � Mezinárodní juniorská regata � 2krát 2. místo
� Amsterdam � MS juniorù � 14. místo

V leto�ním roce (2007) se stala ji� èlenem seniorské reprezentace ÈR
a reprezentace ÈR do 23 let. Na mistrovství ÈR (Raèice � 5. 5. 2007)
obsadila mezi �enami krásné 3. místo.

ME juniorù � Bihaè (Bosna a Hercegovina) � Linda zlato,
Ivana støíbro ve sprintu.
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Jan Bezdìk (veslování)
Honza se vìnoval veslování v letech 2001 � 2006. Sedm-

krát se mu podaøilo získat titul mistra ÈR (v rùzných disci-
plínách � dvojka, ètyøka, osma) a na Mistrovství svìta juni-
orù v roce 2006 (Amsterdam) obsadil 10. místo (nepárová
ètyøka).
Zuzana a Markéta Svozilovy (plavání s ploutvemi)

Zuzka Svozilová je juniorskou i seniorskou reprezentant-
kou ÈR v rychlostním plavání s ploutvemi, je nìkolikaná-
sobnou mistryní a pøebornicí ÈR na tratích 100, 200, 400,
800 a 1500 m. Je také dr�itelkou juniorských rekordù ÈR
(200, 400, 800, 1500 m). Na trati 200 m dr�í rekord ÈR ji�

i v kategorii seniorù. V ro-
ce 2005 získala ve Fran-
cii titul juniorské mistry-
nì svìta v distanèním
plavání s ploutvemi (pla-
vání na volné vodì �
6 km). V roce 2006 na MS
v Moskvì, ji� v kategorii
seniorù, obsadila ve stej-
né disciplínì 2. místo.
V tém�e roce se zúèastni-
la také závodu svìtového
poháru v italské Raven-
nì, kde na trati 200 m
získala 2. místo a na
400m trati byla tøetí.
Spoleènì s mlad�í sestrou
Markétou byly èlenky

Jana Vyhnálková

Jan Bezdìk

Zuzka tìsnì pøed startem
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dru�stva, které obsadilo
na MÈR dru�stev 2. mís-
to. V roce 2006 získala
Zuzana ocenìní �Talent
Olomouckého kraje�
(sportovní obor), které se
udìluje jednotlivcùm za
mimoøádné výsledky
a výrazné úspìchy ve
svém oboru.

Markéta Svozilová
byla v roce 2006 také
mimoøádnì úspì�ná.
V dubnu byla èlenkou
dru�stva �en, které obsa-
dilo 2. místo na MÈR
dru�stev. V kvìtnu na
MÈR jednotlivcù získala
v kategorii star�ích do-
rostenek 4krát 2. místo
(disc. 50, 100, 1500 m,
50 m pod vodou), na tra-
ti 200 m byla tøetí. V èerv-
nu na MÈR v distanèním
plavání obsadila 3. mís-
to na 6km trati a v srpnu
na MS juniorù v Moskvì
obsadila jako èlenka �ta-
fety 4 x 100 m 6. místo.
Velmi dobrým poèinem
bylo také vítìzství v ukáz-
kových disciplínách �
100BF, 200BF, které bu-
dou zaøazeny do progra-
mu MS od roku 2007.

Synchronizované plavání (akvabely)
Tento krásný a zatím ryze dívèí èi �enský sport (i kdy� i mu�ské po-

kusy byly zaznamenány, zatím ov�em pouze v úsmìvné podobì pøi zá-
bavných vystoupeních) má v Olomouci ji� dlouholetou tradici. Nároèný
plavecký trénink je kombinován s baletní prùpravou, tancem a gymnasti-
kou. Výsledkem jsou krásné a nároèné choreografie jednotlivcù, dvojic èi
celých týmù, které musí být samozøejmì sladìny s hudebním doprovo-

Markéta Svozilová - MS juniorù v Moskvì (2006)

Zuzana Svozilová - juniorská mistrynì svìta (Francie 2005)



359

SPORT

dem. Synchronizované plavání, aèkoli ve své vrcholné podobì vypadá
velmi jednodu�e, patøí k mimoøádnì nároèným sportùm právì proto, �e
se zde musí skloubit dobrá fyzická kondice s elegancí a ladností pohybu
a celkového projevu.

V souèasnosti studuje na SGO �est dívek, které se akvabelám vìnují
v oddílu synchronizovaného plavání SK UP Olomouc ji� opravdu dlouho
(10 a� 12 let). Za tuto dobu získaly øadu cenných umístìní jak v domácích
soutì�ích, tak i na poli mezinárodním. Jsou to: Tereza Slavíèková, Mi-
chaela a Markéta �moldasovy, Kristýna Jemelková, Kristýna Judasová,
Pavla Bubeníková.

Mezi nejvìt�í úspìchy posledních nìkolika let patøí 6. místo týmu na
mezinárodní soutì�i v belgickém Gentu. V roce 2005 obsadily 3. místo na
MÈR a podaøilo se jim zvítìzit na Mezinárodním mistrovství Slovenské
republiky v kombinovaných sestavách. V tém�e roce obsadily také tøi-
krát druhé místo na tradièních republikových soutì�ích s mezinárodní
úèastí � Karlovarská rù�e, Memoriál Hany Cinkové (Brno), Vánoèní cena
Prahy.

V roce 2006 zvítìzily v soutì�i o Pohár mìsta Olomouce, druhé byly na
mezinárodních závodech �Brnìnský krokodýl a v soutì�i �Slovakia syn-
chro�.

Pokud byste se chtìli pøesvìdèit, �e vystoupení akvabel jsou opravdu
nejen krásná, ale i vtipná a zábavná, vøele doporuèuji � nav�tivte jejich
tradièní Vánoèní vystoupení v olomouckém bazénu. Kombinace sportov-
ního umìní, mnohdy i hereckého a komediálního talentu dívek a hra
svìtel ve spojení s hudbou bude pro vás urèitì mimoøádným zá�itkem.
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PLAVÁNÍ (�kolní soutì�e)
Akvabely a sestry Svozilo-

vy (ploutvové plavání) tvoøí
také ka�doroènì základ re-
prezentaèního dru�stva SGO
ve �kolních plaveckých pøe-
borech, kde se jim pravidel-
nì daøí obsazovat pøední pøíè-
ky v kraji. Nejúspì�nìj�í byla
dìvèata zatím ve �kolním
roce 2003/04, kdy se jim po-
daøilo probojovat se do celo-
státního finále ve Slaném
a v tì�ké konkurenci obsadi-
la celkovì 10. místo. Slo�ení
dru�stva: Markéta Svozilová,
Tereza Slavíèková, Michaela
�moldasová, Kristýna Jemel-
ková, Pavla Bubeníková, Lin-
da Vránová.

Zvítìzit v krajském kole se
podaøilo také ve �k. r. 2004/05, o rok pozdìji to bylo druhé místo
a v loòském �k. r. 2006/07 na�e dru�stvo dorostenek opìt v okresním
kole zvítìzilo. V krajském finále obsadila dìvèata 3. místo.

BÌH S MAPOU A BUZOLOU

BÌH �TAFETOVÝ

BÌH PØESPOLNÍ

BÌH JAKO ATLETICKÁ DISCIPLINA

ORIENTAÈNÍ BÌH
Na SGO studuje také nìkolik velmi dobrých

�orien�ákù�, kteøí jsou úspì�ní jak ve svých in-
dividuálních soutì�ích, tak také samozøejmì re-
prezentují �kolu v Olympiádì �kol v OB. V�ich-
ni se ve svých kategoriích ka�doroènì umís�ují
na pøedních místech celorepublikových �ebøíè-
kù.
Lenka Poklopová
(nejvy��í licence A, �ebøíèek A � celorepublikový)

Lenka je od roku 2004 èlenkou dorostenecké
reprezentace ÈR, v roce 2005 obsadila v celko-
vém �ebøíèku A 6. místo. Rok 2006 byl pro ni

Nahoøe zleva: Markéta �moldasová, Tereza Slavíèková,
Kristýna Judasová, Michaela �moldasová
Dole zleva: Markéta Svozilová, Kristýna Jemelková,
Zuzana Svozilová

Lenka Poklopová
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také úspì�ný. Na MÈR ve sprin-
tu skonèila �está, podaøilo se jí
zvítìzit na mezinárodních závo-
dech Grand Prix Polonia a druhé
místo obsadila na Grand Prix Slo-
vakia. V celorepublikovém �ebøíè-
ku A obsadila 12. místo.
Martin Poklop (A, �ebøíèek A)

Martin závodí za klub OB Se-
verka �umperk. Na �ebøíèku A
roku 2006 se umístil na 15. mís-
tì. MÈR 2006 � 4. místo (�tafe-
ty), 14. místo (sprint), 14. místo
(klas. tra�), 17. místo (krátká
tra�).

�tìpánka �trajtová (A, �ebøíèek A)
�tìpánka je èlenkou Sportovního cen-

tra mláde�e hanácké oblasti, v roce
2006 obsadila v �ebøíèku A 19. místo,
v tém�e roce byla 16. na MÈR ve sprintu
a pátá na MÈR na krátké trati v ly�aø-
ském OB. Na MÈR �tafet v roce 2005 po-
mohla vybojovat 2. místo.

Johanka �imková
(A, �ebøíèek B � Morava)

Johanka je nejmlad-
�í èlenkou �orien�ácké�
party na SGO, ale její
dosavadní výkony jí
pravdìpodobnì pøed-
urèují slibnou budouc-
nost v tomto krásném
sportu. Je také èlenkou
Sportovního centra
mláde�e hanácké ob-
lasti, v �ebøíèku B (Mo-
rava) skonèila v roce

Martin Poklop

�tìpánka �trajtová

Johanka �imková
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2006 na 2. místì. Druhá byla rovnì� na Mistrov-
ství Moravy a dvì tøetí místa získala také na MÈR
(dru�stvo �ákù a noèní OB). Mimoøádnì se jí daøi-
lo také na MÈR 2007 v ly�aøském OB, kde zvítìzi-
la na krátké trati, ve sprintu a tøetí zlato pøidala
v závodì �tafet.
Michal �trajt (B, �ebøíèek B)

Èlenem Sportovního centra mláde�e hanácké
oblasti je ji� od roku 2000, v roce 2006 se umístil
v �ebøíèku B Morava na 7. místì.

Partu orientaèních bì�cù na SGO doplòuje
Michal Va�íèek, Mojmír Sukeník a Barbora Smiè-
ková .

Olympiáda �kol v orientaèním bìhu
Nejúspì�nìj�í byl pro reprezentaci SGO rok 2003, kdy jsme po 2. mís-

tì v krajském kole postoupili do celostátního finále v Ostravì. Dru�stvo
obsadilo celkovì 10. místo, ale Martin Poklop ve své kategorii jednotlivcù
zvítìzil a jeho sestra Lenka Poklopová se umístila na 2. místì. V roce
2006 skonèilo na�e reprezentaèní dru�stvo v celostátním finále v Hradci
Králové na 9. místì.

Orientaèní bì�ci jsou také samozøejmì v�dy základem dru�stva SGO
pro v�echny ostatní soutì�e a závody, kde je tøeba dobrých bì�cù. A� u�
jsou to atletické soutì�e, pøespolní bìh, nebo v roce 2006 pro SGO mimo-

øádnì úspì�ný Juni-
orský maraton.
JUNIORSKÝ
MARATON 2006
(maratonskou tra� 42 195
m bì�í �tafetovým zpùso-
bem 3 dívky a 5 hochù)

V roce 2006 se sou-
tì�e zúèastnilo celkem
135 týmù ze støed-
ních �kol ÈR, které
byly rozdìleny do 14
semifinálových bìhù.
Na�im bì�cùm se po-
daøilo v krajském
semifinále (tra� byla
pøipravena pøímo
v centru Olomouce)
zvítìzit a postoupili
do celostátního finále,
které se koná ka�do-
roènì v rámci Pra�-

Michal �trajt

Finále Juniorského maratonu 2006 (Praha)
Stojící zleva: Mgr. Jana Jemelková, Jakub Rochovanský,
Michal �trajt, Jan Bezdìk, Zbynìk Kundrum, Zuzana Pokorná,
Alexandr Popa, Martin Poklop. Dole zleva: Lenka Poklopová,
Lenka Pípalová, Tomá� Èerný (v semifinále pomohl vybojovat
postup je�tì Tomá� Zubal)
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ského mezinárodního maratonu. V obrovské konkurenci pøevá�nì spor-
tovnì zamìøených S� se podaøilo na�im reprezentantùm vybojovat skvì-
lé 6. místo. Tento závod odstartoval za pøítomnosti kamer ÈT na Staro-
mìstském námìstí prezident ÈR Václav Klaus. Mladí bì�ci vybíhali hned
v první vlnì (spolu s nejlep�ími svìtovými maratonci) a postupnì zdolá-
vali své úseky trati, která vedla historickým centrem Prahy (Karlùv most,
Malá Strana, Nábøe�í, Václavské nám., Národní tøída atd.). Výsledný èas
na�eho týmu 2:43:36 je jednoznaènì nejlep�í v historii na�í dosavadní
úèasti, a mù�eme ho tedy pova�ovat za rekord SGO v Juniorském mara-
tonu.

Dal�ím �tafetovým bì�eckým závodem smí�ených dru�stev, který má
v na�em kraji ji� dlouholetou tradici a kterého se Slovanské gymnázium
pravidelnì úèastní, je závod nazvaný
�PO STOPÁCH JANA OPLETALA � MEMORIÁL JIØÍHO VACI�

Start tohoto �tafetového závodu je u rodného domu Jana Opletala ve
Lhotì n. Mor. a cíl je u Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Délka celé trasy
� 7 880 m � je v mlad�í kategorii rozdìlena na 9 úsekù, v kategorii doros-
tu je úsekù 6.

Pro SGO byl nejúspì�nìj�í rok 2004, kdy se na�im reprezentantùm
podaøilo v mlad�í kategorii zvítìzit a dorostenci dobìhli jen tìsnì na dru-
hém místì.

Dru�stvo SGO (kategorie dorostu). Zleva: Zbynìk Kundrum, Veronika Lazorèáková, Marek
Vaculík, Jana Pavlièíková, Martin Poklop, dole Lenka Pípalová, vpravo Mgr. Jana Jemelková
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PØESPOLNÍ BÌH
Ji� tradiènì se na�e �ko-

la zúèastòuje soutì�e
v pøespolním bìhu, která
je rozdìlena celkem do �es-
ti kategorií. V ka�dé se
mù�e zapojit a� �est dìvèat
èi chlapcù, a tak mù�e
pøedvést svou výkonnost
velké mno�ství a� ji� pra-
videlnì trénujících, nebo
pouze od pøírody nada-
ných bì�cù. Nejvíce se na-
�im studentùm daøilo v le-
tech 2003 a 2005. V roce
2003 se podaøilo zvítìzit
v krajském kole star�ím

�ákyním (Lenka Poklopová, Kristýna Jemelková, Linda Vránová, Pavla
Bubeníková) a dorostenci získali pohár støíbrný (Josef Ka�til, Marek Va-
culík, Martin Poklop, Jan Bezdìk, Radim Kotrba).

V roce 2005 byla úspì�ná na�e dìvèata. V kraji se podaøilo zvítìzit jak
nejmlad�ím (slo�ení dru�stva: Lucie Dopitová, Kateøina Vrbová, Johan-
ka �imková, Kateøina Kamínková, Adéla Hronová, Barbora Samková),
tak i dorostenkám (Lenka Poklopová, Zuzana Pokorná, Lenka Pípalová,
Jana Pavlièíková, Kateøina Navrátilová). Dorostenkám se tak podaøilo

postoupit do republikové-
ho finále, které se organi-
zuje ka�dý rok pouze pro
nìkteré kategorie, proto
�ákynì bohu�el po vítìz-
ství v kraji ji� dále nepo-
stupovaly.
Republikové finále AS�K
v pøespolním bìhu (4. � 5.
listopadu 2005 Nové Mìsto na
Moravì)

V opravdu tì�ké konku-
renci sportovních gymná-
zií dìvèata bojovala a obsa-
dila celkovì 9. místo ze 14
zúèastnìných krajù. Nej-
lep�í výkon z na�eho dru�-
stva pøedvedla Lenka Po-
klopová, která obsadila
15. místo z celkového po-
ètu 72 bì�kyò.

Krajské finále, Jeseník 2005 � 1. místo: mlad�í �ákynì SGO

Republikové finále, Nové Mìsto na Moravì 2005. Doros-
tenky SGO zprava: Zuzana Pokorná, Lenka Poklopová,
Jana Pavlièíková, Kateøina Navrátilová, Lenka Nepo�it-
ková, Pavla Bubeníková
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ATLETIKA
Ka�doroènì se výbìr na�ich dìvèat i ho-

chù úèastní Støedo�kolského atletického
poháru. Z posledních let byl nejúspì�nìj�í
rok 2006, kdy ho�i postoupili po 2. místu
v okresním kole do krajského finále
a v tì�ké konkurenci se jim podaøilo vybo-
jovat 3. místo.

K oporám atletického dru�stva patøí ji�
od prvního roèníku na SGO Alexandr Popa,
který na své bì�ecké schopnosti obrátil
pozornost odborníkù právì na �kolní sou-
tì�i. Atletice se tedy pod vedením trenérù
vìnuje v AK Olomouc a� od roku 2004, ale
ji� v roce 2006 vybojoval skvìlé 3. místo
v bìhu na 800 m na Halovém mistrovství
Moravy a Slezska a na Halovém MÈR byl
13. Jeho nejlep�í osobní výkony (800 m �
1:58,22, 1000 m � 2:38,0, 1500 m �
4:20,0) svìdèí o tom, �e Sa�a nalezl své at-
letické disciplíny. Od roku 2006 dr�í také Alexandr Popa

Zuzana Pokorná Zleva: Tomá� Èerný, Martin Poklop
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rekord SGO na 400 m trati, èasem 52,47 s.
Pøejeme mu hodnì úspìchù v jeho dal�í atle-
tické kariéøe.

Bìhu na 800m, ale i na del�í vzdálenosti se
vìnuje také Zuzka Pokorná, která reprezen-
tovala SGO na rùzných atletických a bì�eckých
soutì�ích po celou dobu svého osmiletého stu-
dia. Je dr�itelkou rekordu SGO na 800 m �
2:30,0 a na 1500 m � 5:02,0. V souèasné dobì
ji velmi zdatnì nahrazuje Lenka Poklopová.

Výborným vytrvalcem je také student ÈFS
SGO Tomá� Èerný. Na juniorském MÈR 2006
obsadil v bìhu na 3000 m 9. místo. Tomá� se
kromì bìhù na dráze specializuje také na kro-
sy, na MÈR v pøespolním bìhu skonèil dva-
náctý. Je rekordmanem SGO v bìhu na 1500
m èasem 4:21,46 min. Skvìlé výkony na této
trati ji� tradiènì pøedvádí také Martin Poklop.

V nìkolika posledních roènících Støedo�kol-
ského poháru získávají velké mno�ství bodù
pro dru�stvo SGO na�i dva vrhaèi � Filip
Chloupek a Jan Javùrek. Filipovi se v roce
2006 podaøilo je�tì vylep�it svùj dosavadní
rekord �koly ve vrhu koulí (5 kg) na 14,78 m
a Honza za ním zaostal pouze o necelých 50 cm.

V letech nedávno minulých patøili k oporám
v atletice také Milo� Matou�ek (skok vysoký,
skok daleký), Josef Ka�til (bìh na 400 a 1500
m), Marek Vaculík (1500 m), Antonín Kolek
(400 m), Martin Machala (skok vysoký) a dal-
�í.
STØEDO�KOLSKÝ PÌTIBOJ

V roce 2005 poøádala SOU �tursova ve spo-
lupráci s Odborem �kolství, mláde�e a tìlový-
chovy Krajského úøadu Olomouckého kraje
1. roèník závodu týmù støedních �kol v pìti-
boji. Závodí ètyøèlenné týmy v pìti disciplí-
nách: pøespolní bìh, cross-country horských
kol, slaòování, paintball, plavání. Závod pro-
bìhl 6. � 8. 6. 2005 v Koutech nad Desnou.
Na�im reprezentantùm se pod vedením a za
aktivní spoluúèasti prof. Soni Schaffnerové

podaøilo zvítìzit v soutì�i chlapeckých týmù, aèkoli jedním èlenem jejich
�chlapeckého� týmu byla dívka. Na úspì�né reprezentaci na�eho gymná-
zia se podíleli: Lenka Pípalová, Alexandr Popa, Jiøí Prekop a Ondøej Doub-
ravský.

Filip Chloupek

Jan Javùrek
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HRAJEME,
A KDY� SE DAØÍ,

NEZLOBÍME SE!

FLORBAL
Florbal je pomìrnì mladý, ale velmi rychle se rozvíjející sport, kterému

se v souèasnosti vìnuje opravdu velké mno�ství dìtí a mláde�e. Úspì�nì
se zaèlenil také do systému �kolní tìlesné výchovy a èlenská základna
rùzných florbalových oddílù a klubù se ka�doroènì zvìt�uje. Velký zájem
projevují samozøejmì i studenti Slovanského gymnázia, kteøí se tomuto
sportu mohou vìnovat také v krou�ku vedeném na�imi florbalovými spe-
cialisty prof. Markem Pelclem a prof. Soòou Schaffnerovou.

Mimoøádnì úspì�ný byl pro na�i dívèí i chlapeckou reprezentaci �kol-
ní rok 2005/06. Po vítìzství v okresním i krajském kole postoupily oba
florbalové týmy do kvalifikace na republikové finále (15. 3. 2006 � Otro-
kovice). Ho�i skonèili druzí, dìvèata tøetí. Do celostátního finále postu-
poval bohu�el pouze vítìz, ale i tak bylo vystoupení SGO velice úspì�né.

Zleva: Jitka Koudelková, Lucie Temlíková, Alena Sklenáøová, Svìtlana Brychtová(dole),
Kristýna Jemelková, Hana Zatloukalová, Michaela Bezdíèková, Eli�ka Malinová,

Petra Marti�ková (dole), Zuzka Kubáèková, Monika Hitariová, Petra Kamínková (dole),
Tereza Øeháková; vzadu � Mgr. Marek Pelcl (ved. dru�stva)
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STOLNÍ TENIS
Denisa Friedrichová a Eva Sztwioroková � dvì

kamarádky, spolu�aèky a spoluhráèky. Ve svém
volném èase hrají stolní tenis za TJ Sokol Krè-
maò a dosáhly v tomto zajímavém sportu slu�-
ných výsledkù. V sezonì 2004/05 vyhrály regio-
nální a krajský pøebor dru�stev Olomouckého
kraje a na MÈR v Ústí nad Orlicí obsadily krásné
7. místo. V následující sezonì 2005/06 obhájily
opìt prvenství v kraji a na MÈR (16. 4. 2006
v Havíøovì) skonèily na 12. místì. Po celou dobu
svého studia také reprezentují SGO v pøeboru �kol
ve stolním tenisu. V roce 2005 postoupily po ví-
tìzství v krajském kole do republikového finále
(8. � 10. 12. 2005 Kostelec nad Orlicí), kde obsa-
dily 12. místo. Jejich poslední reprezentaèní vy-

stoupení za SGO (v kvìtnu 2007 dìvèata ji� maturují) bylo opìt velmi
úspì�né, nebo� 28. 3. 2007 v �umperku zvítìzily v krajském kole. Celo-
státní finále se v tomto roce organizovalo pouze pro základní �koly.

VOLEJBAL
Také volejbalových soutì�í se

na�e gymnázium pravidelnì
úèastní. V minulých letech byli
více úspì�ní ho�i, v souèasnosti
má solidní výkonnost spí�e dru�-
stvo dívek. Základ dru�stva tvo-
øí hráèky SK UP Olomouc a TJ
�ternberk, kde hrají celostátní
extraligu dorostenek nebo kade-
tek.
Memoriál
prof. Stanislava Cveka

Tento volejbalový turnaj smí-
�ených dru�stev poøádá SGO na
poèest prof. Stanislava Cveka,
který byl významným sportov-
ním novináøem a èinovníkem
tìlovýchovného hnutí. Na Slo-
vanském gymnáziu uèil tìlesnou
výchovu. Za mimoøádnou aktiv-
ní úèast v nekomunistickém pro-
tinacistickém odboji byl uvìznìn
a v øíjnu roku 1944 popraven.
K uctìní jeho památky se Memo-
riál hrál na této �kole ji� po II.
svìtové válce jako turnaj doros-

Eva Sztwioroková (vlevo)
a Denisa Friedrichová.

Dru�stvo SGO � okresní finále Støedo�kolského
poháru � duben 2007 (3. místo). Zleva dole: Tomá�
Palát � trenér dru�stva (absolvent SGO 2001),
Monika Neumannová, Zuzana Bøehová, Martina
Tkadlecová. Zleva nahoøe: Eli�ka Lerchová, Lucie
Havelková, Vanda Bromová, Anna Homolová
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tencù, ale po roce 1948 byl totalitním re�imem zakázán. Slovanské gym-
názium v roce 1992 tradici tohoto turnaje obnovilo jako turnaj smí�e-
ných dru�stev pro støední �koly z regionu Hané.

V roce 2003 se podaøilo volejbalistùm SGO poprvé v historii turnaje
zvítìzit. Na úspìchu dru�stva se podíleli: Vlaïka Brablecová, Kateøina
Coufalová, Ariana Farga�ová, Petra �kývarová, Petr Krejèiøík, Martin
Palát, Radim Pospí�il, Jaroslav Tomík, Miroslav Vaverka.

HÁZENÁ

Veronika Lazorèáková, Martina Goldová, Eva Hausnerová
Dìvèata hrají házenou za klub DHK ZORA Olomouc, v letech 2005

a 2006 se staly dorosteneckými mistrynìmi ÈR. Od roku 2004 jsou èlen-
kami juniorské reprezentace ÈR. Jejich zatím posledním úspìchem je
2. místo na mezinárodním turnaji Industrial Cup v Jièínì (únor 2007).
RUGBY

Martin �makal
Martin hraje rugby za klub Lokomotiva Olomouc ji� desátý rok. Byl

èlenem reprezentace U 15 (do 15 let), nyní je èlenem reprezentace ÈR
U 16, U 17. V roce 2006 zvítìzili na mezinárodním turnaji Dragon Cup,
tøetí skonèili na turnaji Talent Cup v Polsku a v létì budou bojovat na
mistrovství svìta ve Francii.

Dorostenky DHK ZORA Olomouc (mistrynì ÈR 2005). Veronika Lazorèáková
(horní øada � první zleva), Martina Goldová (horní øada � tøetí zleva),

Eva Hausnerová (prostøední øada � první zprava)
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TANÈÍME SÓLO,
TANÈÍME V PÁRU,

TANÈÍME VE SKUPINÌ

(TANEC je �kum�t�, ale také sportovní døina!)

STANDARDNÍ A LATINSKO-AMERICKÉ
T A N C E

Taneèní klub SGO pod vedením RNDr. Ra-
dima Slouky má ji� dlouholetou tradici. V jeho
øadách jsou taneèníci, kteøí pravidelnì obsa-
zují pøední místa v republikových �ebøíècích
ve svých kategoriích a velmi dobøe reprezen-
tují také na mezinárodních závodech. Èleno-
vé klubu vyu�ívají k tréninku tìlocviènu SGO.
Zde také organizují pro studenty prvních
roèníkù kurzy pøedtaneèní výchovy. Kurzy
jsou velmi oblíbené a úèastní se jich ka�do-
roènì více ne� sto studentù.
Èlenové Taneèního klubu SGO
a jejich úspìchy:

Nejvìt�í úspìchy zaznamenal v minulých
letech taneèní pár Miroslav Hý�a a Denisa
Walterová, kteøí se stali �estkrát mistry ÈR,
dvakrát zvítìzili v celoroèním �ebøíèku Taneè-
ní ligy juniorù a dvakrát byli také nominová-
ni na mistrovství svìta. Od roku 2005 tanèí
Mirek s novou partnerkou � Lucií Bený�ko-
vou (také studentka SGO). Tento pár pokra-
èuje ve velmi úspì�né kariéøe, v roce 2006
(ji� v kategorii dospìlých) byli druhými vice-
mistry ÈR a druzí skonèili také v celoroèním
�ebøíèku Taneèní ligy dospìlých.

Dal�ími úspì�nými reprezentanty v tom-
to krásném a nároèném sportu jsou souro-
zenci Adam a Tereza Jendrulkovi (TK Olymp
Olomouc). Se svými taneèními partnery zís-
kali øadu medailových umístìní v celostátních
�ebøíècích i na mistrovství ÈR. Výbornì re-
prezentovali také na Letním taneèním festi-
valu v Berlínì a na mezinárodní soutì�i v ra-
kouském Welsu (Tereza 3. místo, Adam �
postup do finále), skvìlého výsledku dosáhli
také na Slovensku (Bratislava Open) � první
a druhé místo. Tereza pova�uje za svùj nej-

Tereza Jendrulková � Pavel John

Markéta Vlèková � Pavel John
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vìt�í úspìch nominaci a následnou
úèast na mistrovství svìta v Estonsku.

Hana Pikalová tanèí ji� 13 let, v sou-
èasnosti se svým taneèním partnerem
Radimem Brachem za klub Heller Pra-
ha. Jsou èleny národního týmu, v Ta-
neèní lize 2006 obsadili 3. místo. Jsou
nìkolikanásobní finalisté MÈR, fina-
listé mezinárodních soutì�í v Brnì,
Berlínì a Ostravì. V dubnu 2006 se zú-
èastnili MS v rakouském Welsu, kde
se umístili v první polovinì výsledko-
vé listiny.

Taneèní pár Markéta Vlèková � Pa-
vel John tanèí spoleènì od roku 2006.
Závodí v nejvy��í kategorii taneèního
sportu, na mistrovství ÈR 2007 v Pra-
ze obsadili 15. místo. Ve své kariéøe (a�
ji� spoleèné, nebo v minulosti s jinými
taneèními partnery) reprezentovali
ÈR na øadì mezinárodních soutì�í.
Markéta se v roce 2004 zúèastnila mistrovství svìta v �anghaji, Pavel
byl úèastníkem mistrovství svìta v Tallinu.

Nejmlad�ími ze skupiny taneèníkù na SGO jsou Kristýna Hlavicová
a Radim Stupka. Ale �e jsou nejmlad�í, neznamená, �e toho je�tì mnoho
neumìjí. Jejich vystoupení na Studentské revue SGO (ukázka latinsko-
amerických tancù) bylo naprosto ú�asné a sklidilo zaslou�enì obrovské
ovace. Zatím nejvìt�ím úspìchem je 12. místo na mistrovství ÈR v latin-
sko-amerických tancích.
MODERNÍ TANEC

Milu�ka �tìtinová,
Barbora Pírková,
Aneta Kynèlová,
Andrea Kutláková

Moderní tance jsou
v dne�ní dobì hodnì roz-
�íøené. V Èeské republice
jsou nyní desítky taneè-
ních skupin, které se vì-
nují rùzným taneèním
stylùm. Taneèní skupina
Rytmus Olomouc, ve kte-
ré dìvèata tancují, se vì-
nuje disco dance, show
dance a hip hopu. Milu�-
ka �tìtinová tancuje

Kristýna Hlavicová � Radim Stupka

Zleva: Barbora Pírková, Andrea Kutláková,
Milu�ka �tìtinová, Aneta Kynèlová
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12 let, Barèa Pírková 10 let, Aneta Kynèlová 8 let a Andrea Kutláková
6 let. Bìhem posledních dvou let se tato taneèní skupina zaèala vìnovat
také jednomu z nejzajímavìj�ích stylù tìchto tancù, a to produkci, ve
které tancují v�echny vìkové kategorie dohromady. Dále se skupina za-
mìøuje na formace (8 � 24 taneèníkù), malé skupiny (3 � 7 taneèníkù)
a nìkteré dívky tancují i dua a jednotlivce. Taneèní skupina Rytmus se
úèastní ka�doroènì rùzných regionálních, republikových, ale i svìtových
soutì�í, kde se jim také podaøilo získat spoustu krásných úspìchù.
Nejlep�í umístìní:
PRODUKCE � 6. místo na mistrovství svìta v Nìmecku
FORMACE � 8. a 13. místo na mistrovství svìta

� 4. a 6. místo na mistrovství Èeské republiky
JEDNOTLIVCI: Milu�ka �tìtinová

� 1. místo liga Olomouc (kat. mláde�)
� 8. místo liga Týnec (kat. mláde�)
� celkové vítìzství v soutì�i jednotlivcù

O Hanácký koláèek 2006 (kat. mláde�)
Aneta Kynèlová
� 1. místo liga Olomouc (kat. junioøi)
� 1. místo liga Týnec (kat. junioøi)
� celkové vítìzství v soutì�i jednotlivcù

O Hanácký koláèek 2006 (kat. junioøi)

Zuzana Pilná (vpøedu)

Zuzana Pilná
Zuzka tanèí v taneèní �kole M-PLUS

Olomouc (disko dance, show dance,
hip hop). Poslední tøi sezony byla
opravdu velmi úspì�ná:
� mistrynì ÈR v sóle disco show pro

rok 2003, 2004
� mistrynì ÈR v sóle show dance

pro rok 2006
� 1. vicemistrynì ÈR v sóle disco

show pro rok 2006
� 17. místo na Mistrovství svìta

v sóle disco dance � 2005
� 11. místo na Mistrovství Evropy

v sóle hip hop � 2005
� 1. vicemistøi ÈR v disko formaci

pro rok 2006 (mimo jiné i s Rad-
kou Fi�erovou a Kristýnou To-
�enovskou, rovnì� studentkami
SGO)
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JSME TAKÉ VÝRAZNÉ
INDIVIDU ALIT Y!!!

Dominika Doubová (�erm � kordem)
Klub: TJ Dukla Olomouc
Trenér: Jiøí Douba

Dominika se od pìti let vìnovala sportovní
gymnastice, kde se jí dokonce podaøilo zvítì-
zit v krajském pøeboru. V jedenácti letech se
soubì�nì s gymnastikou zaèala vìnovat �er-
mu a od 13 let zaèala svùj �ermíøský talent
rozvíjet ji� naplno. A �e si vybrala dobøe, do-
kládají její skvìlé výsledky.

V �ermu ji� vybojovala �est titulù mistrynì
ÈR, z toho tøi individuální a tøi ze soutì�e dru�-
stev. V roce 2005 byla zaøazena nejen do ka-
detské reprezentace, ale také do reprezentaè-
ního dru�stva juniorek. K nejlep�ím výsled-
kùm v kategorii kadetek patøí dvì druhá
místa na mezinárodních turnajích v Mödlingu
a Bratislavì. V kategorii juniorek obsadila 11.
místo na svìtovém poháru v Bratislavì
v konkurenci 134 kordistek z 22 zemí.
Sportovní výsledky � sezona 2005 � 2006:
2005 MEJ � Tapolca (Maïarsko) � osmifinále
2006 MSK � Tae Baek (Ji�ní Korea) � osmifinále
2006 MSJ � Tae Baek (Ji�ní Korea) � dru�stva 13. místo � 26 státù
Mistrovství ÈR 2006:
1. místo � kadetky, kadetky dru�stva
2 . místo � juniorky, seniorky dru�-

stva
3 . místo � juniorky dru�stva

Dominika Doubová se stala s pìti
medailemi nejúspì�nìj�í kordistkou
�ampionátù 2006.
Filip Harna (sportovní lezení)

Filip je èlenem Èeského horolezec-
kého svazu (èlen KH Olomouc).

Sportovní lezení je disciplína, kde
rozhoduje obtí�nost zdolané trasy.
Na závodech jsou vytyèeny dvì kva-
lifikaèní cesty a 8 nejlep�ích lezcù po-
stupuje do finále. Komu se podaøí
dojít nejdále, ten vítìzí. Filipovi se ji�

Dominika Doubová

Filip Harna
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v 11 letech podaøilo zvítìzit na Lanex Cupu Morava (rok 2003), o rok
pozdìji byl na stejné akci druhý.
Dal�í nejvìt�í úspìchy:
Saltic � Èeský pohár mláde�e 2005 � 2. místo (stejné bodové hodnocení

jako vítìz, o poøadí rozhodlo umístìní na MÈR)
Saltic � Èeský pohár mláde�e 2006 � v prùbì�ném poøadí 1. místo
IMST � Spiderkids 2005 (Rakousko) � 3. místo (obtí�nost)
ASIR Ravena 2005 (Itálie) � 7. místo (celkovì)
ICT Petzen 2005 (Maïarsko) � 2. místo (obtí�nost)

� 1. místo (bouldr)
RLC Budape�� 2006 (Maïarsko) � 1. místo (obtí�nost)
ASIR Ravena 2006 (Itálie) � 2. místo (obtí�nost)
Hodnotné výstupy 2006:
La cucina 8a PP Arco, Itálie
Arnaque.com 8a PP Tarn, Francie
Lost in Bosna 7b OS Clifbasse, Chorvatsko

Jan Ryjáèek (sjezdové ly�ování)
Honza se poprvé postavil na

ly�e ve tøech letech, v sedmi za-
èal ly�ovat závodnì. Specializu-
je se na disciplíny slalom a obøí
slalom. V mláde�nických kate-
goriích byl úspì�ný na republi-
kové úrovni, nyní závodí ji�
v kategorii mu�ù a ve velké
konkurenci závodníkù z ly�aø-
sky vyspìlých alpských zemí se
na mezinárodních soutì�ích
umís�uje vìt�inou uprostøed
výsledkové listiny.

Mgr. Jana Jemelková
profesorka SGO

Jan Ryjáèek
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BO N J O U R

Bonjour mesdames et messieurs
Je voudrais vous présénter notre lycée

Není to tak dávno, 140 let zpìt
Kdy byl pro nás vytvoøen, øeknìme nový svìt

V na�em milém, pìkném mìstì Olomouci
Pozdìji i v Pasteurovì ulici

Bum! Prásk! Køach!
Mezi gymnázii propukl strach

Slovanské gymnázium, pak i francouzská sekce
Získaly si presti� pomìrnì lehce

Historie bylo u� dost
Teï a� �ije pøítomnost!

Z mnoha jednoho jsme se ptali
Co mu profesoøi do �ivota dali

�No� do �ivota dali mi toho dost
Tøeba� brát za své èiny odpovìdnost
Díky jim v �ádném oboru nejsem host

A umím toho vá�nì dost.�

�A konkrétnìji v pøedmìtech?
Co odnesl sis na bedrech?�

�Dobré profesory tady máme
Na lep�í u� neèekáme

Jinak� francouz�tina tì�ká je
A zøejmì taky zùstane

Potom v èe�tinì haiku jsem dìlal��
� A po�ouchlý úsmìv k tomu dodal

�Matematika mi v�dycky �la
Jen nìkteré vzorce byly pro mì stra�idla

V chemii, tam je døina
Ale VýH2O je pøece prima!

Ve fyzice, co vymyslel a na co pøi�el
Kdejaký vìdec èi myslitel

Na�e tìlo, rostlinstvo, zoologie
Nejen to mì nauèila biologie

Samé bitvy, narození, smrt a svatby
To je struktura a základ dìjepisné stavby

To jsou v�echny pøedmìty, co hlavní se mi zdály
Zaznìlo tu o nich nìco aspoò trochu z dáli

V�ak jestli jsem nìjaký opomnìl, a� schválnì nebo z nepozornosti
Berme to z nadhledem a hlavnì beze zlosti.�

LA FIN

Tereza �evèíková a Jolana Klímková
(studentky 2.AF SGO)



377

ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA

�NENORMÁLNÍ� FRANCOUZSKÁ SEKCE

�Vy nejste normální, vy jste francouzská sekce.� Tuto vìtu jsem bez-
my�lenkovitì pronesla v r. 1998. Od té doby mi ji �áci citovali ve v�ech
mo�ných i nemo�ných pøíle�itostech.

Jsme tedy opravdu �nenormální�? V mnohém asi ano, posuïte sami.

1.
Jsme pouze ètyøi v Èeské republice � tedy my � èesko-francouzské

sekce. Vznikly jsme v roce 1990 � tehdy nás bylo sedm � byli jsme je�tì
Èeskoslovenskou republikou a tøi sekce byly a dosud jsou na Slovensku.
Stále úzce spolupracujeme.

2.
Studium na sekci je �estileté � v prvních dvou roènících se �áci musí

nauèit francouzsky tak dobøe, aby od 3. roèníku zvládli výuku pìti pøed-
mìtù ve francouzském jazyce.

3.
Pou�íváme originální francouzské uèebnice, uèí u nás �originální� fran-

couz�tí vyuèující.

4.
Metody práce a pracovní atmosféra jsou symbiózou èeského a fran-

couzského pojetí výuky.

5. Maturitní zkou�ky
V dobì, kdy se diskutuje o jednotné maturitní zkou�ce, mù�eme øíct:

�Nic nového pod sluncem�. Ji� od prvních maturit v r. 1995 skládají �áci
povinnou maturitní zkou�ku z matematiky. Je písemná, ve francouzském
jazyce a pí�e se 4 hodiny. A navíc � není jediná. Na vysvìdèení mají �áci
7 známek � z toho 3 z písemných zkou�ek psaných francouzsky. Jejich
zadání je pøipravováno Francouzským institutem v Praze, pí�í se na
zvlá�tním tiskopise, který umo�òuje jejich zanonymnìní a opravují se
pro v�echny sekce spoleènì. Opravující dvojice neznají jméno �áka. Na
definitivní známce se musí v�ichni shodnout.

6. Vyuèující
Francouzský systém umo�òuje vyuèujícím zùstat maximálnì 4 roky,

proto mù�eme pouze nostalgicky vzpomínat na na�e francouzské kolegy
a sledovat jejich dal�í osudy:
Francouzský jazyk
Allain Pierre 1990/1991 � 1994/1995
Guinnell Yanni 1990/1991 � 1991/1992
Soubigou Alain 1990/1991 � 1991/1992
Beque Frédéric 1992/1993
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Rode Laure 1993/1994 � 1994/1995
Azzopardi Thierry 1995/1996
Porche Sabine 1996/1997 � 1998/1999
Gailly Stephane 1999/2000 � 2002/2003
Hamelin Valerie 2003/2004 � dosud
Konverzace ve francouzském jazyce
Fouque Rosine 1993/1994
Raymond Vanessa 1994/1995
Darche Agnès 1995/1996
Courtial Guilène 1996/1997
Lugez Virginie 1997/1998 � 1999/2000
Chayeb Karim 2000/2001
Nocquet Philippe 2001/2002
Joubier Anthony 2002/2003 � 2003/2004
Sotgiu Audrey 2004/2005 � 2005/2006
Debaudringhien Fannette 2006/2007 � dosud
Fyzika
Aubertot Jean-Noël 1993/1994 � 1994/1995
Guillet Vincent 1995/1996 � 1996/1997
Bouynat Didier 1997/1998 � 1999/2000
Di Martino Lionel 2000/2001
Chemie
RNDr. Amadou Titi Alassane 1991/1992
Porcheron Jêrome 1992/1993
Dìjepis, zemìpis
Allain Pierre 1990/1991 � 1994/1995
Desbourdes Olivier 1993/1994 � 2000/2001
Carminati Nicolas 2000/2001
Legros Julien 2001/2002 � 2005/2006
Marquet Antoine 2005/2006 � dosud

Èe�tí vyuèující se støídají ménì. Pokud odcházejí, tak zpravidla na
mateøskou dovolenou: Mgr. Eva �afránková-�tanglerová, Mgr. Jarmila
Weinlichová; nebo také do diplomatických slu�eb: Mgr. Martina Mucho-
vá � mù�ete se s ní setkat na velvyslanectví ÈR v Tunisku, Mgr. Jaroslav
Hubata-Vacek � výkonný øeditel èesko-francouzské obchodní komory,
popø. uèí èe�tinu v zahranièí � Mgr. Blanka Gruntová. Jedna z nás ode�la
pøed 7 lety a nyní se jako správný �pachatel vrací na místo èinu� � Mgr.
Ludmila Pìnièková.

7.
Vynikající studenti se mohou ve 3. roèníku pøihlásit do konkurzu vy-

hla�ovaném M�MT ÈR. V pøípadì úspì�ného vykonání písemné zkou�ky
z matematiky a francouz�tiny a ústního pohovoru ve francouz�tinì stu-
dují celý tøíletý cyklus francouzského lycée v Dijonu nebo v Nîmes. Jsou
to:
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Od roku 1992: Martin Klos, Tereza Králová, Michal Spurný,
Ondøej �vec, Ivo Tokar

Od roku 1993: Robert Dohnal, Jiøí Kmec, Jan Li�ka
Od roku 1994: Martin Botík, Jan Nejedlý
Od roku 1995: Jakub Dostál, Petr Mazáè, Tomá� Mu�ík
Od roku 1996: Milo� Doupal, Vít Kovalovský, Barbora Lu�ná,

Vladimír Matu�ka, Radka Pá�alová, Jan Pavelka
Od roku 1997: Hana Konvièková, Roman �imèík
Od roku 1999: Jiøí Houda, Zuzana Hrubá, Stanislav Kubáèek,

Václav Lebeda, Hana Tománková,
Od roku 2000: Vratislav Kawik
Od roku 2001: Martina Doèkalová
Od roku 2002: Ivo Chytil
Od roku 2003: Vavøinec Havlíèek, Ondøej Hrdlièka, Ivona Ryndová
Od roku 2006: Vilém Jeni�
Od roku 2007: Petra Vrtková

ALE NE�IJEME JEN VYUÈOVÁNÍM!
1. Výmìny

Jezdíme na �výmìny� � tedy
studijní výmìnné pobyty do
partnerských �kol ve Francii.
Reciproèní desetidenní pobyt
umo�ní studentùm poznat �i-
vot v rodinì svého �korese�,
tedy korespondenta, pronik-
nout do chodu francouzské
�koly a poznat èást daného
regionu.
Partnerské �koly:
Nanteuil le Haudoin � Collège

Guillaume Cale
Bihorel � Collège Jules Miche-

let
Lyon � lycée La Martinière

Duchère
Besançon � lycée Pergaut
Angers � lycée Joachim du Bellay

Pamìtníci si jistì vzpomenou také na dal�í partnerské �koly:
Manosque � lycée Félix Esclangon
Dijon � lycée Carnot
Auxerre � lycée Jacques Amyot
Evron � lycée Raoul Vadepied
Belgie � Lycée d�Enseignement technique du Hainant v Saint Ghislain

� Collège Vita et Pax v Schoten

Tøída 3.AF v Besançonu, bøezen 2007
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2. Francouzský víkend
Pro �áky 1. roèníku poøádáme �francouzský víkend�. S tøídním profe-

sorem a tøemi francouzskými vyuèujícími si �áci zkusí, jaké to je od pát-
ku do nedìle se �domluvit s Francouzem�. V íkend plný her, písnièek
a soutì�í je v�dy velmi krátký.

3. Hrajeme divadlo
S pøíchodem lektorky Virginie

Lugez v roce 1997 zaèíná tradice
frankofonních divadelních pøed-
stavení. Nejdøíve drobné scénky
k pobavení spolu�ákù pøecházejí
ve skuteèná divadelní pøedstave-
ní hraná v Divadle hudby v Olo-
mouci a vrcholí v úèasti na Festi-
vadle v Brnì.

Po V. Lugez pøebírá �tafetu
S. Porcher, S. Gailly, V. Hamelin.
Pøicházejí první úspìchy � vítìz-
ství v mezinárodní soutì�i stu-
dentských frankofonních diva-
del Festivadlo Brno a postup na
mezinárodní pøehlídky:

Úèast studentù ÈFS na mezinárodní divadelní
pøehlídce v Maroku 28. 3. � 1. 4. 2007

Na�i studenti v Maroku
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duben 2000 � Gent (Belgie)
bøezen 2001 � Pécz (Maïarsko)
duben 2004 � Arad (Izrael)
bøezen 2007 � Agadir (Maroko)
Dal�í vystoupení v zahranièí:
kvìten 2004 � setkání evropské mláde�e ve francouzském mìstì Guer

(pøi pøíle�itosti vstupu Èeské republiky do EU)
kvìten 2005 � divadelní festival v Orthez (Francie)

4. Vydáváme èasopis
S my�lenkou vydávat �kolní èasopis pøi�li studen-

ti v roce 1992. Radou a pomocí pøispìla prof. Ruth
Hynková a zrodila se PASTEURIZACE. Název pøilé-
havý pro èesko-francouzskou sekci sídlící v Pasteu-
rovì ulici. Pøíchodem nové redakce v roce 1995 se
zmìnil název � zrodil se �N�IMPORTE QUOI � POUR-
QUOI PAS�. Po nìm pøi�el PINGOUIN (�e by inspira-
ce Antolem Francem?), pak SAUCE v nìkolika výtvar-
ných podobách. Názvy a redakèní rady se mìní,
jedno v�ak zùstává: chu� psát o zajímavých vìcech,
pobavit a informovat ostatní.

5. Den otevøených dveøí
Zaèátek prosince � sobota. Do budovy Slo-

vanského gymnázia v Pasteurovì ulici pøi-
cházejí zájemci o studium, ale také rodièe
a pøíbuzní na�ich �ákù. V�ichni mají mo�-
nost se pøesvìdèit, co�e to vlastnì dìláme,
jak na�e �kola vypadá. Nabízíme ukázky vy-
uèovacích hodin, uèebnic, studijních mate-
riálù, práce �ákù� Ale také ochutnávku fran-
couzské kuchynì, posezení v pravé paøí�ské
kavárnì, výlety za poznáním.

6. Program Sokrates � Komenius
Spolupráce tøí �kol ze tøí státù umo�nila

navázat kontakty s Lycée Jacques Amyot
v Auxerre a Gauss-gymnaziem ve Wormsu.
Úzká spolupráce pokraèuje i po ukonèení
spoleèného projektu:
� v Auxerre si �áci ÈFS mohli zkusit studo-

vat jeden trimestr spolu s francouzskými
studenty pøedposledního roèníku;

� ve Wormsu i v Olomouci jsme si v projektu
�Francouz�tina jazykem dorozumìní mezi
národy� potvrdili, �e francouzsky se mo-
hou domluvit i �Nefrancouzi�.

Souèasná podoba
�kolního èasopisu ÈFS

Den otevøených dveøí na ÈFS,
prosinec 2006
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7. Studenti èesko-francouzské sekce zvládnou i dal�í vìci:
� zpívají ve �kolním pìveckém sboru

a s ním nastudovali �velké vìci�
(spolu se sborem z nìmeckého Hei-
denheimu)

� tanèí v taneèním klubu Slovanského
gymnázia Olomouc

� �ermují (viz diplom)
� soutì�í a vítìzí:

a ) literární soutì�e vyhla�ované
nìkolika institucemi ve Francii

b) Den Frankofonie � soutì� vyhla-
�ovaná ka�doroènì Minister-
stvem zahranièních vìcí Èeské
republiky

c) Výtvarná soutì� �Kreslíme trva-
le udr�itelný rozvoj�, vyhlá�ená
Velvyslanectvím Francouzské re-
publiky pro støední �koly s výu-
kou francouz�tiny v Èeské repub-
lice

d ) Soutì� vyhla�ovaná vysokou �ko-
lou Sciences politiques v Dijonu

A pøedev�ím � kamarádíme spolu a víme
o sobì i po ukonèení studia. Na chodbách
ÈFS pøi Dnech otevøených dveøí, posledních
zvonìních, na divadelních pøedstaveních se
mù�ete èasto setkat s bývalými studenty, kte-
øí vyhledávají mo�nost �vrátit se na místo
èinu�. I nás zajímá, jak dále pokraèují, co
dìlají, jak se jim daøí v dal�ím studiu
i v �ivotì. Bez zápalu pro vìc a obrovské na-
sazení v�ech zúèastnìných bychom v�e ne-
mohli realizovat.

O kvalitì práce èesko-francouzské sekce
svìdèí snad i skuteènost, �e øeditel Slovan-
ského gymnázia Olomouc RNDr. Vladimír
Zicháèek (v r. 2005) a zástupkynì øeditele
Mgr. Eva Pavlíèková (v r. 2006) obdr�eli vy-
soké vyznamenání Øád Rytíøe akademic-
kých palem, udìlovaný pøedsedou francouz-
ské vlády, jako výraz ocenìní zásluh za
rozvoj francouzské vzdìlanosti.

Jsme tedy normální? Co myslíte?
Mgr. Eva Pavlíèková

zástupkynì øeditele SGO

Soutì� vyhla�ovaná ka�doroènì
Ministerstvem zahranièních vìcí
ke Dni frankofonie

Literární soutì� vyhla�ovaná
Ministerstvem �kolství Francouzské

republiky; Petra Vrtková,
vítìzka individuální soutì�e

v kategorii poezie
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100 LET VÝUKY FRANCOUZ�TINY

NA ÈESKÝCH �KOLÁCH V OLOMOUCI

Olomouc si v pondìlí 11. øíjna 2004 pøipomnìla 100. výroèí zahájení
výuky francouz�tiny na èeských støedních �kolách. Oslava probìhla
v den, kdy PhDr. Ferdinand �pí�ek v roli støedo�kolského profesora na
Slovanském gymnáziu oduèil památnou první hodinu francouz�tiny.
Ferdinand �pí�ek se po vzniku Èeskoslovenské republiky stal jako minis-
terský rada garantem výuky francouz�tiny v celé republice a proslavil
tak i ústav, v nìm� vstoupil na pedagogickou dráhu.

Sté výroèí se stalo manifestací mezinárodní spolupráce, je� probíhá
v souèasnosti na Slovanském gymnáziu v Olomouci, a to díky deset let
existující èesko-francouzské sekce. Oslav se zúèastnil olomoucký primá-
tor Ing. Martin Tesaøík, vedoucí odboru �kolství PhDr. Hana Fantová,
zástupci významných olomouckých institucí, zástupci francouzských
firem úspì�nì pùsobících v olomouckém regionu a ata�é pro jazykové
vzdìlávání a výchovu na francouzském velvyslanectví v Praze Franck
Hiver.

Významným hostem byl jeden z posledních prvorepublikových absol-
ventù studia na lycée Carnot v Dijonu, bývalý ministr �kolství a reform-
ní politik PhDr. Èestmír Císaø. Jeho slavnostní projev neobyèejnì zaujal
pøedev�ím my�lenkami o národním jazyku jako nástroji my�lení a po-
kladnici znalostí a lidské-
ho vìdìní. Císaøovo vy-
znání dùvìrného vztahu
k francouz�tinì bylo vel-
mi povzbuzující zejména
s ohledem na její neza-
stupitelné postavení jako
svìtového jazyka v oblas-
ti humanitních vìd, vzdì-
lanosti, kultury a umì-
ní.

PhDr. Èestmír Císaø je
vnímán jako dávný sym-
bol demokratizaèních
tendencí v èeském �kol-
ství a velká frankofonnì
orientovaná osobnost.
V jubilejním dìní na
Slovanském gymnáziu
v Olomouci byl v�eobec-
nì pova�ován za osob-
nost velkého lidského
formátu. Nebylo to v�ak PhDr. Èestmír Císaø
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jen pro dávnou proslulost,
odvíjející se z postu minis-
tra �kolství a kultury
(1963), pøedsedy Èeské
národní rady v ès. federa-
ci (1968 � 1969) èi nedáv-
né role èeskoslovenského
velvyslance u Rady Evropy
ve �trasburku (1991 �
1992) a dvojnásobné kan-
didatury na prezidenta re-
publiky (1968, 1989), ale
i z pozoruhodné fyzické
a du�evní svì�esti, jí� se
pøed olomouckou veøejnos-
tí tak pøirozenì a noblesnì
prezentoval. Oznaèení per-
sona grata bylo na jeho ad-
resu skloòováno ve v�ech
pádech.

V nabitém programu
besed a setkání nám PhDr.
Èestmír Císaø poskytl za-
jímavé interview, jeho� au-
torizovaný záznam násled-
nì pøiná�íme na jiném
místì tohoto almanachu.

Následující kulturní po-
øad byl velmi kultivovaný
a dramaturgicky byl kon-
cipován jako vzdání holdu

francouzské kultuøe a francouzskému umìní. V úvodu pøednesla Zuza-
na Navrátilová s klavírním doprovodem Václava Horáka dvì árie z Bize-
tovy Carmen, poté zaznìla v podání harfenistky MFO Anastázie Tomeè-
kové Koncertní etuda pro harfu z díla Marcela Tourniera a po ní následo-
vala Debussyho klavírní Etuda è. 1 pro pìt prstù v nastudování Václava
Horáka. Ten poté je�tì doprovodil Markétu Veèeøovou pøi jejím velkém
pøednesu Couperinova díla Salve Regina.

Závìr veèera patøil známému olomouckému tìlesu Gamavilla Quartet
ve slo�ení Vít Mu�ík, Vladislav Kvapil, Gabriel Pavlík a Marián Pavlík.
Kvarteto pøedneslo komorní ouverturu fis moll Jeana Babtisty Lullyho.

Veèer byl neobyèejnì povzná�ející a pro Olomouc velmi významný. Spi-
ritus agens celého jubilejního koncertu nese jméno Vladimír Zicháèek.
Jemu by mìla Olomouc zvlá�tì podìkovat. Pomohl mìstu, aby si uvìdo-
milo dal�í mezník své historie.

Mgr. Bohumír Koláø

PhDr. Èestmír Císaø
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PROJEV PHDR. ÈESTMÍRA CÍSAØE

V OLOMOUCKÉ REDUTÌ

(pøednesený pøi oslavách 100. výroèí zahájení výuky francouz�tiny na olomouckých
støedních �kolách 11. øíjna 2004)

Vá�ení pøátelé,
dovolte mi srdeènì Vás pozdravit a podìkovat za laskavé pozvání na

tuto významnou slavnost i za mo�nost øíci tu nìkolik osobních my�lenek.
Patøím ke generaci èeskoslovenských intelektuálù, která vyrùstala

a studovala v období 20. a 30. let minulého století, aby pak v pováleèném
období zavr�ila svou universitní specializaci.

Díky doporuèení svých uèitelù na gymnáziu v severoèeském Duchcovì
(bylo to v kvintì) mohl jsem od roku 1936 pøejít na Carnotovo lyceum
v Dijonu, jeho� mìstská rada mi poskytla potøebné stipendium. Ji� od
poèátku 20. let tam existovala sekce pro èeskoslovenské studenty, vedle
podobných ve mìstech Nimes a Saint Germain. Francie byla pro nás teh-
dy spojeneckou mocností se zásluhou o sám vznik na�í republiky v roce
1918. Nejen to. Spatøovali jsme v ní kolébku moderních idejí svobody,
ideálù humanity, demokracie a rovnosti. Tøíleté lycejní studium bylo pro
mne i mé èeské a slovenské kolegy fascinujícím zá�itkem. Mìlo pøísnì
vìdecký obsah, vysokou kvalitu vyuèujících, nároèné po�adavky na stu-
denty. Nelze zapomenout na dychtivì vnímané dílo velkých prùkopníkù
novovìké filozofie, na jména Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
ani na literární skvosty autorù jako Villon, Moliére, Hugo, Stendhal, Zola,
Rolland a mnoho dal�ích, kteøí obohacovali celé evropské my�lení, kultu-
ru �ivota, spoleèenský pokrok. Ov�em, velké tvùrèí osobnosti pùsobily
i v jiných velkých a men�ích zemích, od �panìlska po Rusko. Vynechat
nelze ani na�eho Husa, Komenského, Purkynì, Masaryka aj. Pøesto ge-
neraci francouzských encyklopedistù a jejich pokraèovatelù patøí èestné
poslání otcù moderní evropské vzdìlanosti. Mne samého poznamenalo
studium ve Francii pøíklonem k racionalismu, názorovému kriticismu
a progresivismu, provázených v�ak i dávkou romantického idealismu.
To byla má duchovní výzbroj pro �ivotní pou� v�emi dramaty 20. století,
pou� se zdary a prohrami, s pravdou a omyly, jak jsem se pokusil upøím-
nì vylíèit ve své knize vzpomínek a úvah Èlovìk a politik (1998).

Va�e dne�ní slavnost je urèena poèátkùm vyuèování francouzskému
jazyku ve staroslavné Olomouci, která je podnes významným støedis-
kem vzdìlanosti a kultury. V novovìkých dìjinách byla francouz�tina
generální spojovatelkou v�ech evropských vzdìlancù, nechybìla na krá-
lovských dvorech, panovala v diplomacii. Byl to Guy de Maupassant, kdo
vyjádøil dost vìrnì její kvalitu: �Povahou tohoto jazyka je jasnost, logika
a pevnost � nedá se oslabit, zkazit nebo zatemnit.� Soudím, �e si svou
kvalitu zachovala, pokud ji srovnám s jinými jazyky.

�ijeme v souèasnosti ve znaènì zmìnìných podmínkách, kdy se do
popøedí vysouvají jiné stránky lidské existence a aktivity, ne� je jasnost
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pojmù, logika my�lení,
krása stylu, kultura cho-
vání, to v�echno v neroz-
luèném sepìtí s kvalitou
jazyka. Hlavním zdrojem
zmìn je pøekotný roz-
mach technické a ekono-
mické civilizace smìøují-
cí a� k plýtvavému konzu-
mu, generovaný pøednì
v anglosaských zemích a
pøe�lý do fáze globalizace.
Tento proces je provázen
a �íøen odpovídajícím ja-
zykem, angliètinou, která
lépe vyhovuje danému
stylu �ivota a svou relativ-
ní snadností se obecnì
prosazuje. Vyvstává otáz-
ka, nakolik se tato komu-
nikaèní jazyková globali-
ta dotkne jazykù národ-
ních, pro nové generace
pøece jen mateøských a
nepochybnì pøirozených.
Dennì sledujeme, jak �ivì
vnímá tuto otázku �iroký
svazek národù a státù
Evropské unie. Domní-

vám se, �e oslabení èi opu�tìní národních jazykù není na poøadu dne.
Jazyková a kulturní rozmanitost ve svìtì � a výraznì i v Evropì � je
nesporným bohatstvím lidstva a bylo by høíchem ji likvidovat uniform-
ním jazykem, jemu� postaèuje úloha slu�ebnosti v nadnárodní komuni-
kaci. I nadále bude platit úsloví �Kolik øeèí zná�, tolikrát jsi èlovìkem�.
Nadále v�ak potøebujeme zvládat bohaté spektrum mateø�tiny jako prv-
ního nástroje my�lení, znalostí a vìdìní, pøièem� si mù�eme svobodnì
zvolit uèení jazykùm jiným, a to podle osobního zájmu, potøeb a vkusu.
Mù�e to být francouz�tina, obdobnì i nìmèina, ru�tina, �panìl�tina a dal�í
jazyky, pokud nám umo�òují obsáhnout mno�ící se osobní i spoleèenské
kontakty napøíè na�ím vyspìlým kontinentem i do v�ech svìtových stran.

Jako èeský intelektuál nicménì zùstávám vìren tradièní zku�enosti,
�e v oblasti humanitních vìd, vzdìlanosti, kultury, umìní zùstane fran-
couz�tina nesesaditelnou královnou. Mám dokonce za to, �e co do kvality
a krásy je blízce spøíznìná s klasicky tvárnou èe�tinou.

Dìkuji Vám za pozornost.

PhDr. Èestmír Císaø
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EXCELENTNÍ ÈESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE

SL OVANSKÉHO G YMNÁZIA

Pova�uji za nesmírnou èest a �tìstí, �e jsem mohl být studentem èesko-
francouzské sekce Slovanského gymnázia.

O letech strávených na gymnáziu se obvykle øíká, �e bývají nejkrásnìj-
�í v �ivotì. I kdy� jsem se rozhodl po tøech letech (z �esti pùvodnì plánova-
ných) své studium v Olomouci ukonèit a jít vstøíc novým výzvám, pøesto
jednoznaènì platí, �e na tyto tøi roky vzpomínám s velkou vdìèností
a (nezní-li to pøíli� sentimentálnì v mém vìku) s láskou.

Vdìèím si nastavení studia na èesko-francouzské sekci, které pøedsta-
vuje více ne� na jakékoli jiné støední �kole èi gymnáziu skuteènou �kolu
�ivota. Jeho výhody jsou známé, pøesto stojí za to si je neustále v�tìpovat:
programy a vyuèovací metody na èesko-francouzské sekci se sna�í, stojí-
ce, zjednodu�enì øeèeno, na pùli cesty mezi èeským (do jisté míry je�tì
stále C. a k. encyklopedickým �biflovacím� syndromem posti�eným)
a francouzským �kolským systémem (naopak ve svìtle pro Francouze
tolik typického karteziánského �myslím, tedy jsem� � co� se obèas pro-
mìní v �myslím, i kdy� nevím�), v co nejlep�í míøe vzhledem k prostøed-
kùm, které mají k dispozici, �naroubovat� ze dvou odli�ných �kolských
koøenù ty nejkvalitnìj�í plody. Výsledky mluví za mnohé, pøesto je ale pro
mì dùle�itìj�í, co jsem si z Olomouce mohl odnést sám � a není toho málo.

Pøedev�ím to byla, i po pouhých tøech letech studia, kvalitní znalost
francouz�tiny, která mi po pøíchodu (èi �dezerci�, chcete-li) na Carnotovo
lyceum v Dijonu neèinila, díky francouz�tináøùm ze �sekce�, vìt�ích po-
tí�í. Dále pak ji� zmiòovaný �výbìr z hroznù� èeského a francouzského
�kolství, který u mì povzbudil jak touhu samostatnì myslet, analyzovat
a pøemý�let nad jinak bì�nými zále�itostmi a zapojit se tak aktivnì do
�ivota kolem sebe s touhou neustále jej zlep�ovat, tak vìdomí, �e tento
my�lenkový proces nemù�e být produktivní bez dostateèné znalostí fak-
tù. Tolik odsuzované �biflování� má toti� nìco do sebe, není-li samozøej-
mì jeho míra neúnosná a nejde-li jen o mechanické nauèení se dat bez
souvislostí, které pak student bìhem zkou�ky �vysype� na zkou�ejícího,
aby je pak úspì�nì zapomnìl.

Nemohu samozøejmì zapomenout na ménì ��kolní� rovinu �ivota
v Olomouci. �Nejkrásnìj�í roky �ivota� patøí neodmyslitelnì i prvním
zdráhavým objetím prvních lásek, ale také, v rámci �sekce�, výmìnám
jak s ostatními èesko-francouzskými sekcemi bìhem sportovních klání
(jak zapomenout na svérázné vedení profesorky Cáskové ve volejbalu?) èi
divadelních festivalù (na�e vítìzství bìhem Festivadla v Brnì v roce 1998
a následný festival v Gentu patøí k mým nejkrásnìj�ím zá�itkùm), tak
i výmìnám s lycei ve Francii � s mým dal�ím �ivotem spjatým Carnotem
v Dijonu a Eclangonem v Manosque.

Po v�ech stránkách, jak pedagogické, tak osobní, mì èesko-francouz-
ská sekce Slovanského gymnázia vybavila pevným základem pro dal�í
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studium i pro profesní �ivot. Bìhem svého pùsobení na Carnotovì lyceu
v Dijonu, na Sciences Po v Paøí�i, ale také v prùbìhu svých stá�í a práce
v Evropském parlamentu jsem se ke své pasá�i na èesko-francouzské
sekci v�dy velmi hrdì hlásil a její výteèné jméno jsem se sna�il �íøit dál.

Nic z toho nejpozitivnìj�ího, s èím jsem Olomouc opou�tìl, by nebylo
mo�né bez výjimeèných profesorù, kteøí na �sekci� pùsobí a kteøí si prá-
vem zaslou�í podìkování a nejhlub�í úctu nás studentù. Jejich nasazení,
nezlomná vùle �vyrobit� z nás to nejlep�í a �esprit de corps�, který mezi
nimi panuje, se nedìlitelným zpùsobem podílely na tom, èeho jsme mohli
v �ivotì dosáhnout.

Ani� bych chtìl na kohokoli zapomenout, nemohu nepodtrhnout vliv
profesora Vývody, �otce témìø vlastního�, a jeho neúspì�ných pokusù
dopracovat se skuteèné �genderové� rovnosti (�chlapci urychlenì vybìhnou
na chodbu a budou dýchat z plných plic, dìvèata zùstanou se mnou zde v laboratoøi�)
a profesorky Pavlíèkové, dovolí-li, základního kamene celé sekce � její
pøirovnání Verdunského dìlení k rozporùm dìtí na píseèku, �které se
rozhodnou, �e dneska nebudou kamarádit s Franti�kem, a utluèou ho
lopatièkama�, stejnì jako hlá�ení �kolního rozhlasu o zabìhnutém psu
nenapodobitelného �kolníka pana Makowského (�vidìli-li jste nìkde se potu-
lovat psa Whitea, pan �kolník bude za tuto informaci minimálnì vdìèný�), neod-
myslitelnì patøí, vedle dvoubarevných pono�ek øeditele Zicháèka, k mým
nejmarkantnìj�ím vzpomínkám na sekci.

Není náhodou, �e poka�dé, kdy� jsem v Olomouci, sna�ím se na �sek-
ci� a za svými oblíbenými profesory podívat. �Sekce� je toti� souèást mého
�ivota, které vdìèím za mnohé.

Václav Lebeda
(student ÈFS SGO 1996 � 1999)

BYLA TO ZAJÍMAVÁ ZKU�ENOS T

Byla to zajímavá zku�enost, být postaveni v roce 1990 pøed hromadu
knih. Bylo nám øeèeno: �Máte-li do toho chu�, to je zárodek budoucí knihov-
ny na�í sekce�. Ètyøi sta dvanáct svazkù. Slu�né èíslo.

V místnosti, kde je dnes poèítaèová uèebna a kde døíve v prùbìhu velké
pøestávky kní�ky pùjèovali na�i tehdej�í profesoøi Pierre Allain a Yanni
Guinnell, jsme se pustili do obalování a evidence tìch ètyø set dvanácti
svazkù. A jeliko� jsme mìli k byrokracii vøelý vztah odjak�iva, nedìlalo
nám �ádný problém rozdìlit je do sedmi sérií: jednièka, ta nejobjemnìj�í,
soustøeïovala beletrii, dvojka kní�ky pro dìti, trojka odborné obrázkové
kní�ky se zjednodu�eným výkladem, ètverka odbornou literaturu, pìtka
divadelní hry, �estka knihy pøíruèní knihovny a sedmièka, nazývaná
archív, se skládala z populárních kní�eèek série �Que sais-je?�

Za tøi roky jich bylo pøes tisíc. Z místnosti v pr vním patøe jsme se
pøestìhovali do pøízemí vedle o�etøovny, kde jsme mìli také kanceláø.
Knihy jsme umístili do nových regálù a doplnili je o mezinárodní èíselný
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kód (výsledek na�í druhé náv�tìvy Francie, lycea Dumont d�Urville
v Élancourtu u Paøí�e).

Pùjèovní hodiny zùstaly stejné: v�echny velké pøestávky a nìkterá
odpoledne k tomu. Pùjèovní systém jsme pøevzali od �velkých� kniho-
ven. Ka�dý mìl svùj prùkaz, svùj sáèek na kartièky z pùjèených knih.
Mìsíc � to byla výpùjèní lhùta. Po jejím uplynutí jsme na nástìnku
u knihovny vyvì�ovali jména upomínaných� Je�tì dnes potkáváme ab-
solventy na�í �koly, pro které jsme �knihovníci�. Proè ne? My zase víme,
�e ten a ten, kdy� byl ve druháku, soustavnì nevracel Balzacùv román
Ev�enie Grandetová, i pøesto, �e jsme ho upomínali u� tøikrát.

Kdy� jsme v roce 1995 naposledy zamkli dveøe té místnosti v pøízemí
a pøedali klíèe tehdej�ím prvòákùm, kteøí se u� nìjaký èas evidenci
a pùjèování uèili, ani ve snu nás nenapadlo, �e je to opravdu naposledy,
co ji vidíme. Olomoucká filozofická fakulta a brnìnská JAMU pohltily
své nové studenty a nám nezbyl èas zajít se sem podívat.

A� v èervenci 1997 se nám knihovna pøipomnìla. Zvoní telefon � pár
vìt. Voda sahá do metrové vý�e. Papíry plavou a vazba se rozklí�ila. Smu-
tek. Ani jsme nemìli odvahu pøijít. Kapitola se uzavøela. Hodiny práce
vniveè?

Ne, rozhodnì to byla zajímavá zku�enost. Vìc, která jednou fungova-
la, nikdy neztratí nadìji, �e bude fungovat znovu. A knihovna ji netrati-
la. Byli jste tam nìkdy? My se chystáme. U� tøi roky�

Ladislav Jakub a Michal Bure�
(mat. roè. ÈFS SGO 1995)

Knihovna � studovna (C. D. I.) v budovì na Pasteurovì ulici
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ÈESKÝ STUDENT-ABSOLVENT ÈFS SGO
NA VYSOKÉ �KOLE VE FRANCII

Jako úspì�ná absolventka èesko-francouzské sekce Slovanského gym-
názia v Olomouci nyní studuji tøetím rokem chemii na vysoké �kole ve
Francii. V rámci svých studií jsem strávila dva roky v Rennes a momen-
tálnì studuji na Ecole Nationale Supérieure de Chimie v Montpellier.
V následujících øádcích se pokusím podìlit se o své postøehy ze studií,
pozitivní i negativní, a také o v�eobecné postøehy z Francie.

Èeský student se na francouzské vysoké �kole rozhodnì neztratí. Jeho
vìdomosti nejen �e jsou naprosto dostaèující, v mnohém dokonce pøesa-
hují vìdomosti francouzských studentù, a to hlavnì ze zaèátku studií.
Jako u� zmínìná absolventka èesko-francouzské sekce SGO jsem se o tom
mohla nesèetnìkrát pøesvìdèit. Tím se ov�em nesna�ím øíct, �e èeský
student je v�evìdoucí bytost, která vyniká nad v�emi ostatními, to ani
v nejmen�ím! Jen se toho na èeském (nebo lépe: na èesko-francouzském)
gymnáziu staèí dozvìdìt více ne� Francouz na svém gymnáziu ve Francii.
Nutno dodat, �e se tyto rozdíly také rychle smazávají díky pøíhrnu velké-
ho kvanta nového uèiva hned v 1. roèníku V�.

Pozitivní vliv �èesko-francouzské� výuky se dá najít i jinde. Díky tomu,
�e jsme na ÈFS v Olomouci byli vedeni k organizaci práce a k logické vý-
stavbì v�ech písemných i ústních projevù, byly v�echny na�e protokoly
a eventuální disertaèní práce naprosto srovnatelné s tìmi francouzský-
mi. �ádné pochybení týkající se prezentace na�í práce a následné ni��í
hodnocení tedy v zásadì ani nemohlo nastat.

Vcelku legraèní bylo mimo jiné, kdy� jsme bìhem laboratoøí z chemie
doslova vytasili odborné termíny, které na�i francouz�tí spolu�áci vùbec
neznali, a ptali se nás s otevøenou pusou, co to je, jak to, �e to víme, a kde
jsme se to nauèili. A to nezmiòuji jejich ú�as nad na�í úrovní mluvené
francouz�tiny!

Zvyknout si na studentský �ivot ve Francii není vùbec slo�ité, naopak,
velmi pøíjemné. �ádné nelidské ranní vyuèování v 7.00, kdy má èlovìk
nejradìji chu� zùstat v teplé, vyhøáté posteli, se nekoná! Polední hodino-
vá nebo jedenapùlhodinová pauza také nepøijde nazmar. Student si od-
poèine, popovídá s kamarády z roèníku a v 13.30 v klidu usedne znovu
do posluchárny.

Velmi vítaný je také fakt, �e na studentských kolejích jsou pokoje zá-
sadnì individuální, tudí� odpadají dohady se spolubydlícím o tom, jaká
hudba se bude poslouchat nebo kdy se zhasne a pùjde do hajan. Ve vìt�inì
pøípadù se �kola a ubytovací zaøízení nacházejí pouze nìkolik minut pì�-
ky od sebe, co� ranní vstávání také pøinejmen�ím usnadòuje.

Nemilým prvkem ov�em byla neinformovanost administrativních
pracovníkù ve Francii o pozici Èeské republiky v Evropì a o nárocích,
které na Èechy mohou mít. V dobì, kdy byla ÈR ji� novým èlenským stá-
tem Evropské unie, po nás �ádali povolení k pobytu, popøípadì vízum.
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Nicménì po nìkolika minutách slo�itého vysvìtlování, �e Èeská republi-
ka je opravdu v Evropské unii, se v�dy a v�ude uvedly vìci na pravou
míru. Za spí�e úsmìvný ne� negativní pova�uji fakt, �e jsem i pro zdánli-
vì zku�ené úøedníky figurovala v kolonce Èeskoslovensko� Nutno ov�em
dodat, �e po dvou letech strávených ve Francii jsem mohla v tomto ohle-
du konstatovat podstatné zlep�ení.

Jiným (a asi jedním z posledních) ne pøíli� milým pøekvapením byla fran-
couzská neskonalá chu� stávkovat alespoò tøikrát do roka, a� jde o vlako-
vou nebo mìstskou dopravu, o lékaøe èi studenty J .

Kdybych mìla shrnout své postøehy ze studijního pobytu ve Francii do
nìkolika slov, urèitì bych nevynechala: nabytí sobìstaènosti, spousta
práce, v�eobecná radost ze �ivota, pár francouzských vrtochù, studijní
spokojenost, vzpomínky na èesko-francouzskou sekci Slovanského gym-
názia.

Mirka Strmisková
(mat. roè. ÈFS SGO 2004)

V ÈEM SPATØUJI PØÍNOS

ÈESKO-FRA NC OUZ SK É SEKCE

(Názory bývalých studentù ÈFS)

Pavlína Vajènerová, mat. roè. 2004:
Rychlost, za jakou jsem se nauèila plynnì francouzsky, do prvního

roèníku jsem nastupovala, ani� bych umìla jediné slovo! Získala jsem
vìt�í pøehled o dìní mimo území ÈR. Nejvíc se mi líbily výmìny, týdenní
�kolní výlety po Francii a výuka francouzskými profesory (vèetnì pana
profesora J. Legrose, který mì je�tì dnes dìsí ve snech). Na rozdíl od
svých spolu�ákù z èeské sekce jsem se hned po maturitì mohla uplatnit
na trhu práce. Francouzské metody výuky pova�uji za mnohem efektiv-
nìj�í ne� èeské papou�kování tlustých encyklopedií. Jsem hrdá, �e jsem
mohla absolvovat presti�ní èesko-francouzskou sekci. Doufám, �e mé
dìti budou také moci studovat na stejném gymnáziu. Mottem � fran-
couzský jazyk není cíl, nýbr� jen prostøedek � se øídím do teï a budu
v nìm i nadále pokraèovat, zatím se mi v�dy osvìdèil.
Miroslava Strmisková, mat. roè. 2004:

Studium na ÈFS je unikátní hlavnì díky intenzívní výuce francouzské-
ho jazyka, kterou se student nemù�e v tomto rozsahu nauèit na jiné støed-
ní �kole, ale pøedev�ím zpùsobem, jakým jsou jazyk a frankofonie pøed-
stavovány bìhem výuky. Díky aktuálním programùm, dynamiènosti
a lidskému pøístupu profesorù ke studentùm pro mì bylo studium na
ÈFS velmi zajímavé, a pøedev�ím zábavné.

Jeliko� teï studuji na V� ve Francii, tak jsem nejvíce ocenila znalost
francouzských odborných termínù a metod øe�ení �vìdeckých� problé-
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mù, se kterými jsme byli obeznamováni bìhem �esti let na francouzské
sekci. Studium na ÈFS doká�e èlovìka pøipravit naprosto bezchybnì ke
studiu V� ve Francii z pohledu mého, ale i z pohledu profesorù na V� ve
Francii.

Bìhem �esti let strávených na èesko-francouzské sekci v Olomouci jsem
mìla mo�nost poznat výjimeèné osobnosti, které umí pøedat studentùm
nejen �kolní vìdomosti, ale také �iroký kulturní rozhled a morální hod-
noty, nezbytné souèásti pro dal�í vývoj lidské osobnosti.
Simona Riemlová, mat. roè. 2002:

Díky studiu na ÈFS jsem bezesporu získala kvalitní znalost francouz-
ského jazyka, které jsem vyu�ila v prùbìhu studia ve Francii (program
Erasmus/Sokrates) a také pøi psaní své bakaláøské práce, kdy jsem hoj-
nì vyu�ívala francouzských zdrojù; i ve svém profesním �ivotì (pøíle�i-
tostné tlumoèení, pracovní komunikace se zahranièními institucemi).

Pozitivnì hodnotím také pøírodovìdné zamìøení �koly a �ir�í studijní
náplò pøedmìtu matematika ne� na standardních èeských gymnáziích,
co� mi bylo dobrým základem ke studiu na V� (ekonomie).

Nejvíc si cením lidí, které jsem v prùbìhu studia potkala, a� u� z øad
studentù, èi pedagogù, pøíjemné atmosféry, která na sekci panovala,
poznání kultury francouzské spoleènosti se v�ím, co k ní patøí � víno,
sýry, literatura�

Prostì� nastoupila bych znovu!
Zuzana Hrubá-Bernardová:

Umo�nilo mi dostat se na S� do Francie, kde jsem poznala místní kul-
turu, èásteènì i zemi a dobøe se nauèila jazyk. Na SGO byl vynikající
tøídní kolektiv a výborní pedagogové. Taky díky tomu, �e jsem byla na
internátì, jsem se dokázala rychle osamostatnit. Byla to prostì má nej-
lep�í studentská léta.
Michaela Veèeøová, mat. roè. 2002:

Na gymnáziu jsem strávila perfektních �est let a ze svých nabytých
znalostí èerpám dodnes (nejen douèování souèasných studentù ÈFS SGO),
nauèila jsem se, jak se uèit, co� se mi hodí na vysoké �kole. Získala jsem
spoustu nových pøátel na celý �ivot, a to jak z øad spolu�ákù, tak i z øad
francouzských korespondentù. Metody výuky, kdy profesoøi kombinují
èeský a francouzský styl vyuèování, se mi velmi líbily a nauèily mì dívat
se na probranou látku jinak. Pokud mám zhodnotit studium na èesko-
francouzské sekci jednou vìtou, tak studium na gymnáziu hodnotím
jako nejlep�í mo�né støedo�kolské vzdìlání, které jsem mohla získat.
Kristina Mar�álková, mat. roè. 2002:

Asi nejvìt�ím pøínosem pro mne byla a stále je získaná znalost fran-
couzského jazyka (v dne�ní dobì ho i vyuèuji) � pomohlo mi to, kdy� jsem
se ucházela o stá� v Aix en Provence. Dále mì velice obohatily výmìnné
pobyty, kdy jsem mìla mo�nost seznámit se s jinou kulturou, a zejména
v ní po krátkou dobu �ít. Nauèila jsem se tolerovat lidi jinak myslící,
jinak jednající� To byl podle mého názoru dal�í obrovský pøínos ÈFS
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vzhledem k tomu, �e v dne�ní dobì xenofobie a rasismus komplikují me-
zilidské vztahy.
Iva Skybová, mat. roè. 2002:

Èesko-francouzská sekce nás výbornì pø ipravila na vstup na akade-
mickou pùdu, co se týèe na�í schopnosti orientace ve vysoko�kolském
prostøedí a mo�nosti uplatnit se v profesní kariéøe, nauèila nás nebát se
vystupovat, jednat s lidmi, umìt napsat slu�nou a dobøe stylisticky for-
mulovanou práci. Její pøínos v podobì znalosti francouzského jazyka je
rovnì� nezpochybnitelný, a zejména maturita, která mìla hodnotu stát-
ní zkou�ky, mi ji� mnohokrát u�etøila spoustu námahy. Také metody
výuky, které nás vedly k lep�ímu analytickému my�lení, orientaci v textu
a velkém mno�ství informací, schopnosti napsat kdykoliv práci na jaké-
koliv téma bez vìt�í znalosti problematiky a zvládnutí time managemen-
tu, bych hodnotila jednoznaènì jako pozitivní.
Martin Koláèek, mat. roè. 2002:

Kvalitní jazyková pøíprava, mírnì odli�né vyuèovací metody kladoucí
dùraz pøedev�ím na praktickou aplikaci teoretických poznatkù a formu-
lací vlastních my�lenek k danému tématu�
Barbora Galloway-Vomáèková:

Úroveò èesko-francouzské sekce spolu s nároèností studia se ukázala
být dobrým tréninkem pro dal�í dobrodru�ná rozhodnutí studování
v zahranièí. Dále pak fakt, �e mám znalost francouzského jazyka, mi
zvedl vý�i platu o dal�ích padesát centù na hodinu.
Ivana Svobodová, mat. roè. 2000:

Èesko-francouzská sekce mi umo�nila perfektnì ovládnout jazyk
a zároveò získat vztah k Francii, co� mi podstatnì usnadnilo výbìr jak
dal�ího studia, tak i souèasného zamìstnání. Metody výuky urèitì kla-
dou na studenty velké nároky, pøesto jsou podle mého názoru daleko
lep�í ne� na klasických èeských �kolách zejména tím, �e podnìcují jejich
samostatné my�lení.
Barbora Nováková-Dvoøáková, mat. roè. 1995:

Efektivní výuka jazyka, zvládnutí francouz�tiny na velmi solidní úrov-
ni, pomìrnì dobrá orientace ve vysoko�kolském prostøedí, pøehled o fran-
kofonní kultuøe, francouzské uèební osnovy dobøe pøipravují na analy-
tické a syntetické uva�ování i vyjadøování, relativnì vìt�í samostatnost
a nezávislost.
Kateøina Valentová-Daòková, mat. roè. 1995:
� jazyk, mo�nost stá�í v mém oboru (chemie a biochemie) ve Francii je

obrovská
� schopnost vyjadøování písemnì i ústnì (psaní projektu, zpráv, vìdec-

kých pojednání atd.), tohle hroznì chybí absolventùm jiných typù gym-
názií, kdy� nastoupí na fakultu

� schopnost pracovat s informacemi, hledat v encyklopediích, na inter-
netu, orientovat se a vybrat si to podstatné.
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MOJE ZASNÌ�ENÉ VZPOMÍNÁNÍ

Tak mám za sebou prvních nìkolik vysoko�kolských zkou�ek. Vlak
neúnavnì uhání smìrem z Prahy k domovu, k Olomouci. Sedím u okén-
ka a pøemý�lím, jak zaèít své vzpomínání na studium na Slovanském
gymnáziu. V lese venku le�í vrstva snìhu a mì napadá, jestli i onìch �est
let u� není jaksi zavátých. Z bílé pokrývky neochvìjnì vykukují v�dy zele-
né smrky, stejnì jako se nánosy dal�ích událostí prodírají události z �Pas-
terky�. Nemohlo to nezanechat stopy, u� proto, �e to byla pro mì nejdel�í
doba na jedné �kole.

Vzpomínám na svùj první den, nejisté pohledy po spolu�ácích a uklid-
òující slova tøídní profesorky Kozlové. Na úvodní hodinu francouz�tiny,
kdy nás vyuèující doslova smetla pøívalovou vlnou francouzských vìt
s kadencí kulometu. Na ly�aøský výcvik, kde mì dvoumetrový profesor
Lachnit chtìl plísnit, �e chodím s make-upem na svah, ne� zjistil, �e to je
otok po zlomeném nosu. Na písemné práce psané nìkdy i za tøi rùzné lidi.
Na nezapomenutelné �Demokracie je krásná vìc, ale konèí pøed branami
této �koly� profesora Vývody. Na zoufalé volání �Kdo mi dá opsat úkol?!�
linoucí se z rùzných hrdel. Na a� mateøský povzdych sbormistrynì Vid-
lièkové �Já vás mám fakt ráda, ale nìkdy mì vá�nì serinkáte. Nemù�ete
mi èumìt na klepeta?�
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�Stanice Pardubice, hlavní nádra�í.
Rychlík èíslo 701 ��ohaj� ze smìru Pra-
ha, hlavní nádra�í, pøijel ke druhému
nástupi�ti.�

Vzpomínám na pøemlouvání vyuèu-
jících, �jestli by se ta písemka nedala
odlo�it na pøí�tí týden�, na neoblomné
vrtìní hlavou jednìch i odevzdané �Co
mám s váma dìlat� jiných. Na zkou�e-
ní, kdy mou hlavní starostí nebylo, zda
rula je hornina vyvøelá, nebo usazená,
ale abych pøemohl zavírající se víèka,
sípající hlas a beznadìjnì ucpaný nos
poèínající chøipky. Na vyzpívané hla-
sivky po ú�asných koncertech se sbo-
rem. Na nasupené výkøiky profesorù,
abychom pøestali hrát v atriu fotbal
alespoò v hodinách, i na na�e �No jas-
nì� následované dal�ím výkopem
a nad�enou radostí ze vstøelené bran-
ky.

Vzpomínám na bezednou studnici
historek a pøíkladù profesora Hanáka,
s jejich� pomocí nám vysvìtloval nevy-
svìtlitelné názory dávno mrtvých filo-
zofù. Na to, jak se mi obèas podaøilo
zdeptat nìkteré vyuèující nevinným
dotazem �A paní profesorko, nemohlo
by to být i takhle?� Na desítky partií pi�kvorek stihnutých bìhem hodin
za souèasného sledování výkladu. Na rodinnou atmosféru sborových sou-
støedìní, kde nám tøeba nevadilo v øíjnu slavit Vánoce a Silvestr najed-
nou. Na pravidelné �Co má�?�, jím� jsme se s mým sousedem v lavici
trumfovali výsledky písemných zkou�ení. Je toho zkrátka hodnì, co se
mi honí hlavou, kdy� zavzpomínám na �svou� støední �kolu.

Pohled za oknem se zmìnil. Lesy byly vystøídány �irými lány rodné
Hané. Ze snìhu se u� nederou na svìt stromy ani meze, ty byly rozorány.
Jen témìø nekoneèné �edobílé plochy. Ne, jakkoli mám krajinu kolem
Olomouce rád, tak tuhle metaforu nepøijmu. Vzpomínky na �Slovan�,
jak mi dùvìrnì pøirostl k srdci, se rozhodnì takhle snadno zanést ne-
daj í�

Vlak se blí�í do mého cíle. Jako v�dycky se napjatì dívám, zda mezi
domy zahlédnu lehce za�lou, ale pøesto tak milou �kolní budovu. Je tam,
na svém místì. Doufám, �e za desítky let tam bude stát stejnì, i kdy� já u�
budu tøeba nìkde docela jinde�

Petr Brabec
(student ÈFS SGO 1999 � 2005)
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JEN HO NECHTE, A� UKÁ�E, CO V NÌM JE�
Zúroèení èinnosti, jí� se vìnujete dlouhodobì a soustavnì, se zpravidla

dostaví a� po letech. U vzdìlání to prý platí dvojnásob; zdárnì vystudo-
vaná �kola je�tì zdaleka není zárukou úspì�né budoucnosti.

Já jsem zalo�ením spí� �ivotní praktik, který sice nedosahuje kvalit
proslulého Jirotkova sluhy Saturnina, ale rozhodnì (stejnì jako on) vy-
znává koncept �koly �ivota aneb �Jen ho nechte, a� uká�e, co v nìm je�.
Nebezpeèí daného pøístupu tkví v tom, �e se mù�e velmi èasto a záhy
ukázat, �e v nìm (ve mnì) nevìzí nic.

A pøesnì tyto pocity (ani� bych byl v dobì pøed sedmnácti lety schopen
jejich detailní analýzy) jsem za�íval posazen v první lavici uèebny v prv-
ním patøe budovy olomoucké Filozofické fakulty. Psalo se záøí 1990, pod-
zimní sluníèko se odrá�elo od nádvoøí ve shluku budov na Køí�kovského
ulici, od míst, kde jsem s oblibou trávíval pøestávky. Nebyl jsem vysoko-
�kolák. Bylo mi ètrnáct a nastoupil jsem do historicky prvního roèníku
èesko-francouzského (v té dobì) experimentu�gymnázia, neznaje ani bon-
jour, nato� pak mluvit.

�Jen ho nechte, a� uká�e, co v nìm je� se tehdy projevilo v plné síle.
Premiant ze základní �koly plaval ke dnu. Slovíèka, pøedlo�kové vazby,
nepravidelná slovesa a nezapomínejte, �e se od pøí�tího roku budeme
uèit ve francouz�tinì i ostatní pøedmìty� Neprospíval jsem. Nitro ovlá-
dl pocit zmaru, stresu a studu � to v�e provázeno vìènou otázkou: Proè?
Proè, kdy� jsem na tom byl v�dycky tak dobøe, tak teï� pøece nejsem
úplnej kretén vylízanej. Michal je peèlivý, ale jeho práce budou v�dy posuzovány
ne z hlediska formy, ale obsahu. Zlatá slova. Dnes to u� vím.

Èasový støih. Aula Filozofické fakulty UP (opìt první patro, jenom víc
vzadu), kvìten 1995. Prvních osmdesát absolventù èesko-francouzské-
ho experimentu dr�í v rukou závìreèné diplomy, já mezi nimi. Neutopil
jsem se. Hluboké vydechnutí, mo�ná i pocit radosti a jakéhosi zadostiu-
èinìní.

Následný pobyt na dramaturgii a re�ii na brnìnské JAMU u� byl
z pohledu vý�e popsaného opravdu procházkou rù�ovým sadem. Svou
vysokou jsem mìl za sebou�, co� jsem si ale naplno uvìdomil a�
v okam�iku, kdy jsem z ní vy�el. Stejnì jako kdy� jsem si po skonèení
JAMU víceménì ujasnil, co to vlastnì dramaturgie a re�ie je a k èemu
nám mù�e být v �ivotì u�iteèná. Nicménì pátrám po tom a potýkám se
s tím dodnes.

Jak øíkám, jsem �ivotní praktik.
Michal Bure�

(mat. roè. ÈFS SGO 1995)

Praha, duben 2007
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POHLED �ES�ÁKA ÈFS
NA SL OVANSKÉ GYMNÁZIUM

Co mám øíct po �esti letech, zrovna teï, kdy� ve své schránce nacházím
tak akorát pozvánky k pøijímacímu øízení na vysoké �koly a gymnázium
vnímám u� jen tak, �e tam chodím odbývat své poslední hodiny?

Ale dobøe, pokusím se rozpomenout� Chodby dùvìrnì známé,
v knihovnì jako doma poøád na té stejné �idli, ale pocit sounále�itosti
s výjimeèností èesko- francouzské sekce jako by zùstal v letech minulých.
Pocity prvotního nad�ení z toho, �e budeme moci èíst knihy v originále,
jezdit do Francie èi naopak vítat Francouze u nás doma, støídá stres
a nátlak maturitních zkou�ek. U� najednou nejsme malými dìtmi a tato
�kola nám dosti upøímným a jasným, mnohdy a� krutým zpùsobem uka-
zuje pravou tváø reality. Nepøíjemný pohled na �sloup�, kde máme pre-
ciznì rozepsané maturitní zkou�ky, nás dostává do prvotního stresu. Co
následuje poté, u� není ani tøeba popisovat� Pokud èlovìk neokusí, ne-
pochopí!

Kdy� zrovna máme pocit, �e chceme být u� co nejdøíve pryè, pøipustí-
me si, �e to, co jsme pro�ili, nebylo jen to, �e jsme chodili z jakési povin-
nosti do �koly, ale uvìdomujeme si, �e opou�tíme a� témìø �rodinné�
zázemí na�í francouzské sekce, která z nás odchovala mladé lidi, kteøí
jsou schopni vlastního názoru a umí si ho obhájit s elegancí rovnou Labu-
tímu jezeru v MCHATu. Stojíme pøed �zkou�kou dospìlosti� a èím dál
tím víc tou�íme zùstat je�tì aspoò na okam�ik dìtmi. Jsme pøede dveømi,
kde je napsáno �vstup do neznáma�.

V prvním roèníku jsme si opravdu neuvìdomovali, �e �est let je velmi
krátká doba, jen zlomek na�eho �ivota. Ani nevíme jak a zaèínáme poci�o-
vat melancholii, která je najednou v�ude kolem a naznaèuje nám, �e u� je
opravdu potøeba tento ústav opustit. Spoleènì strávených �est let si do-
ká�eme pøevyprávìt za jeden veèer. Gymnázium se pomalu stává u� �jen�
vzpomínkou a zaèínáme se tì�it na to, jak si po deseti letech dáme sraz
a budeme s úsmìvem vzpomínat na léta strávená na Slovanském gymná-
ziu, kde jsme se nauèili nejen tomu, co kdosi napsal do uèebnic.

Michaela Sikorová
(studentka 6. AF SGO)
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S �PRKNY� DO MAROKA

V pondìlí 26. 3. 2007 zaèalo na�e dobrodru�ství. Studentský franko-
fonní divadelní soubor Les Tréteaux Slovanského gymnázia Olomouc se
vydal do daleké africké zemì na mezinárodní festival frankofonního stu-
dentského divadla Festival des festivals.

Je�tì do odjezdu jsme si nedokázali poøádnì uvìdomit, �e jsme minulý
rok vyhráli na brnìnském Festivadle, a teï jsme na cestì do Maroka. U�
od zaèátku nám bylo jasné, �e tahle na�e výprava nebude jako ka�dá jiná.
Bìhem 22hodinové cesty jsme vystøídali snad v�echny dopravní prostøed-
ky. Do Prahy jsme dojeli vlakem, potom na tøikrát letadlem � nejdøíve do
Paøí�e, poté do Casablanky a nakonec do na�í koneèné destinace, do Aga-
diru. Sama cesta by vydala na malou kní�ku, ne� bychom podrobnì vylí-
èili v�echny pøíhody, kterak nás jako teroristy prohlí�eli pøed ka�dým
nástupem do letadla, jak jsme tam vyhráli boj o pøevoz kapalin anebo jak
jsme si dlouhou chvíli èekání mezi lety zkrátili hrou na housle�

Ka�dopádnì jsme s dvouhodinovým posunem dorazili na místo krát-
ce po pùlnoci a po dlouhém ubytovacím procesu jsme zapadli do postelí
a spali a� do rána. Asi nikdo z nás pøes nesmírnou únavu nemohl dospat
a tì�ili jsme se, a� uvidíme Maroko v jeho denní kráse. To, co jsme ale
objevili, kdy� jsme vy�li na snídani, pøedèilo na�e oèekávání�

Venku záøivý sluneèný den, za bazénem zahrada a na obzoru �iroký
oceán� K tomu skvìlé jídlo, nezapomenutelný pomeranèový d�us, a hlav-
nì ú�asní lidé kolem. Kromì veèerního zahájení festivalu jsme mìli celý
den volno, a tak jsme ho vyu�ili k procházce po plá�i a k malé prohlídce
mìsta. Na zahájení festivalu jsme u� mohli potkat èleny ostatních divadel-

ních skupin skoro z ce-
lého svìta! To, co nás
v�echny na tom místì
spojovalo, bylo divadlo
a to zaèalo hned profe-
sionálním pøedstave-
ním v místním fran-
couzském centru.

Druhý den jsme se
u� zaèali více sezna-
movat s ostatními fes-
tivalníky v ateliérech,
které byly i následují-
cí den. Byli jsme rozdì-
leni do 6 skupin, v ka�-
dé asi o 20 èlenech za
úèelem seznamova-
cích her, hereckých
cvièení a etud. Ka�dá
skupina mìla jiného
vedoucího, a tedy i jiný
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program, jeden dokonce vedla na�e profesorka Valérie Hamelin. Odpo-
ledne a veèer pak zaèal pravý festival, kdy jednotlivé skupiny hrály svá
pøedstavení následovaná fóry, kdy publikum mìlo mo�nost se ptát. Vol-
né chvíle jsme potom vyu�ívali k poznání mìsta nebo �k dru�ení� s ostat-
ními skupinami, ale také k opakování na�í hry �Métaphor-city�, nebo� ta
mìla pøijít na øadu u� v pátek ráno a od posledního pøedstavení (víc ne�
pøed pùl rokem) jsme ji vùbec necvièili.

Hráli jsme s chutí, proto�e jsme si navíc uvìdomili, �e je to naposled,
co tuto hru a takhle spoleènì hrajeme. Bylo ú�asné hrát pøed publikem
z vìt�iny rodnì frankofonním, které rozumìlo v�emu, co øíkáme. Tentý�
den jsme se je�tì jednou pøevlékli do kostýmù, ale tentokrát proto, aby-
chom prezentovali Èeskou republiku. Ulicemi Agadiru procházel prù-
vod v�ech národností a v�ichni zpívali své národní písnì a tanèili. Zhut-
nìnou verzi na�eho narychlo pøipraveného folklorního vystoupení jsme
pøedvádìli veèer, kdy se rovnì� pøedstavily práce z ateliérù a kde jsme
byli rovnì� svìdky vyvolávání hadù anebo tøeba vystoupení marockých
akrobatù. Mezinárodní veèer byl pestrý a v�ichni jsme se spoleènì bavili.

Poté se u� ale bohu�el blí�il konec. Sobota byla posledním dnem festiva-
lu. Ráno jsme je�tì zhlédli dvì poslední pøedstavení a odpoledne jsme se
v�ichni festivalníci spoleènì vydali do �pravého� Maroka (na rozdíl od tu-
ristického Agadiru), na arabské tr�i�tì suuk v asi hodinu vzdáleném mìstì.
Na cestì jedním autobusem jsme se pro zábavu navzájem s Kanaïany
a Italy uèili nejrùznìj�í písnièky. K poslední veèeøi jsme v�ichni Tréteaux
zasedli k jednomu dlouhému stolu a pak se vydali na závìreèný pro-
gram, kde se pøedávaly diplomy. Kdo mìl i v pozdních hodinách dost
energie, mohl se jít bavit na diskotéku a rozlouèit se s ostatními.

Ráno v osm jsme u� opou�tìli se v�emi zavazadly hotel smìr leti�tì
a zaèala znovu cesta, tentokráte domù. Vrátili jsme se plni veselých his-
torek a zá�itkù, které jsou �intransmissible� (nepøetlumoèitelné), nových
zku�eností, a hlavnì krásných vzpomínek, které u� nikdy nezapome-
neme.

Tereza Machaèíková
(studentka 5. AF SGO)

POHLED POLOVIÈNÍ FRANCOUZKY

Ètvrtý roèník je velice zvlá�tní období. Nedá se øíci, �e by snad bylo více
práce ne� v tìch pøedchozích (co� by se dalo oèekávat vzhledem k maturitì, která
nás pøí�tí rok èeká), ale spí� v�ichni za�íváme ten dobøe známý útlum, kdy
se nám do nièeho nechce a povinnosti konstantnì odkládáme na dobu
neurèitou. Ve�kerá snaha, kterou jsme aspoò naoko na zaèátku tohoto
�kolního roku aktivnì vyvíjeli, je tedy nenávratnì pohøbená jako Atlan-
tida.

S oním slovem �aktivnì� to není tak tì�ké na pochopení. My, kteøí
jsme u� témìø dva roky a� po kolena zabøedlí do francouzského vyuèova-
cího systému, víme, co to slovo v praxi znamená, a sna�íme se ho apliko-
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vat. Ale abych to vysvìtlila: proces uèení ve Francii se diametrálnì odli�u-
je od na�eho. A abych dala pøíklad (pøíklad je jedním ze základních kamenù
argumentace � to nás tady také uèí): V Èesku se zemìpis vyuèuje metodou
zapisuj � nauè se nazpamì�. Tady (rozumìjte na francouzské sekci) je spí�
dùle�ité, abyste mìli v�eobecný pøehled o problémech matièky Zemì. Pak
vám toti� nehrozí infarkt, kdy� se vás nìkdo zeptá na souèasný stav
svìtového trhu s obilím.

Závìrem chci øíci, �e tahle �kola nás nauèila pøemý�let a stát si za svým
názorem. A nyní, kdy� jsme polovièní Francouzi, na sobì poci�ujeme
zmìny zahrnující pokles èeské slovní zásoby a narùstající poèet my�lenek
ve francouz�tinì, které nám poletují v hlavì jako d�in z lampy. Kdy� jsem
zaèala psát tento pøíspìvek, myslela jsem si, �e pokou�et se vyjádøit svùj
postoj k na�í milovné sekci se rovná snaze nacpat Popelèiny �aty zpátky
do oøí�ku, a vskutku � nenapsala jsem ani ètvrtinu toho, co jsem mìla na
jazyku. Je to �koda.

Tereza �mejkalová
(studentka 4. AF SGO)

MOHU STUDOVAT NA ÈFS SGO!
Pøicházím ke vstupu do �koly, za mnou py�ný tatínek. Co si mám

myslet? �e se budu hlásit na gymnázium, bylo jasné tak od ètvrté tøídy.
Ale �e se sem dostanu? To u� tak jasné nebylo. A tak kdy� zpocení rodièe
veèer zjistili, �e mì pøijali, byli �tìstím bez sebe. Ale já jsem mìla trochu
obavy. Nebude uèení moc tì�ké? A jací budou uèitelé?

Teï u� témìø rok chodím na Slovanské gymnázium a musím øíct, �e
moje obavy byly zbyteèné. Je sice pravda, �e se musím víc uèit, ale u� bylo
naèase. V�dy� na základní �kole jsem si u�ila volna víc ne� dost.

Jsem vdìèná za mo�nost výuky pøedmìtù ve francouz�tinì a taky za
to, �e na nás od prvního roèníku nìkolik hodin dennì mluví rodilí Fran-
couzi. Co nevidìt nás èeká první výmìna; jsem zvìdavá na svoji kore-
spondentku a doufám, �e si poøádnì procvièím to, co budu pro bì�ný
�ivot v cizinì potøebovat.

Ve�keré dìní na �kole se odehrává dole ve vestibulu. Je tam �kolní
bufet, automaty a taky sloup. Sloup se zmìnami, ke kterému ka�dou
pøestávku letíme. �Co se nám zítra zase pøesune nebo odpadne?� tì�íme
se. A vìt�inou nám sloup udìlá radost.

Pozitivní zmìnou oproti základní �kole je, �e nás uèitelé ohodnocují
body. Je to spravedlivìj�í ne� normální známky a taky si mù�eme snadno
vypoèítat prùmìr. Ale asi nejlep�í je pøátelská atmosféra, která na èesko-
francouzské sekci vládne. Zatím jsem nepøi�la na to, èím to je, ale roz-
hodnì se tady cítím mnohem lépe ne� na pøedchozí �kole.

Jsem ráda, �e mohu chodit na tuto výbìrovou �kolu, a vìøím, �e mì
dobøe pøipraví na �ivot.

Natálie Vaverková
(studentka 1. AF SGO)


