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Milí příznivci vimperského gymnázia a obchodní akademie, čas utíká jako 
voda a Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická ve Vimperku slaví 
letos své 75. výročí. Výročí se v tomto roce sešlo hned několik. Již 35 let uplynulo 
od založení sportovních tříd ve Vimperku. A jak se dočtete na dalších strán-
kách, následovníci zakladatelů stále sportují na sportovním gymnáziu, letošní 
výsledky běžců na lyžích hovoří samy za sebe, neboť po sečtení zisku našich 
obou partnerských klubů máme jasné prvenství ze všech sportovních gymnázií 
v republice. Řady našich sportovců se od dob založení sportovních tříd rozrostly 
o cyklisty na horských kolech. Také jejich výkony přinášejí první příčky nejen 
na jednotlivých závodech, ale především v celkovém hodnocení. 

Dalším jubileem je 25 let od zavedení oboru programování na gymnáziu. Za 
poměrně dlouhou dobu si už tento gymnaziální obor studia vybudoval ve Vimper-
ku silnou tradici. Absolventi oboru nacházejí další uplatnění v různých firmách, 
často už během studia na gymnáziu či na vysoké škole. 

Významnou oblastí života naší školy tvoří již dvacetileté období spolupráce 
s Gymnáziem Johanna Gutenberga ve Waldkirchenu. Pan ředitel Franz Lenhardt 
a učitelé našeho partnerského gymnázia nám pomáhají rozvíjet konverzaci na-
šich žáků při společné výuce na našem gymnáziu nebo zapojením našich žáků 
při společné výuce ve Waldkirchenu. Spolu s ročními pobyty vybraných studentů 
na bavorských gymnáziích je to jistě i cesta k obohacení výuky německého jazyka 
a využití němčiny při vzájemných setkáváních. 

A další oblasti života naší školy? Pro jejich popis tento úvodník jistě nebude 
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stačit. Ale můžeme spolu do různých oblastí alespoň nahlédnout. Významnými 
oblastmi života školy jsou činnosti literární, výtvarné a hudební. Pěvecký sbor 
Canto vedený manželi Tláskalovými nechybí na žádné významné akci školy. 
Jeho členové sbírají prestižní ocenění v pěveckých soutěžích. Stejně tak se žáci naší 
školy prosazují na poli literárním či v recitačních soutěžích. V soutěži „Evropa 
ve škole“ zaujímáme přední místa, proto bylo zcela logické uspořádat v roce 2009 
celonárodní kolo právě ve Vimperku. Tradičně pořádáme literární i fotografické 
soutěže, řada našich žáků předvádí své herecké umění v souborech Spirála nebo 
Spirálka a zapojuje se do činnosti jiných kroužků ve Vimperku. Příležitostí pro 
všechny (pro žáky i učitele) vyzkoušet si jiné role bývá každoročně Zátopkova 
štafeta nebo studentská oslava Majáles, jejíž tradici ve Vimperku v posledních 
letech udržují studenti osmiletého gymnázia. 

O vědomostních soutěžích se dočtete více na dalších stránkách. K úspěchu na-
šich žáků, kteří neváhají poměřit své znalosti v matematice, fyzice, informačních 
technologiích, zeměpisu, biologii, chemii, ekonomických předmětech či cizích ja-
zycích, mohu pouze dodat, že se naši studenti v konkurenci neztratí, a to mě těší. 
Jen namátkou jsme měli již v primě úspěšného řešitele národního kola zeměpisné 
olympiády.

Určitě by se dalo psát ještě o mnohém. Některé zajímavosti naleznete v tomto 
almanachu, další pak i na stránkách www.oag.cz. Na webových stránkách se 
můžete začíst i do novinek, které píší studenti naší školy, jejich školní časopis se 
jmenuje Gool. A že stojí za počtení, zjistili také porotci v krajské soutěži student-
ských časopisů, neboť Gool zvítězil v kategorii elektronických médií.

Již Lucius Annaneus Seneca prohlásil, že „nikdo se moudrým nerodí, nýbrž 
stává se jím“, proto mi dovolte popřát Gymnáziu a Střední odborné škole ve Vim- 
perku, aby vychovala ještě hodně takových, o kterých budou ostatní říkat, že jsou 
moudří.

Na tomto místě se jistě sluší poděkovat i mým předchůdcům, jejichž vedení se 
nesmazatelně zapsalo do života vimperského gymnázia a obchodní akademie. 
Osobně děkuji především paní ředitelce RNDr. Haně Prokopové, která vedla 
školu do 31. 8. 2008 a po jejímž působení zůstalo na škole mnoho dobrých věcí. 
Především bych chtěla vyzdvihnout kvalitní pedagogický sbor a odborné labora-
toře v budově B, které vytvořily velmi dobré zázemí pro výuku přírodovědných 
předmětů na gymnáziu.

Pro mne se Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická ve Vimperku 
staly druhým domovem dne 1. 9. 2008.

Ing. Eva Piherová, ředitelka školy



Pozdrav waldkirchenského gymnázia • 5

Pozdrav waldkirchenského gymnázia

Partnerství našich škol
v létě roku 1989 navštívili studenti gymnázia ve Waldkirchenu po- 

prvé sousední zemi, tehdejší ČSSr. dvoudenní cesta vedla přes vimperk 
a prachatice do Českých budějovic a Tábora, odtud do Českého krum-
lova a podél vltavy přes volary zpět do Waldkirchenu. 

o rok později se uskutečnila další cesta do jižních Čech. byla konci-
pována stejně, ale okolnosti se zásadně změnily. bylo to dobře patrné 
už na hraničním přechodu – hraniční závory zmizely a kontrola byla už 
víceméně jen formální záležitostí. celou skupinu tehdy přijal v pracha-
ticích pan Svatopluk vokurka, tehdejší zástupce přednosty okresního 
úřadu. cílem setkání bylo navázání kontaktu s některým z jihočeských 
gymnázií, jeho výsledkem pak návrh na partnerství s gymnáziem ve vim- 
perku. protože v ČSFr byly tehdy letní prázdniny, měl být první kontakt 
navázán na podzim. a tak se také stalo!

nejprve doško k setkání ředitelů škol ve Waldkirchenu, brzy poté 
byl uspořádán přátelský fotbalový zápas studentů a krátce před váno-
cemi došlo k prvnímu, nezapomenutelnému setkání učitelů obou škol 
va vimperku. už při prvních setkáních bylo zřejmé to, co na nás od té 
doby stále dělá dojem a je stejně živé jako před dvaceti lety – velká lidská 
srdečnost našich českých kolegů, jejich bezprostřednost a cit. Tím, jak 
jsme se v průběhu času stále více poznávali, sílila také vzájemná důvěra. 
přispěly k tomu společné akce, pořádané v užším nebo širším kruhu, 
a přispívají k tomu i v současnosti, ať už se jedná o sportovní utkání stu-
dentů nebo společné vycházky učitelů, vzájemné návštěvy studentů a uči-
telů a jejich účast ve výuce či na společných akcích. zrovna letos na jaře 
byla opět ve vimperku skupina waldkirchenských studentů, kteří se zú-
častnili soutěže na téma „1000 let zlaté stezky“ a byli pozváni na slav-
nostní vyhlášení výsledků. na tuto návštěvu se velmi těšili a vraceli se 
plni pozitivních dojmů. Svět, ve kterém žijí, je už úplně jiný než ten, 
jaký ho jejich vrstevníci ještě v roce 1989 a v následujících letech zažili. 
co bylo dříve nemyslitelné, je dnes samozřejmostí. Setkávání českých 
a německých studentů je už naprosto běžnou záležitostí a mladí lidé je 
přijímají bez ostychu, obtíží, a dokonce se zájmem. k tomu přispěly obě 
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školy – bývalá oag, dnes g a SoŠe vimperk, a Jgg Waldkirchen – svým 
přesvědčením, skromností a přátelskými vztahy. pln radosti a vděčnosti 
vzpomínám na uplynulá léta, kdy byla ředitelkou moje milá kolegyně, 
paní rndr. hana prokopová, plná perpektiv je spolupráce s paní ředi-
telkou ing. evou piherovou, efektivní konstantou je můj milý kolega 
mgr. roman hajník. přeji si, abychom v této nastoupené cetě pokra-
čovali, protože změny, rozdíly i shody přinášejí studentům stále nové 
možnosti, výzvy a šance.

za gymnázium Johanna gutenberga blahopřejeme naší partnerské 
škole, gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické ve vimperku, 
k 75. výročí založení školy. děkujeme za mnohá léta partnerství a přá-
telství a přejeme dlouhou, šťastnou budoucnost!

Franz Lenhardt
ředitel Gymnázia Johanna Gutenberga Waldkirchen 



Stručný nástin a základní data vývoje školy • 7

Stručný nástin a základní data vývoje školy

22. 7. 1936 
na základě požadavku veřejnosti a z podnětu národní jednoty po-

šumavské vydává ministerstvo školství a národní osvěty v praze zvláštní 
výnos, jímž Ústřední matice školská zřizuje ve vimperku soukromou 
dvouletou obchodní školu – první svého druhu v jihočeském pohraničí. 
dne 3. 9. 1936 započalo vyučování, jehož cílem byla příprava absolven-
tů pro obchodní podnikání, vedení živnosti, funkce v průmyslu nebo 
peněžnictví včetně uplatnění ve veřejných službách. prvním působištěm 
školy byla budova dnešní zŠ Tgm, odkud se dne 13. 4. 1937 přestěho-
vala do budovy dnešní praktické (dříve zvláštní) školy.

5. 10. 1938 
vyučování na obchodní škole ve vimperku je v důsledku německé 

okupace přerušeno a veškeré zařízení a vybavení přemístěno do budovy 
zemské průmyslové školy ve volyni, kde výuka počínaje dnem 24. 10. 
1938 pokračuje. po týdnu se pak obchodní škola definitivně stěhuje do 
nové budovy zadaptované pro ni městem volyně. v roce 1940 se původní 
název mění do podoby veřejná obchodní škola. v průběhu roku 1944 
činnost školy z důvodu nasazení učitelů i žáků do výrobního procesu 
končí.

1945/46  
město volyně se snaží využít obtížného poválečného zprovoznění 

vimperských školních budov k dosažení toho, aby škola i nadále zůstala 
ve volyni. ministerstvo školství a osvěty žádosti nevyhovuje a škola se 
vrací do vimperka, konkrétně do budovy dnešního i. stupně zŠ Tgm 
v parku. Studenti 2. ročníku však i nadále prozatím dojíždějí do volyně. 
provizorní situace ohledně školních budov je definitivně vyřešena teprve 
před vánoci roku 1946 umístěním veřejné obchodní školy do budovy 
v pivovarské ulici, když předtím byla definitivně zrušena expozitura ve vo- 
lyni.
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18. 9. 1947 
po mnoha komplikacích se daří vimperským docílit ministerské 

přeměny statutu školy na obchodní akademii s přičleněnou veřejnou 
obchodní školou. obchodní akademie je slavnostně otevřena o tři dny 
později – 21. 9. 1947.

1. 9. 1949 
v důsledku reorganizace školství dochází k přejmenování obchodní 

akademie na vyšší hospodářskou školu (vhŠ). první maturitní zkoušky 
v rámci nové školy proběhnou roku 1951, o čerstvé absolventy je velký 
zájem.

1953/54 
v rámci další etapy reorganizace školství vzniká i ve vimperku nový 

typ – jedenáctiletá střední škola.

1958/59 
název vhŠ je zkrácen do podoby hospodářská škola, která ovšem má 

být v roce 1959/60 k velkému zklamání a nelibosti veřejnosti zrušena 
a s odůvodněním zvýšené potřeby rozvoje zemědělství vimperského okre-
su nahrazena střední zemědělskou technickou školou (SzTŠ). Situace je 
nakonec vyřešena tak, že 1. ročník hospodářské školy se stěhuje do písku, 
2., 3. a 4. zůstává ve vimperku. od dubna roku 1960 se název školy mění 
na střední ekonomickou školu (SeŠ).

1961/62 
na základě nového školského zákona opět dochází k reorganizaci, v je-

jímž důsledku vzniká tříletá střední všeobecně vzdělávací škola (SvvŠ).

1. 9. 1962 
pod tlakem podniků z vimperka i okolí je opět obnoven statut SeŠ 

v plném rozsahu všech ročníků. Současně je pod ředitelstvím SeŠ otevře-
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Budova školy v letech 1960 a 2011.
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na střední škola pro pracující, průmyslová škola strojírenské technologie 
a průmyslová škola oboru pozemní stavby.

1970/71 
Střední všeobecně vzdělávací škola je přejmenována na gymnázium 

a přechází z původního společného ředitelství se základní devítiletou 
školou pod vedení SeŠ. Škola dostává nový název – SeŠ a gymnázium 
vimperk, ovšem projevuje se zoufalý nedostatek vyučovacích prostor, 
v jehož důsledku je škola rozmístěna celkem do tří budov.

1974/75 
5. listopadu 1974 převzali učitelé a studenti gymnázia do užívání no-

vou budovu, dnešní pavilon b.

1976/77
počátkem září je při gymnáziu zřízena experimentální sportovní třída 

se zaměřením na běh na lyžích.

1985/86 
Škola získává další novou budovu – pavilon c.

1986/87 
při gymnáziu byla poprvé otevřena výuka v oboru programování. 

1990/91 
opět se zásadním způsobem mění vnitřní struktura i učební náplň 

školy, která především otevírá studium ve víceletém gymnáziu (zprvu 
sedmi, dnes osmiletém), místo původní čtyřleté SeŠ zřizuje pětiletou 
obchodní akademii a též tříletou obchodní školu. z učebních plánů mizí 
výuka branné výchovy či základů výroby a vrací se hudební a výtvarná 
výchova. k volitelným předmětům přibývá latina, deskriptivní geometrie 
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a další, v rámci tělesné výchovy se nově objevuje sportovně turistický 
kurz.

1994/95 
v rámci výuky jazyků působí počínaje uvedeným rokem při škole lek-

toři z řad zahraničních rodilých mluvčích.

1996/97 
Škola si připomíná šedesáté výročí svého založení. bohatých oslav se 

účastní naprostá většina z bezmála čtyř a půl tisíc pozvaných bývalých 
absolventů, učitelů a pracovníků školy. uvedeným školním rokem též 
končí svou působnost tříletá obchodní škola.

1997/98 
pětiletá obchodní akademie se po sedmi letech své existence mění na 

čtyřletou, nezbytným článkem moderní výuky se poprvé v historii celé 
školy stává internet.  

1997/2011 aneb Závěrečná kapitola
od posledních oslav školy – tedy 60. výročí jejího založení – uplynulo 

již 15 let. na tuto akci, kterou doprovázel bohatý program (sportovní 
den, cyklistický závod do vrchu, večerní orientační běh městem, odbor-
ná studentská konference, akademie, společenský večer, den otevřených 
dveří, průvod absolventů městem, kulturní program na zimním stadio-
nu), bylo pozváno cca 4500 abiturientů, bývalých zaměstnanců, učitelů 
a pracovníků školy. co zajímavého se za těch, pro někoho dlouhých, pro 
jiného příliš krátkých, 15 let v historii školy událo?
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Změny ve vedení školy 
v letech 1992–2008 stála v čele školy rndr. hana prokopová. Její zá-

stupkyní byla od počátku ing. Jaroslava ratajová. od šk. roku 1995/96 
byl ředitelkou školy jmenován v souvislosti se zvýšením počtu tříd ješ-
tě druhý zástupce – mgr. Jan Čermák, který v této funkci působil do 
roku 1997. roku 1999 se druhou zástupkyní ředitele stává na příští tři 
roky mgr. dana marková. ing. Jaroslavu ratajovou vystřídala v r. 1999 
ing. marie roučková, působící ve funkci zástupkyně ředitele dodnes, 
podobně jako mgr. vojtěch huřík, jenž byl jmenován zástupcem ředitele 
za sportovní gymnázium roku 2005. v r. 2008 se stala ředitelkou školy 
ing. eva piherová.

Poslední změna názvu školy
dle usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje byl s účinností od 1. 1. 

2006 změněn název školy na gymnázium a Střední odborná škola eko-
nomická vimperk, pivovarská 69.

Současné studijní obory a nový ŠVP
obory: g všeobecné osmileté, g všeobecné čtyřleté, g čtyřleté se za-

měřením na programování, g čtyřleté – sportovní příprava, obchodní 
akademie.

od r. 2007/08 byla zahájena v primě osmiletého gymnázia výuka pod-
le nového školního vzdělávacího programu „otevřenou školou krok za 
krokem“. v letošním školním roce se podle tohoto projektu vyučuje již 
čtvrtým rokem ve třídách osmiletého gymnázia a druhým rokem na 
gymnáziu čtyřletém a obchodní akademii. na tvorbě tohoto programu 
se podíleli všichni vyučující a je spojen s celou řadou nových projektů.

Stavební úpravy a vybavenost školy
Lze konstatovat, že od roku 1997 byla škola zmodernizována a pro-

šla mnoha úpravami. za všechny lze jmenovat postupnou rekonstrukci 
všech čtyř budov (malířské a natěračské práce, opravy ústředního topení, 
rozvodů vody, sociálního zařízení, výměna podlahových krytin, rekon-
strukce učeben a kanceláří, výměna oken a plynových kotlů, úprava šaten 
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v budově d, nová chemická laboratoř), dále úpravu podlahy tělocvičny, 
opravu fasády domova mládeže a opěrné zdi před školní budovou a.

ve škole je neustále obnovována výpočetní technika. v současné době 
škola disponuje pěti učebnami plně vybavenými výpočetní technikou. 
Tři z nich jsou využívány hlavně pro výuku předmětů icT. Slouží i sku-
pinám výuky jazyků nebo dalších předmětů. k dispozici jsou i projekto-
ry. další dvě učebny jsou využívány k výuce odborných ekonomických 
předmětů, účetnictví, cizojazyčné korespondence a též pro fiktivní firmy. 
dále jsou počítačovou technikou vybaveny všechny učebny a kabinety. 
Škola má neomezený přístup k internetu. učitelé i žáci mohou ke svým 
prezentacím využít interaktivních tabulí. Samozřejmostí se stalo vyu-
žívání scanneru a digitálního fotoaparátu (zejména pro fiktivní firmy, 
které vytvářejí své katalogy a prezentace).

Další možnosti studia
nejlepší studenti mají možnost studovat v zahraničí. někteří absol-

vovali studium na středních školách v uSa, jiní v Srn.
od r. 1990/91 škola spolupracuje s partnerskou školou – gymnáziem 

Johanna gutenberga ve Waldkirchenu. obě školy organizují výměnná se-
tkání studentů, mající na programu zejména procvičení konverzace, a to 
v obou jazycích. Již 15. rokem je škola zapojena do projektu euroregionu 
Šumava – bavorský les – dolní inn „hostovací školní rok“. v letošním 
15. ročníku projektu studovali dva žáci na gymnáziu Leopoldinum v pa-
sově a jeden žák na gymnáziu vishofen.

Informovanost veřejnosti
v průběhu své existence škola příležitostně vydávala informační tis-

kové materiály pro nejširší veřejnost. některé z nich byly, podobně jako 
tento almanach, vytvořeny pouze v rámci významných výročí (např. 
tituly „30 let ekonomické školy ve vimperku“ z roku 1967, „50 let ekono-
mického školství ve vimperku“ z roku 1987 či „60 let obchodní akade-
mie a gymnázia ve vimperku“ z roku 1997). devadesátá léta minulého 
století pak přinesla pravidelně vydávané ročenky, v nichž býval mimo jiné 
zveřejňován i přehled veškerého žactva obchodní akademie i gymnázia 
podle dosaženého prospěchu. v současné době převzal úlohu hlavního 
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informačního média zákonitě internet, a to formou webových stránek 
www.oag.cz.

Z archivních materiálů školy sestavila Jana Tláskalová

25 let výuky programování
počátky výuky programování sahají do školního roku 1984/85, ve 

kterém bylo možno díky vybavení mikropočítači iQ 151, ondra a pmd 
zavést na gymnáziu volitelný předmět programování a výpočetní tech-
nika. pamětníci jistě s nostalgií vzpomínají na programovací jazyk ba-
sic, na to, jak tyto počítače bylo nutno chladit, aby vydržely delší dobu 
v provozu, a na magnetofony, pomocí nichž se programy a data daly za- 
znamenávat.

díky stále se zlepšujícímu materiálnímu vybavení a zvyšujícímu se 
zájmu žáků o tento obor bylo možno v roce 1986 otevřít třídu specia-
lizovanou na studijní obor programování. během následujících 25 let 
došlo v tomto oboru k obrovským změnám, na které se škola snažila 
reagovat. a protože se informační technologie rozšířily téměř do všech 
oblastí lidské činnosti, také učební plány všech studijních oborů byly 
doplněny předmětem informatika a komunikační technologie. bylo 
nutné postupně vybudovat pět učeben výpočetní techniky a navzájem je 
propojit do sítě. Jako jedna z prvních škol v Jihočeském kraji umožnila 
škola volný přístup studentům na internet.

většina studentů zaměření na programování pokračovala úspěšně ve 
studiu tohoto oboru na vysokých školách a někteří se výrazně prosadili 
ve své praxi, např. ing. František zuzák, ing. Jaroslav Sloup, ing. pavel 
kordík, ing. pavel Čermák, ing. Jan Čermák, ing. michaela kotlíková…

nejlepší studenti se zapojovali do středoškolské odborné činnosti. 
největšího úspěchu dosáhla skupina petr Samek, Tomáš mach a Lukáš 
Černý se systémem na měření a vyhodnocení výsledků v běhu na ly-
žích a závodech na horských kolech. Jejich práce patřila mezi nejlepších 
deset v celostátním kole soutěže amavet a skupina byla nominována na 
evropskou přehlídku v grenoblu. Systém se dodnes rozvíjí a využívá se 
v praxi.

Jan Heřta, Anna Chrstošová
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Běh na lyžích
běh na lyžích v letech 2002–2011 již patřil mezi kmenové sporty na 

naší škole. po odchodu mgr. Jiřího havlíčka nastupuje jako trenérka 
běhu na lyžích mgr. petra Frühaufová. v roce 2002 bylo na naší škole 7 
lyžařů. 

V letech 2002–2003 se počet zvýšil na 9 lyžařů a dostavily se první 
úspěchy:
MSJ Schonach
23. místo petra markelová  sprint
24. místo petra markelová  5 km skate
MČR Jablonec nad Nisou   
2. místo  petra markelová  sprint skate
2. místo petra markelová  15 km skate
3. místo petra markelová  15 km klasika
petra markelová je zařazena do reprezentačního družstva juniorek.

Sezona 2003–2004 
MČR Harrachov
1. místo petra markelová  15 km skate
MSJ 
22. místo petra markelová  15 km skate
12. místo petra markelová  5 km klasika
10. místo petra markelová  sprint
petra markelová maturuje a je zařazena do reprezentačního družstva 
žen. 
MČR H. Mísečky
6. místo helena kreuzigerová  6 km duatlon
6. místo helena kreuzigerová  sprint

Sezona 2004–2005 
MČR Harrachov
5. místo alžběta hudečková  7 km klasika
MČR Zadov
5. místo helena kreuzigerová  sprint
ČP Horní Mísečky
3. místo Tereza huříková  7 km skate
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Sezona 2005–2006 
MČR Jilemnice
5. místo helena kreuzigerová  duatlon

Sezona 2007–2008 
MČR Nové Město na Moravě 
5. místo  štafeta (polcová, hnátková, Samadovská) 
MČR Horní Mísečky
9. místo alžběta hudečková  10 km skate
7. místo miroslava ptáčková     15 km klasika
na sportovní přípravu nastoupil nový trenér Stanislav Frühauf.

Sezona 2008–2009
MČR Nové Město na Moravě
5. místo miroslav rypl   5 km skate
6. místo  miroslav rypl    6 km klasika
MČR Boží Dar
8. místo    miroslav rypl   6 km skate

Sezóna 2009–2010   
MČR Boží Dar
2. místo anna hnátková  10 km skate
3. místo miroslav rypl   15 km skate
3. místo miroslav rypl   10 km Sz
MČR juniorů
2. místo olesya Samadovská  5 km klasika
ČP (Český pohár)
1. místo miroslav rypl    10 km klasika
2. místo miroslav rypl    7 km skate
2. místo anna hnátková    8 km Sz
2. místo olesya Samadovská    5 km klasika

Sezóna 2010–2011
MČR Harrachov
1. místo miroslav rypl   15 km skate
MČR H. Mísečky
1. místo miroslav rypl   30 km klasika 
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mČr boží dar
1. místo hojdekr, kobr, bárta  štafeta
MSJ Otepää
48. místo miroslav rypl   20 km pursuit
12. místo  miroslav rypl   štafeta
FIS Nové Město na Moravě
4. místo miroslav rypl   15 km klasika
2. místo miroslav rypl   15 km pursuit
miroslav rypl je nominován do reprezentačního družstva juniorů. 
Jacob kordač je nominován do družstva oh – naděje
MS v přespolním běhu Slovensko
13. místo  družstvo (bárta, kordač, hojdekr, rypl, zitta, zábranský, 
  grabmüllerová, klementová, Stejskalová, Šimečková,
  klímová, daňková)

Petra Frühaufová
  

Cyklistika na Gymnáziu ve Vimperku
ve specializaci cyklistika na vimperském sportovním gymnáziu prošlo 

studiem v její krátké historii nemálo sportovních talentů. mezi nejú-
spěšnější v tomto sportu na škole patří paradoxně tři ženy. růženka 
randáková, katka hanušová a Tereza huříková. 

všechny získaly medaile na me nebo mS v cyklistických disciplínách. 
veškeré úspěchy dosáhly pod vedením trenéra Jiřího Lutovského. Jiří 
Lutovský je v současné době nejdéle působícím trenérem na Sportovním 
gymnáziu ve vimperku, sám absolvoval vimperské sportovní gymnázium 
jako lyžař.

nejdříve začal svou trenérskou praxi jako asistent trenéra sjezdové-
ho lyžování na vimperském gymnáziu u trenéra romana kubína, který 
však, bohužel, tragicky zahynul…

v roce 1989 se nějaký čas věnoval rodinné firmě a v roce 1994 se natr-
valo vrátil na sportovní gymnázium jako trenér nově vzniklé sportovní 
specializace, cyklistiky – olympijské disciplíny, mTb cross-country. mezi 
první svěřence v této disciplíně patřili katka a Lucka hanušovy, petr 
Steinbach, růženka randáková a Jaroslava hrdinková.

po této generaci sportovců přišli na sportovní gymnázium Jiří váv-
ra, david Šimeček, ivan rybařík, martin modlitba, pavel krump, Lu-
cie Čuříková, Tomáš rouha, aleš Linhart, erik Lorenc, petr Samek, eva 
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Jedličková. cyklistika ve vimperku začala mít 
v republice, ale i ve světě velmi dobrý kredit. 

dalším trenérem cyklistiky na Sg se stává ve 
školním roce 2000/2001 vojtěch huřík. Společ-
ně pak vychovávají další cyklistické talenty: na 
Sg se úspěšně prezentuje Jan Jedlička, Tomáš 
pálka, michal Talavašek, Jakub zápotocký, Jiří 
hradecký, Jan kasík, Tomáš perník, Jakub Jur-
čík, karel kokaisl, Jiří zibura, Jan pojar, Tereza 
huříková, Jakub kralik, aleš vilánek, kateřina 
macháčková, Josef kamler, petr bílek, Jan Foj-
tík, Lukáš malý, Jakub magnusek, aleš Janda, 
Jana valešová, karel harazim, viktor Stošek, 

Jan Svorada. ze současných studentů dosahují výborných výsledků ve 
své kategorii především martin Stošek a pavel kuzma.

a nejlepší dosažené výsledky v tomto sportu na naší škole za uplynulé 
období?

Tituly MČR – david Šimeček (1996), Tereza huříková (9 titulů), mag-
nusek, Janda

Medaile na MČR – Jedlička, kasík, Talavašek, macháčková, Čuříková, 
kamler, malý, Fojtík, bílek, m. Stošek

Růženka Randáková –1. historická medaile z me – bronz – Špindle-
rův mlýn – 1995

Kateřina Hanušová – 1995 – mS Juniorky – stříbro – kirchzarten 
(německo), 1996 – 19. místo na oh v atlantě – mTb cross-country. ve 
své další sportovní kariéře získala několik evropských a světových me-
dailí v dalších letech. Jinými slovy, zraje jako víno… v současnosti závodí 
za americký tým Luna Women a reprezentuje Čr.

Michal Talavašek – vítěz evropského poháru v kategorii Junioři
Tereza Huříková – 1. na mS v silniční časovce jednotlivkyň – 2004, 

mistryně světa v disciplíně mTb cross country – 2005, kategorie Junior-
ky. vítězka Sp v mTb cross-country pro rok 2008 v kategorii Ženy pod 
23 let. získala několik medailí z me a mS v kategorii juniorky. v součas-
nosti závodí v německém týmu haibike pro Team a reprezentuje Čr.

i nadále výborně jezdí na kole a v národních i mezinárodních soutě-
žích závodí další absolvent Sg vimperk, Ivan Rybařík. 

Vojtěch Huřík

Ivan Rybařík.
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Pěvecký sbor Canto
pěvecký sbor canto vznikl roku 1992, krátce poté, 

kdy jsem na tuto školu nastoupila. Tehdy ovšem ještě 
neměl žádný název; ten byl doplněn později – v r. 2002. 
první akcí bylo vystoupení na vánočním koncertu v bý-
valém kulturním domě cihelna v roce 1992. od té doby 
se ve sboru vystřídaly desítky členů. Jelikož studium na 
naší škole trvá čtyři roky (vyjma studia na osmiletém 
gymnáziu), obměňuje se členská základna velmi často. 

Sbor zkouší jednou týdně dvě hodiny, což je samo-
zřejmě velmi málo. Je tomu tak proto, že jeho členy jsou studenti od 
primy po maturanty, a je tedy obtížné postavit zkoušky tak, aby vyho-
vovaly všem. 

v současné době má canto 20 členů. Tvoří je dívky, avšak v průběhu 
existence se v něm vystřídalo i několik chlapců. velmi potěšující je sku-
tečnost, že bývalí členové získali ke sborovému zpívání opravdový vztah, 
pokračují v této činnosti i na vysokých školách, stále se vracejí a příleži-
tostně vypomáhají.

od doby svého vzniku sbor vystupuje na řadě kulturních akcí, kaž-
doročně připravuje vánoční koncerty, které se již staly tradicí. Též se 
úspěšně účastnil nejrozmanitějších soutěží, např. v letech 2001, 2004 
a 2006 si odvezl stříbrné pásmo z krajské soutěžní přehlídky pěveckých 
sborů v písku, v roce 2007 pak získal ocenění pro nejlepší studentský 
sbor v rámci soutěže při 8. ročníku mezinárodního sborového festivalu 
hudebního romantismu ve vlachově březí.

v roce 2008 bylo vydáno profilové cd, jehož materiál je různorodý, 
neboť vznikal průběžně a je jakýmsi ohlédnutím za touto studentskou 
zájmovou činností. Jana Tláskalová
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Spirála a Spirálka
divadelní soubor Spirála byl založen v roce 1982 a prvním představe-

ním byla pohádka princezna solimánská. i v dalších téměř třiceti letech 
byl repertoár zaměřen především na dětského diváka, k nejúspěšnějším 
pohádkám patřily Čert a káča, kocour v botách, drak pro princeznu, 
bubáci a hastrmani. 

každoročně soubor vystupoval při mikulášských besídkách v ma-
teřských školkách, při maškarních karnevalech nebo na studentských 
akademiích.

Souborem prošlo více než 150 členů, většinou studentů naší školy, 
mezi nimi např. iveta Toušlová, a největších úspěchů dosáhl s veselo-
hrami nejkrásnější válka, gordický uzel, Ženy na sněmu a výtečníci, se 
kterými se představili i na divadelních přehlídkách v dačicích, Českých 
budějovicích a v prachaticích. na činnost Spirály úspěšně navazuje di-
vadelní soubor Spirálka.

Jan Heřta

ve školním roce 2008/2009 vznikl na základě zájmu studentů z řad 
nižších ročníků gymnázia (konkrétně z primy a sekundy) nápad založit 
mladší verzi dnes téměř legendárního studentského divadelního soubo-
ru Spirála, který funguje při naší škole už bezmála třicet let. 

zrodila se tedy Spirál(k)a. během tří let se ustálilo složení souboru 
a společně jsme absolvovali i několik soustředění. z posledního vzešlo 
autorské dvacetiminutové představení noční můry. na základě impro-
vizací se strašidelnými, až hororovými sny jednotlivých členů souboru 



Stručný nástin a základní data vývoje školy • 21

vznikla mozaika, která využívá 
napětí, tajemna, ale i nadsáz-
ky a komična jednotlivých si-
tuací. celá inscenace si vystačí 
s několika prostěradly, židlemi 
a malým počtem nezbytných, 
vlastnoručně vyrobených, ho- 
rorových rekvizit (sekyra, nůž 
apod.). protože jsou v soubo-
ru i nadaní hudebníci, stává 
se postupně během dalších 
zkoušek její důležitou součás-
tí (kromě světel) i hudba. zatím má za sebou naše představení šest re-
príz. pokud byste jej chtěli zhlédnout, budete mít na prachaticku během 
příštího školního roku dost příležitostí.

Spirála před třemi lety oprášila výtečníky, uspořádala „Jiný večer“ 
hudby a poezie a od té doby nakousla projekt hororových pohádek 
(zvlášť působivý byl otesánek nebo několik epizod z boba a bobka) a le-
tos othella, kde se měla renesanční linie příběhu prolnout se součas-
ností a loutky s reálnými herci. bohužel jsme ani jeden zatím nedotáhli 
k prezentovatelnému divadelnímu tvaru. většina starších spirálníků má 
už totiž mnoho dalších zájmů a bez pravidelné společné tvorby se tento 
druh práce prostě neobejde. 

i tradičního mikuláše ve vimperských mateřských školách převzala 
„malá Spirála“, nutno dodat, že s velkým úspěchem. za jeho přípravu, 
a vůbec za celoroční pomoc se Spirál(k)ou, patří velký dík i spirálnici – 
studentce oktávy – veronice Sladovníkové.

Vendula Slepičková

Ohlédnutí za výukou českého jazyka a estetické výchovy
ve výuce naší mateřštiny na vyšším stupni studia nastala velmi pozi-

tivní změna v roce 2006/07, kdy byla její hodinová dotace posílena ve 
třetím a čtvrtém ročníku gymnázia a ve druhém a třetím ročníku oboru 
obchodní akademie o jednu hodinu týdně. v letošním školním roce byl 
opět otevřen s ohledem na zájem studentů nepovinný předmět seminář 
z českého jazyka. 
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obtížné zvládnutí obsahu látky v kvartě osmiletého gymnázia při 
dotaci tří hodin týdně bylo vyřešeno ve školním roce 2003/04 zavede-
ním nepovinného předmětu cvičení z českého jazyka a v následujícím 
školním roce se tato hodina stala součástí čtyřhodinové týdenní dotace. 
v současné době je tedy naše mateřština vyučována v primě pět hodin 
a v sekundě až kvartě čtyři hodiny týdně.

hudební výchově je věnována v primě až kvartě jedna hodina týdně 
a výtvarná výchova je zastoupena v primě a sekundě dvěma a v tercii 
a kvartě jednou hodinou týdně.

na vyšším stupni gymnázia je estetická výchova realizována v prvních 
dvou ročnících studia (a též v kvintě a sextě osmiletého g), kdy mají žáci 
možnost volby mezi výtvarnou a hudební výchovou a mohou z těchto 
předmětů skládat maturitní zkoušku. Se zavedením nového školního 
vzdělávacího programu byly obě výchovy zařazeny do předmětu umění 
a kultura.

Praktické formy výuky, projekty
ve školním roce 2006/07 byla zahájena v primě osmiletého gymnázia 

výuka podle nového školního vzdělávacího programu „otevřenou ško-
lou krok za krokem“. Součástí tohoto programu jsou i nové projekty. 
v rámci českého jazyka a dějepisu byl započat projekt pro primu až kvar-
tu osmiletého gymnázia: „poznej města a jejich historii“. Jedná se o ex-
kurze po českých městech (1.g „kulturní památky města vimperk“, 2.g 
„kulturní památky města prachatic“, 3.g „historie a současnost města 
České budějovice“ a 4.g „praha – pražský hrad“), v nichž se studenti 
seznamují s historií i současností významných památek a objektů a ná-
sledně zpracovávají seminární ročníkovou práci na toto téma s využitím 
vlastních záznamů a dalších materiálů. uplatňují i vlastní fotodokumen-
taci, zdokonalují se v citaci pramenů a ve formulaci vlastního hodnocení 
exkurze v závěru práce.

od školního roku 2007/08 se škola pravidelně zapojuje v rámci slo-
hové výuky do projektu „Studenti čtou a píší noviny“, v němž má každý 
žák po šest týdnů k dispozici výtisk mF dneS, s novinami pracuje ve 
slohových hodinách a dále posílá příspěvky na vypsaná témata přímo 
do redakce deníku, ve kterém jsou tyto příspěvky vybírány a v tisku pak 
publikovány.
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Součástí výuky jsou i pravidelné, předem plánované návštěvy kultur-
ních představení (činohra, koncert, výstava, beseda, film, exkurze aj.), 
která jsou vždy vybírána tak, aby doplňovala probíranou látku. Lze je 
hodnotit jako přínosná nejen v rámci všeobecného přehledu, ale i v ob-
lasti celkové orientace studentů v kultuře a umění. Tradicí se již stal kaž-
doroční červnový zájezd na představení na otáčivém hledišti v Českém 
krumlově.

v rámci výuky výtvarné výchovy organizují vyučující každoročně vý-
stavu žákovských výtvarných prací v městském kulturním středisku nebo 
v samotných prostorách školy. Studenti jsou zapojováni do rozmanitých 
výtvarných soutěží a projektů (např. projekty „ve zvířecí kůži“ – 2010 
a „když je tma“ – 2011 pořádané alšovou jihočeskou galerií) a svými 
výtvarnými díly se podílejí rovněž na výzdobě školy. 

Soutěže
Soutěživý duch našim studentům rozhodně nechybí a lze celkem 

s uspokojením konstatovat, že jsou ve všech třech oborech úspěšní na 
okresní, krajské, ba i celostátní úrovni.

dovolujeme si uvést alespoň stručný přehled některých soutěží:
olympiáda v českém jazyce
dětský recitátor
Literární a výtvarná soutěž evropa ve škole
Literární soutěž psaní pod Černou věží
krumlovská prima sezóna
Literární soutěž o cenu prof. antonína voráčka
pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Olympiáda v českém jazyce
za velký úspěch v této soutěži lze považovat každoroční postup do 

krajského kola, ovšem k největším úspěchům patří samozřejmě postup 
do kola celostátního. To se podařilo např. vendule Slepičkové r. 1998, 
v r. 2009 Janě vaverové a v roce 2010 karolíně karasové. v letošním škol-
ním roce postoupili do krajského kola této soutěže barbora pešlová a pa-
vel hédl.
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Soutěže v uměleckém přednesu: Dětský recitátor a Wolkrův Prostějov
prvně zmiňovaná soutěž je určena žákům základních škol, v našem 

případě tedy primy až kvarty osmiletého gymnázia. pro starší studenty 
se nabízí soutěž v uměleckém přednesu s postupem na Wolkrův prostě-
jov, které se též zúčastňujeme, ovšem ne pravidelně.

nejvýraznějšího úspěchu – nominace z krajského kola a účasti na 41. 
Wolkrově prostějovu – dosáhl v r. 1998 vilém Tláskal. 

k našim nejlepším dětským recitátorům patří Tereza crhová (čestné 
uznání z krajského kola 2001), barbora alexandrová (2. místo krajské-
ho kola 2008 a účast na celostátní přehlídce dětská scéna) a veronika 
Spiegelová (1. místa v okresních kolech 2003, 2004, 2005). Letos nás po 
postupu z kola okresního reprezentovali v krajském kole této soutěže 
Lukáš pflanzer a milan Černý.

Národní kolo soutěže „Evropa ve škole“
po osmi letech pravidelné účasti v literární i výtvarné části této sou-

těže se g a SoŠe vimperk ve školním roce 2008/09 ujala role pořadate-
le národního kola. Soutěž každoročně vyhlašuje národní institut dětí 
a mládeže. 

pod záštitou poslance evropského parlamentu doc. mudr. Jaroslava 
zvěřiny, cSc., senátora za písecko, Strakonicko a vimpersko ing. bc. mi-
roslava krejči, cSc., 1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje mudr. mar-
tina kuby a starosty města vimperk mgr. pavla dvořáka se ve dnech 11. 
až 26. června 2009 konala v amber hotelu anna výstava nejlepších prací 
výtvarné i literární části této soutěže.

11. června odpoledne se uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací 
a následně byla na slavnostním galavečeru v měkS vimperk předána oce-
nění autorům nejlepších literárních a výtvarných prací z celé republiky.

naši ocenění studenti:
2. kat. pamětní list – Lucie Šimečková 
3. kat. 2. místo – veronika Sladovníková 
4. kat. 2. místo – Lukáš pečeně 
 3. místo – vojtěch Wagner 
v následujícím školním roce, jehož národní kolo se konalo v Táboře, 

jsme opět přivezli dvě ocenění:
1. kat. 3. místo – Jan Filip 
4. kat. 2. místo – kateřina kůrková 
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v letošním školním roce jsme byli v krajském kole opět úspěšní, a to 
jak v literární, tak ve výtvarné části soutěže. některé práce si můžete 
přečíst v tomto almanachu.

2. kat. 1. místo – kateřina bláhová: „ožívá dřevo“
 3. místo – kateřina horelicová: „když ožívá dřevo“
3. kat. 1. místo – Jakub vácha: „voják, který nikdy neodejde“
 3. místo – pavel hédl: „Člověče, mysli trochu na druhé“
4. kat. 1. místo – kateřina kůrková: „malá cukrářská povídka“
 2. místo – veronika Sladovníková:

„my, loutky ze starého světa“
 3. místo – antonia alexejeva: „Smysl života“
výtvarná část: 1. místo – kolektiv autorů: „podat pomocnou ruku“
zástupci tohoto výtvarného kolektivu byli zároveň nominováni do 

národního kola, které se konalo v Litoměřicích, a v červnu 2011 si dojeli 
pro ocenění za svůj keramický reliéf (umístěný v budově b školy).

v almanachu jsou uveřejněny také práce z letošního ročníku mezi-
národní literární a výtvarné soutěže „1000 let Zlaté stezky“ pořádané naší 
školou. dne 12. dubna 2011se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání cen v měkS vimperk. 

umístění našich studentů:
1) výtvarná část
ii. kat. 2. místo – Tereza Řezníková: „větve zlaté stezky“
 3. místo – anna Stadlerová: „zlatá stezka“
iii. kat. 2. místo – zdeněk geier: „ochrana zlaté stezky“
 3. místo – Jana hůlovcová: „zlatá stezka“
2) literární část
ii. kat. 1. místo – erika Szpuková: „medvědí pomsta“
 2. místo – kateřina bláhová: „Jak vznikl název zlatá stezka“
iii. kat. 1. místo – Lucie klímová: „za tajemnými vrátky“
 2.-3. místo – alice randáková: „zlatá stezka“

Pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, Zlatý kos, Zlatý mikrofon, Jihočeský 
vrabčák

prvně jmenované soutěže se zúčastňujeme každoročně a domnívám 
se, že s velkým úspěchem na úrovni okresní i krajské. Soutěž je určena 
žákům primy až kvarty osmiletého gymnázia.
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naši nejúspěšnější zpěváci v krajských kolech:
Jihočeský zvonek
2003 2. místo – sólo L. potužníková 
2004 1. místo – duo Š. vaňková, v. Spiegelová
2005 2. místo – duo b. Szpuková, v. Spiegelová  
2006 1. místo – duo b. Szpuková, v. Spiegelová
 1. místo – sólo v. Spiegelová
 1. místo – trio v. Spiegelová, b. Szpuková, Š. vaňková
2007  1. místo – sólo Š. vaňková
 1. místo – duo Š. vaňková, m. vaňková 
2009 2. místo – duo k. karasová – T. malíková
 1. místo – sólo v. kříž
2011 1. místo – duo e. Szpuková – m. hnátková 

i starší studentky slavily úspěchy, a to opět v krajských kolech soutěží 
zlatý kos, zlatý mikrofon a Jihočeský vrabčák: 

Zlatý kos
2003 2. místo – vladimíra malá 
 3. místo – petra pešková 
 4. místo – pavlína pankratzová 
2004 ii. kat. 1. místo – Šárka vaňková 
  2. místo – Ludmila Tomanová 
  3. místo – veronika Spiegelová
 iii. kat. 1.místo – vladimíra malá 
  2. místo – Lenka potužníková 
národní kolo brno: Š. vaňková, v. Spiegelová, v. malá – zde soutěžící 

vystoupily s profesionálními kapelami
Zlatý mikrofon
2008 1. místo – veronika Spiegelová
Jihočeský vrabčák 
2010 2. místo – v. Spiegelová

Školní studentský časopis
v letech 1994–1997 byl vydáván časopis iQ žurnál, který částečně na-

vazoval na tradici předcházejících časopisů Šotek a nový Šotek.
po delší odmlce byla v loňském roce tato studentská aktivita obno-
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vena a nový časopis dostal název Školní prach. po prázdninách získal 
novou internetovou podobu a též nový název – gooL (gymnázium 
a obchodka on-line). Šéfredaktor: Jakub vácha, it-expertka: Tereza daň-
ková, redaktoři: magdaléna kůrková, irena buriánková, ivana vavříková, 
karolína karasová, natálie Fulínová, Lucie klímová, Jana zývalová, pavel 
kříž, anna křížová, aneta Staňková, kateřina nová.

Tvůrci časopisu sami o své práci říkají:
„Ve školním roce 2010/2011 jsme se dali dohromady. Snažíme se vyjádřit svůj 

názor, postoj k problémům a radostem života na gymnáziu a navazujeme na 
tradici předchozích školních časopisů. Pokoušíme se řešit vše, co nás obklopuje, 
a sdílet pocity s ostatními kamarády a poskytnout jim žhavé novinky. Naším 
cílem je splynout s duchem školy a podat informace trochu vtipným, leč reálným 
pohledem na svět.

Letošní první ročník GOOLu byl pro nás velice úspěšný. Přihlásili jsme se 
do soutěže o časopis roku. V kategorii webový časopis Jihočeského kraje jsme se 
stali vítězi a postupujeme do republikového kola do Brna, které se bude konat 
v prosinci 2011.“

Časopis je ke zhlédnutí na webových stránkách školy.
Jana Tláskalová

Anglický jazyk 
význam angličtiny jako mezinárodního komunikačního prostředku 

v současném světě neustále narůstá, což se nutně odráží i v práci sek-
ce anJ na naší škole. výuka prochází postupnými změnami a hlavním 
cílem je dosažení co nejvyšší úrovně znalostí a jazykových kompeten-
cí našich studentů tak, aby byli schopni uspět v nové formě maturitní 
zkoušky, na vysoké škole, ve svém profesionálním i soukromém životě. 
zároveň je naší snahou efektivně zakomponovat do výuky všechna prů-
řezová témata stanovená v Švp.

v uplynulém období jsme uskutečnili změny a úpravy v učebních 
plánech, z nichž nejvýznamnější je rozšíření výuky anJ. od školního 
roku 2007/2008 se podařilo rozšířit výuku anJ v maturitních ročnících 
gymnázia o předmět „Seminář z anJ“ s dvouhodinovou týdenní dotací. 
Spolu se třemi hodinami jazyka a dvěma hodinami konverzace v anJ 
to pro studenty vytváří velmi dobré podmínky pro přípravu ke zkoušce 
a možnost rozšíření svých znalostí anglicky psané literatury, kultury vel-
ké británie a uSa a zdokonalování se v praktickém užití jazyka. 
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další velkou změnu jsme provedli při tvorbě Švp ve 3. a 4. ročníku 
SoŠe, jejíž realizace nastane v příštím školním roce. i tentokrát jde o roz-
šíření výuky – studenti, pro které je angličtina maturitním předmětem, 
celkem absolvují ve 3. ročníku pět hodin týdně. vedle tří hodin jazyka 
budou studenti využívat další dvě hodiny odborné ekonomické anglič-
tiny, ve 4. ročníku pak ještě přibude hodina cizojazyčné koresponden-
ce. cílem této změny je lepší odborná příprava na budoucí zaměstnání 
či studium ekonomie na vŠ. Úpravy se též týkají systému vzdělávání 
studentů sportovního gymnázia, kterým se snažíme pomoci ve studiu 
v době jejich sportovní sezony pravidelnými konzultacemi a individuální 
domluvou termínů zkoušení a testů.

ve školním roce 2008/2009 se po několikaleté pauze opět podařilo zís-
kat americké lektory, kteří jsou velkým přínosem pro studenty i vyučují-
cí. Tito rodilí mluvčí vyučují především hodiny konverzací, zároveň však 
střídají své české kolegy i v hodinách jazyka. někteří studenti využívají 
příležitosti a stýkají se lektory i mimo vyučování, což se velmi příznivě 
projevuje na úrovni jejich komunikativních dovedností.

vyučující anJ každoročně organizují školní kolo „konverzační soutě-
že v anJ“ – vítězové jednotlivých kategorií pak postupují do okresního 
a prakticky každoročně někteří naši reprezentanti postoupí až do kraj-
ského kola, kde velmi vyrovnaně soupeří s vítězi okresních kol celého 
kraje. v letošním roce se podařilo přivézt bronzovou medaili v kategorii 
ii.b zásluhou Štěpánky voldřichové (4.g).

Účastníme se též všech důležitých celostátních srovnávacích testování, 
v nichž naši studenti většinou dosahují dobrých, někdy i vynikajících 
výsledků – např. v roce 2010 kateřina Jančiová získala ocenění za nejlepší 
výsledek v kraji v testování Stonožka. v průběhu let několik studentů 
absolvovalo roční pobyt na střední škole v uSa či velké británii, několik 
studentů v průběhu studia složilo mezinárodní zkoušku Fce či cae, 
některé dívky odjely pracovat jako au-pair. mnoho našich absolventů 
vystudovalo angličtinu na vŠ a rozšířili tak řady učitelů anJ či jazyk 
aktivně využívají ve své profesi, jiní vystudovali univerzitu v uSa či velké 
británii, například známá cyklistka kateřina hanušová-nash.

Sekce anJ se snaží nabídnout studentům více než jen výuku ve ško-
le a pořádá dvakrát ročně zájezd na divadelní představení v angličtině 
do Českých budějovic. v roce 2010 jsme pozvali divadelní soubor do 
vimperka, aby představení mohlo zhlédnout co nejvíce našich studentů. 
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každé dva roky pak pro zájemce (45 studentů) organizujeme studijní 
zájezd do velké británie s pobytem v hostitelských rodinách. Tyto akce 
se těší velkému zájmu a mají velmi důležitou motivační úlohu. Studenti 
napsali:

Zájezd do Paříže a Londýna
Poslední dubnový týden se čtyřicet žáků z naší školy zúčastnilo vzdělávacího 

zájezdu „Deset perel Anglie a Paříže“. Akce se zdařila a přinesla všem mnoho 
poučení i krásných zážitků.

Prvního dne nás uvítala Paříž se svými památkami jako Eiffelova věž, Louvre 
a Notre-Dame. Den zakončila projížďka po řece Seině. Na programu následující-
ho dne byl zámek ve Versailles a následná návštěva Montmartru spolu s prohlíd-
kou katedrály Sacre-Coeur. Třetího dne jsme se přeplavili trajektem přes kanál 
La Manche do Anglie. Zakotvili jsme v Doveru, kde se nám nejdříve naskytla 
možnost vyfotografovat nádherné bílé útesy, a za okamžik se naše fotoaparáty 
vrhly i na zdejší hrad. Po prohlídce města Canterbury jsme pokračovali do Lon-
dýna, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách. Vzhůru na památky 
a pamětihodnosti! Londýnská muzea, Londýnské oko, Shakespearovo divadlo 
The Globe či univerzitní město Cambridge. 

Šestého dne jsme se vraceli domů plni nejrůznějších dojmů. Všichni byli spo- 
kojeni, jelikož kromě návštěvy nejrůznějších pozoruhodných míst se nám naskyt-
la příležitost konverzovat se členy hostitelských rodin a tím i možnost zdokonalit 
se v anglickém jazyce.

Členové sekce se stále snaží sledovat vývoj v metodice výuky, tech-
nických novinkách, učebních materiálech a nové poznatky přenášet do 
výuky. v posledních letech naše úsilí směřuje k zabezpečení vhodného 
materiálu k přípravě na novou podobu maturitní zkoušky. ve výuce vyu-
žíváme moderní učebnice nakladatelství oxford university press a Long-
man včetně jejich elektronických verzí, s celým souborem podpůrných 
materiálů. postupně se nám podařilo vybavit kabinet a školní knihovnu 
různými druhy slovníků, zjednodušenými verzemi anglické beletrie, fil-
my a elektronickými výukovými programy. významnými pomocníky ve 
výuce jsou též elektronické tabule a internet. v přípravě ke státní matu-
ritě má též velmi důležitou úlohu časopis v angličtině bridge. každý rok 
naši studenti odebírají kolem 150 výtisků. pro mladší a méně pokročilé 
studenty pak zabezpečujeme časopisy hello.

vyučující anJ neustále zvyšují svojí odbornost účastí na vybraných 
seminářích v České republice, využíváním grantů eu na další vzdělávání 
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pedagogických pracovníků a absolvují dvoutýdenní jazykově-metodické 
kurzy ve velké británii. v průběhu školního roku 2009/2010 čtyři učitelé 
absolvovali studium pro hodnotitele písemné a ústní zkoušky společné 
části nové státní maturity. 

Lenka Sobčiaková

Odborná sekce německého jazyka
Deutsch? – Selbstverständlich!
výuka německého jazyka má na gymnáziu a střední odborné škole 

ekonomické má své jasně dané místo už jen vzhledem ke geografické 
poloze města a školy na dohled česko-bavorské hranice. po razantních 
změnách, které do výuky německého jazyka vnesly listopadové události 
roku 1989, prošly za posledních 20 let výraznou proměnou i učebnice 
a výukové metody. předmět německý jazyk je pevně zakotven v učebních 
plánech školy, přes různé úpravy v 90. letech (např. v rámci pětiletého 
studia obchodní akademie formou 4, resp. 2 hodin týdně, nebo 5 ho-
din týdně v prvních třech ročnících osmiletého gymnázia) došlo později 
k ustálení podoby předmětu, který byl a je na obchodní akademii, poz-
ději střední odborné škole ekonomické, a na 4letém gymnáziu vyučován 
v dotaci 3 hodiny týdně, na osmiletém gymnáziu pak jako druhý cizí 
jazyk od kvarty, přičemž se zavedením školního vzdělávacího programu 
pro tento obor studia ve školním roce 2009/2010 se výuka posunula již 
do tercie. ve vyšších ročnících je studentům nabízena konverzace v ně-
meckém jazyce jako volitelný nebo nepovinný předmět, v maturitním 
ročníku pak seminář v německém jazyce pro ty, kteří chtějí z tohoto ja-
zyka složit maturitní zkoušku. Studium na střední odborné škole ekono-
mické zahrnuje také cizojazčnou obchodní korespondenci, od školního 
roku 2011/2012 přibývá navíc nový předmět – obchodní němčina. 

i když na škole až na malé výjimky (ernesto resch, armin rahn) ne-
působili rodilí mluvčí, možností, jak se prakticky setkat s živě mluveným 
jazykem, mají studenti školy celou řadu. velkou podporou pro studium 
a praktické využití jazyka je letos již 20leté partnerství s gymnáziem Jo-
hanna gutenberga ve Waldkirchenu, které umožňuje vzájemné návštěvy 
studentů i učitelů při různých pracovních i společenských akcích a také 
přímo ve výuce. Škola je také pravidelně účastníkem řady mezinárodních 
projektů, z nichž nejdůležitější je hostovací školní rok – projekt euro-
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regionu Šumava – bavorský les – dolní inn, jenž umožňuje vybraným 
studentům absolvovat školní rok na jednom z dolnobavorských gymná-
zií, výrazně rozvinout znalosti jazyka a složit si mezinárodní jazykovou 
zkoušku na úrovni obtížnosti b2 nebo dokonce c1. dalším projektem 
je filmový festival naturvision, který od roku 2002 pořádá město vim-
perk ve spolupráci s bavorskými partnery. při festivalu filmů o přírodě 
a zvířatech, jehož soutěžní část probíhá v bavorském neuschönau, máme 
už řadu let zastoupení nejen v doprovodných workshopech, ale i v mlá-
dežnické porotě a v organizačním štábu. Studenti naší školy se podílejí 
i na překladech komentářů k filmům pro českou přehlídku, konanou ve 
vimperku, a vyzkoušeli si i simultánní čtení komentářů k filmům. 

Studenti školy se pravidelně zúčastňují konverzační soutěže v němec-
kém jazyce, v níž jsme v minulosti dosáhli řady úspěchů nejen v okres-
ním, ale i krajském kole. v posledních dvou letech jsme zaznamenali 
úspěchy v podobě 4. místa v krajském kole, kterého dosáhla k. předo-
tová, a dvou osmých místa v krajském kole kategorie c, tj. ve srovnání 
s téměř rodilými mluvčími, pro Š. blaschka a m. novotnou. 

protože by čkověk měl poznat zemi, jejíž jazyk se učí, jsou do učeb-
ních plánů zařazovány poznávací exkurze, zaměřené na reálie německy 
mluvících zemí. vedle jednodenních zájezdů do Freyungu, Waldkirche-
nu, pasova, bad Füssingu, deggendorfu a regensburgu jsou studentům 
nabízeny i vícedenní pobyty (např. berlín, severní německo s návštěvou 
hamburgu a Lübecku, drážďany a míšeň, nebo naopak bodamské je-
zero, kostnice a Švýcarsko – zürich, Luzern, zermatt). Tradiční předvá-
noční návštěvy vídně v posledních letech organizačně zajišťují studenti 
3. ročníku studijního oboru obchodní akademie. nezapomenutelnou 
zůstává také návštěva mnichova a tamního oktoberfestu. 

učitelé rozhodně nezůstali pozadu, využili nabídky evropských pro-
gramů pro další vzdělávání pedagogů a získali nové zkušenosti např. ve 
vídni, berlíně, Wiesbadenu, Salzburku, norimberku a pasově, zúčast-
nili se celé řady odborných seminářů, pořádaných v krajských městech, 
a jsou odborně vyškoleni jako hodnotitelé nově zavedených státních ma-
turitních zkoušek. 

vzhledem k aktuální nabídce pracovních míst u německých firem ve 
vimperku má výuka německého jazyka na škole nadále svůj nezastupi-
telný význam a bude i nadále naplňovat ono známé heslo „kolik jazyků 
umíš, tolikrát jsi člověkem“. Roman Hajník
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Spolupráce přes hranici
poloha blízko u česko-bavorské hranice již sama o sobě předurču-

je gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou ve vimperku 
k účasti na mezinárodních projektech a rozvíjení česko-německých vzta-
hů. a škola této možnosti také hojně využívá. od září 1990 se datuje 
spolupráce s gymnáziem Johanna gutenberga ve Waldkirchenu, která za 
uplynulých 20 let přerostla v pevné přátelské vztahy, založené na srdeč- 
nosti, vstřícnosti a vzájemné důvěře. motorem této spolupráce byli pře-
devším paní rndr. hana prokopová a oStd. Franz Lenhardt, důleži-
tá byla samozřejmě také podpora učitelů obou pedagogických sborů, 
která dodávala jednotlivým akcím onu nezapomenutelnou atmosféru. 
Spolupráce na úrovni vedení škol, učitelů i studentů doznala během 
uplynulé doby mnoha forem – sportovní turnaje, hospitace ve výuce, 
přátelská setkání učitelů, procházky, exkurze, společenské večery nebo 
návštěvy památek. v poslední době, v souvislosti s výukou českého ja-
zyka na waldkirchenském gymnáziu, jsou to i setkání skupin studentů, 
při nichž vedle němčiny zní i český jazyk. ve školním roce 2010/11 při-
jali studenti z Waldkirchenu pozvání k účasti na literární soutěži „1000 
let zlaté stezky“ a zúčastnili se také slavnostního vyhlášení výsledků ve 
vimperku. 

dalším významným projektem je „hostovací školní rok“, organizovaný 
euroregionem Šumava – bavorský les – dolní inn se sídlem ve Freyungu 
a významně podporovaný bavorskou státní kanceláří a Česko-němec-
kým fondem budoucnosti. Tento projekt umožňuje studentům z jižních 
a západních Čech studovat za velmi výhodných podmínek na vybraném 
dolnobavorském gymnáziu. Je velkou ctí pro školu, že se do projektu za-
pojila hned na jeho začátku v roce 1996 a od té doby pravidelně vysílá své 
studenty na zkušenou. celkem se do projektu zapojilo již 47 studentů, 
ve školním roce 2011/12 se jejich celkový počet zaokrouhlí na 50. projekt 
umožňuje studentům výrazně rozvinout své znalosti německého jazyka, 
poznat jiné prostředí a integrovat se do jiné společnosti. Škole pak pro-
jekt umožnil navázat kontakty s celou řadou škol v dolním bavorsku 
(gymnasium Leopoldinum passau, comenius gymnasium deggendorf, 
robert-koch-gymnasium deggendorf, gymnasium untergriesbach, 
gymnasium vilshofen, gymnasium Freyung, maristengymnasium 
Fürstenzell, veit-höser-gymnasium bogen, Wilhelm-diess-gymnasium 
pocking). po absolvování tohoto studia studenti školy skládají meziná-
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rodní zkoušky zertifikat deutsch b2, c1 (v obou případech se jedná 
o těžší zkoušky než je současná vyšší úroveň státních maturit), které 
jim otevírají brány k dalšímu studiu i do světa a později umožňují lepší 
uplatnění na trhu práce. 

Řada studentů naší školy se aktivně zapojila do organizace festivalu 
filmů o přírodě a zvířatech naturvision, ať už v jeho německé soutěžní 
části jako členové mládežnické poroty (např. v. hanzlík, Š. blaschko), 
nebo jako překladatelé komentářů k jednotlivým filmům pro českou část 
festivalu či při simultánním čtení přeložených textů při flmových projek-
cích (např. m. duspiva, p. Sudický, r. klímek, v. hanzlík, Š. blaschko, 
k. rozhoň, v. Spiegelová). 

v posledních dvou letech se v rámci přeshraničního projektu usku-
tečnila také vzájemná návštěva učitelů a studentů naší školy a gymnázia 
v bogenu. 

Se studenty naší školy je možné se setkat v rámci mnoha přeshranič-
ních kulturních projektů (divadelních, hudebních nebo literárních) a je 
dobře, že se v rámci nich uplatňují nejen svým umem a talentem, ale 
vynikají i svými jazykovými znalostmi. možnosti studia na naší škole 
jim to umožňují v míře vrchovaté a je jen dobře, že toho mladá generace 
skutečně umí využít. 

Roman Hajník

Přírodní vědy – matematika a fyzika
období 1997–2011 je obdobím velkých změn. rozvoj přírodních věd 

je výrazně ovlivněn rozšířením výpočetní techniky do škol, změnami 
v učebních osnovách, zaváděním státní maturity, vytvářením školních 
vzdělávacích programů. 

Učební plány a osnovy
obsah a rozsah výuky se v uplynulém období měnil podle učebních 

plánů a osnov. významnou změnou bylo zvýšení počtu vyučovacích ho-
din matematiky v prvním a druhém ročníku gymnázia a odpovídajících 
ročnících víceletého gymnázia. druhá významná změna nastala se zavá-
děním školního vzdělávacího programu, ve kterém se promítá vzdělávací 
reforma do každodenní výuky. výuka získala na atraktivnosti zaváděním 
nových technologií a využíváním výpočetní techniky. přípravu na nové 
maturitní zkoušky jsme zahájili více než před dvanácti lety testováním 
žáků v projektu maturita nanečisto. 
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Pomůcky a laboratoř
nové technologie a výpočetní technika výrazně změnily tvář hodin 

matematiky a fyziky. do tříd se postupně začala zavádět výpočetní tech-
nika, digitální projekce, využití internetu. od roku 1997 se postupně 
vystřídaly počítače – od operačního systému doS až po Windows Xp. 
postupně se zdokonaloval i výukový software. Žáci v hodinách matema-
tiky zpracovávali úlohy na grafických kalkulačkách, které později vystří-
dala projekce a výklad s užitím matematického softwaru. v matematice 
se začaly používat programy cabri ii (na planimetrii), cabri 3d (na ste-
reometrii), derive 6 (na funkční analýzu). ve fyzice programy Famulus 
(modelování) a iSeS (počítačem podporovaná laboratoř). v současné 
době žáci pracují ještě v programu geogebra (geometrie a funkce) a mo-
duly měřícího systému vernier (počítačem řízené a zpracovávané měře-
ní). dalším pokrokem je zavedení centra elektronické výuky, ve kterém 
mají žáci shromážděny výukové materiály z matematiky a fyziky a jsou 
dosažitelné prostřednictvím internetu. 

nově byla zrekonstruována laboratoř fyziky 93b, kde byl vyměněn 
nábytek, nově instalovány rozvody elektřiny a zavedena projekce. učebna 
fyziky b92 sice zůstala kmenovou učebnou, ale stále je využívána i jako 
učebna fyziky. do učebny se podařilo nainstalovat interaktivní tabuli 
a keramickou tabuli. v každé učebně lze využívat školní síť a internet. 

moderní technologie ve výuce postupně proměňují tvář klasické výu-
ky. přesto zde mají nezastupitelné místo i klasické formy práce. 

Exkurze a další formy výuky
Stálé místo mezi exkurzemi má evT (exkurzně vzdělávací týden). po-

dařilo se vytvořit několik různých náplní tohoto významného projektu, 
z nichž se v posledním desetiletí nejúspěšnějšími staly exkurze v oblasti 
Jeseníků a pálavy. navázaly tak na atraktivní exkurze v oblasti nízkých 
Tater a malé Fatry.

v laboratorních pracích z fyziky se stále více prosazuje elektronické 
měření a zpracování naměřených dat. v domácí přípravě mohou žáci 
využít elektronických výukových materiálů, dostupných po internetu.

Soutěže 
Žáci tradičně soutěží v matematické a fyzikální olympiádě, matema-

tickém klokanovi, středoškolské odborné činnosti, pythagoriádě, piko-
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matu a v řadě dalších soutěží. naše škola se stala i spoluorganizátorem 
okresního kola fyzikální olympiády kategorie e, F, kde trvale dosahují 
žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia vynikajících výsledků. 

Tomáš Daněk

Odborná sekce DEJ, ZSV, OBV, OBN a LAT
ve školním roce 1996/97 se konala mimořádná událost v životě školy. 

Tehdejší oa a g připravily oslavy 60. výročí jejího založení. bylo tehdy 
pozváno 4 500 bývalých absolventů, učitelů a pracovníků. než jsme se 
nadáli, uběhlo dalších 15 let a připomínáme si 75. výročí. následují in-
formace o tom, co se dělo během uplynulých 15 let v sekci společensko-
vědních předmětů.

Tato sekce spojuje celou škálu povinných i volitelných předmětů na 
g a SoŠe. podle učebních plánů jsou to: dějepis a občanská nauka, 
z učebních plánů g: dějepis, základy společenských věd, občanská vý-
chova a volitelný předmět společenskovědní seminář, který bývá otevřen 
podle zájmu studentů buď z dějepisu, nebo ze společenských věd, ale 
také kombinovaný (studenti mohou navštěvovat oba předměty – děje-
pis i základy společenských věd). do této sekce je také zařazen volitelný 
předmět latina. bývá otevřena podle zájmu žáků.

v některých předmětech došlo v předešlých letech k posílení počtu 
odučených hodin týdně na základě předpokládaných požadavků ke stát-
ním maturitám. v primě až kvartě zůstávají trvale 2 hodiny dějepisu, po 
jedné hodině občanské výchovy, v kvintě až septimě víceletého gymnázia 
se vyučovaly 2 hodiny dějepisu, v oktávě se dějepis nevyučoval, stejně jako 
v posledním ročníku u studentů se zaměřením na programování. Stu-
denti s všeobecným a sportovním zaměřením měli dějepis po celou dobu 
studia. podle Švp se budou dějepis učit i studenti posledního ročníku ví-
celetého gymnázia a se zaměřením na programování. v kvintě víceletého 
gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého gymnázia se vyučuje zSv jednu 
hodinu týdně, ve druhém až čtvrtém ročníku po 2 hodinách týdně. zde 
došlo k posílení dotace hodin. na SoŠe byl posílen počet hodin dějepisu 
ze 2 na 3 hodiny, ale učí se pouze v prvním ročníku. občanská nauka se 
učí 2 hodiny týdně v prvním a 1 hodinu ve druhém ročníku. Seminář ze 
společenských věd se na g vyučoval 2 hodiny týdně až v maturitním roč-
níku, od školního roku 2011/12 si ho mohou studenti zvolit v septimě 
nebo 3. ročníku čtyřletého gymnázia.
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po zavedení Švp na naší škole jsme se rozhodli zachovat dosavadní 
předměty a neslučovat je do různých bloků.

výuka podle nového Švp začala ve školním roce 2008/2009 nejdříve 
na víceletém gymnáziu. 

v rámci tohoto programu bylo připraveno několik projektů, které 
vznikly za součinnosti předmětů dějepisu, občanské výchovy, českého 
jazyka a výtvarné výchovy. projekt začíná v primě a má název „poznej své 
město“, pokračuje v sekundě poznáním prachatic, v tercii Českých budě-
jovic a v kvartě hlavního města prahy. na základě prohlídky zajímavých 
objektů a poznání historie navštívených měst píší studenti samostatnou 
práci, v níž využijí získané informace, některé si sami vyhledávají i z ji-
ných dostupných zdrojů. velmi se nám osvědčila spolupráce s kastelá-
nem vimperského zámku panem ing. a. dvořákem. Letos již počtvrté 
provedl studenty zajímavými prostory zámeckého areálu a svým výkla-
dem vzbudil u řady studentů zájem o historii města. akce se zúročila 
i tím, že studenti připravili malou výstavu fotografií zámku s výkladem 
v rámci „Týdne otevřených dveří“ školy. od školního roku 2009/2010 
zahájily výuku podle Švp i další první ročníky a kvinta víceletého gym-
názia.

každoročně se studenti zúčastňují Týdne evropského kulturního dě-
dictví. o průvodcovskou činnost v historických objektech města bývá 
mezi žáky velký zájem, jejich odborné výklady o památkách vimperka 
hodnotí místní i cizí veřejnost kladně. Studenti jsou dobře vybaveni také 
jazykově, zvládnou provést cizince i v anglickém a německém jazyce.

v listopadu se pravidelně zúčastňujeme se studenty společenskovědní-
ho semináře projektu společnosti při České televizi Člověk v tísni. projekt 
má název Jeden svět na školách. cílem je využít výrazného potenciálu do-
kumentárních filmů. každý rok po projekci zajímavého filmu následuje 
beseda s osobnostmi, které mají studentům možnost předat zkušenosti 
ze svého života. besedovat se studenty přišli např. pan p. m. vích, kazatel 
r. novák, mons. v. dvořák, mvdr. v. dlauhoweský a další.

na škole vystupují s didaktickodivadelním pořadem v rámci projektu 
Faber manželé pěnkavovi. Studenti již měli možnost zhlédnout např. 
pořad zaměřený na antický Řím „ave caesar“, programy o vzdělávání ve 
středověku v době karla iv. a václava iv., o renesanci, keltech a další.

Studenti tercie a kvarty se pravidelně účastní dějepisné olympiády 
a celostátní dějepisné soutěže v chebu. 
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při výuce dějepisu se reflektuje na závěry mŠmT Čr k ukončování stu-
dia na SŠ, důraz je kladen na novodobé dějiny (tomu jsou již dlouhodobě 
přizpůsobeny i maturitní otázky).

v rámci dějepisu a semináře ze společenských věd mají studenti pří-
ležitost navštívit řadu zajímavých akcí, besed, exkurzí. pořádají se již 
zmiňované exkurze v rámci města a okolí, např. i do nedalekých malenic, 
exkurze do prahy, např. do vzdělávacího a kulturního centra Židovského 
muzea, prohlídky hlavního města se zaměřením na konkrétní umělecké 
slohy. velmi zajímavé je muzeum Šimona adlera v dobré vodě u hart-
manic, Český krumlov, klášter ve zlaté koruně. Studenty zaujala také 
návštěva pracovního tábora vojna u příbrami. dvanáctičlenné skupiny 
žáků se zúčastnily exkurze do bývalého koncentračního tábora v osvě-
timi, součástí programu byla i prohlídka historického města krakova 
a solných dolů ve Wielicze. Letos opět dvanáctičlenná skupina navštívila 
koncentrační tábor ve Flossenbürgu a chebsko. Studenti školy bývají 
přítomni pietnímu aktu u příležitosti dne veteránů. pokud se konají 
zajímavé příležitostné výstavy, snažíme se je také zhlédnout.

Studenti semináře ze společenských věd zpracovávají seminární práce, 
provádějí prezentace svých prací před spolužáky, odpovídají na dotazy.

náš bývalý student miroslav hyrman se několik let věnoval SoČ na 
téma česko-německých vztahů, velmi úspěšně s touto prací reprezentoval 
na několika akcích nejen v České republice, ale i v německu. práce má 
název „Česko-německé vztahy očima dobového tisku a současné středo-
školské mládeže v příhraniční oblasti“. prezentace se konaly ve spoluprá-
ci s katedrou germanistiky Jihočeské univerzity v Českých budějovicích 
na semináři germanistů ve školícím středisku Jihočeské univerzity, další 
prezentace se uskutečnila na goethe centru v Českých budějovicích. za 
svou práci obdržel student podpůrnou kulturní cenu ve vědecké ka-
tegorii Sudetoněmeckého krajanského sdružení se sídlem v mnichově 
a byl nominován na cenu „mladý evropan“ nadace heinze Schwarzkopfa 
se sídlem v berlíně. 

zajímavá je i publikační činnost našich kolegů r. hajníka a J. komrsky 
věnovaná městu vimperku a bratrům boháčům z volyně. kolega hajník 
prezentoval svou práci a besedoval se studenty na naší škole, ale i na 
vimperských základních školách, uspořádal řadu akcí i pro širokou veřej-
nost. Loni na podzim vydal svou knihu také další náš pedagog ing. mi-
lan vančura, který se v rozsáhlé publikaci věnuje historii a současnosti 
města husinec.
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v předmětu základy společenských věd mají žáci možnost poznat zá-
klady několika vědních disciplin. v prvním ročníku studují psychologii, 
ve druhém sociologii, ve třetím právo a ekonomii a ve čtvrtém filozofii 
a etiku. v hodinách je zájem o otázky filozofie, samotného bytí, o prak-
tické otázky etiky (mravní zákony, hodnoty lidského života a bioetiky 
– eutanazie, umělé oplodnění, interrupce, antikoncepce, ochrana a roz-
víjení života, život nemocných, volné vztahy mezi mladými lidmi, svědo-
mí, hledání smyslu života), studenty zajímá také religionistika, zejména 
východní náboženství a islám, postavení žen v islámu apod. v sociologii 
zajímají mladé lidi sociologické problémy doby (masmédia, globalizace 
společnosti, egocentrismus, rasová nesnášenlivost, tolerance názorů dru-
hého, projevy vandalismu, sociální prevence).

v rámci primární prevence je pro žáky zajišťována řada zajímavých 
přednášek a besed. například agentura phenix připravila besedy na té-
mata: sociálně patologické jevy, práva dětí a lidská práva, aidS, drogy, 
kouření, šikana, vztahy mezi lidmi, zlepšení vztahů mezi chlapci a děv-
čaty, vytváření dobrého kolektivu a vzájemné respektování, mezilidská 
tolerance aj. Studenti se setkali a besedovali s představiteli etického fóra 
v praze, měli možnost besedovat s ing. J. bauerem, Thdr. J. Šrajerem, po-
slancem pČr m. doktorem, mgr. k. kadlecovou ze Střediska výchovné 
péče i dalšími zajímavými osobnostmi. besedovalo se také se zástupci 
policie Čr.

probíhají také exkurze např. do pS pČr, do Senátu pČr, k okresnímu 
soudu v prachaticích.

Latinu si mohou studenti vybrat jako volitelný předmět. přestože 
dotace hodin není velká, několik žáků si ji zvolilo i jako volitelný před-
mět a několik jich postoupilo do zemského kola soutěže certamen La-
tinum.

Květoslava Jelínková

Zeměpis
výuka zeměpisu v uplynulém období nezaznamenala prakticky žádné 

změny týkající se počtu vyučovaných hodin v jednotlivých ročnících. na 
gymnáziu se zeměpis vyučuje v rozsahu 2 hodin týdně, maturitní ročníky 
mají možnost zvolit si povinně volitelný předmět seminář ze zeměpisu 
jako přípravu na maturitní zkoušku či jako možnost dalšího rozšíření 
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svých znalostí v této oblasti. na SoŠe se vyučuje s dvouhodinovou dotací 
hospodářský zeměpis v 1. a 2. ročníku.

Specifikem předmětu je neustále se měnící svět, což vytváří trvalý tlak 
na vyučující v oblasti neustálého vzdělávání; pedagog musí být neustále 
informovaný, chápat podstatu těchto změn a získané informace přinášet 
do výuky. ideální pro výuku zeměpisu je možnost pracovat s maximál-
ním množstvím obrazového a názorného materiálu, což se nám daří 
realizovat ve stále větší míře díky moderní technice. velkými pomocníky 
jsou interaktivní tabule, internet, filmy, dokumenty apod. v průběhu 
let jsme postupně vyměnili a aktualizovali mapový materiál, na rozšíře-
ní znalostí o novinkách z metodiky výuky geografie a současného dění 
ve světě využíváme časopisy dnešní svět, geografické rozhledy a geo. 
nejaktuálnějším obohacením zeměpisného výukového materiálu je za-
koupení elektronického programu evropa.

Studenti se každoročně účastní zeměpisné olympiády ve školním 
kole, o které je vždy velký zájem. vítězové postupují do okresního kola 
a dále do krajského či národního kola. každoročně se účastníme kraj-
ského kola v některých kategoriích a občas se studentům podaří krajské 
kolo vyhrát a postoupit do národního mezi 14 nejlepších v republice. 
v roce 2008 se to podařilo marku myslíkovi, který se umístil na krásném 
6. místě. v roce 2009 soutěžila v národním kole Jana vaverová a letošním 
školním roce získal Jakub Jelen v národním kole výborné 10. místo.

praktické formy výuky jsou velmi vhodným doplněním teoretické vý-
uky. v uplynulém období se uskutečnilo mnoho různých exkurzí do 
různých měst, planetárií, observatoře, automobilky mladá boleslav, 
np Šumava apod. druhé ročníky se pak pravidelně účastní exkurzně 
vzdělávacího týdne v různých regionech naší země, kde se studenti se-
znamují s přírodními zajímavostmi a hospodářskou charakteristikou. 
Taktéž spolupracujeme s odborníky z národního parku Šumava, kteří 
naše studenty informují např. o problematice mapování a geografických 
informačních systémech.

zeměpis na naší škole je poměrně oblíbeným předmětem, což doka-
zuje každoročně vysoký počet studentů (okolo 30), kteří si ho volí jako 
svůj maturitní předmět, a poměrně velký počet našich absolventů, kteří 
se geografii věnovali a věnují dále při studiu na vysokých školách.

Lenka Sobčiaková
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Obchodní akademie v letech 1997–2011
pro toto období je charakteristická snaha více přiblížit teorii získanou 

ve školních lavicích praxi profesního života a zároveň rozšířit znalosti 
i dovednosti studentů pro širší uplatnění absolventů.

nejprve je zavedena individuální týdenní školní praxe studentů v se-
kretariátu školy (2003/2004), která je v roce 2007/2008 doplněna o in-
dividuální jednodenní praxi mimo školu.

od školního roku 2009/2010 žáci 2. a 3. ročníku absolvují 14denní 
praxi ve vybraných podnicích, kde se nejen setkávají s chodem podniku, 
ale i sbírají informace pro vypracování maturitní seminární práce. 

do učebních osnov jsou zaváděny odborné předměty marketing, ban-
kovnictví a pojišťovnictví, finance, cizojazyčná korespondence a práce ve 
fiktivní firmě. 

novou podobu získává i maturitní zkouška v oblasti odborného za-
měření studentů. klasická zkouška z účetnictví, opírající se o maturitní 
písemnou část, je nahrazena praktickou zkouškou z odborných před-
mětů (pzop), která kromě části ověřující znalosti z účetnictví obsahuje 
ještě část obchodní korespondence (včetně cizojazyčné korespondence) 
a ekonomických výpočtů. 

v ústní části maturitní zkoušky pak studenti prokazují své odborné 
znalosti v teoretické zkoušce z odborných předmětů (Tzop).

zavedením účetního programu pohoda nejen do předmětu účetnictví 
pak postupně přecházejí studenti k vypracovávání pzop na počítači. 

ve školním roce 2000/2001 je ukončena transformace pětiletého 
studia na čtyřleté a studium na oa je zaměřeno na cestovní ruch. po 
krátkém přerušení pak od školního roku 2007/2008 studenti 3. ročníku 
volí svou další odbornou orientaci mezi Službami cestovního ruchu 
a obchodními a hotelovými službami. v těchto předmětech je velký 
prostor věnován praktickým formám výuky.

kromě odborných exkurzí studenti vypracovávají seminární práce, 
zúčastňují se soutěží – například zapojením do projektu národní agen-
tury cestovního ruchu „Turisté vítáni“ (s prací „provozování hotelu cel-
tic“ postoupili do celostátního kola mezi 10 nejlepších prací), vykonávají 
odbornou praxi v podnicích odpovídajících jejich zaměření. 

naši studenti se úspěšně zapojovali do celostátní soutěže ekonomický 
tým, který organizuje rada asociace obchodních akademií ve spolupráci 
se společností brno international business School. Soutěž je určena pro 
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tříčlenné týmy studentů 4. ročníků obchodních akademií. Tato prestižní 
soutěž má poskytnout školám možnost prezentovat znalosti a dovednos-
ti svých žáků a současně dát prostor pro to, aby se obchodní akademie 
mohly představit veřejnosti jako významný typ střední odborné školy.

Tradici má výuka v předmětu fiktivní firma, kde se naše studentské 
společnosti velice dobře etablovaly mezi ostatní české a zahraniční spo-
lečnosti. Jsou pravidelnými účastníky třídenního mezinárodního veletr-
hu fiktivních firem konaného každoročně na výstavišti praha, z kterého 
si přivezli i 3. místo v soutěži o nejlepší výstavní stánek a 2. místo v sou-
těži o nejlepší logo firmy. 

10. ročník mezinárodního veletrhu FiF v březnu 2004 byl v této oblas-
ti pro firmu elipsa zvlášť výjimečný. po navázání spolupráce se student-
skou firmou perfekt control z gmündu v rakousku jsme vystupovali 
jako obchodní partneři a vystavovali společně.

Škola řadu let spolupracuje s organizací Junior achievement, která 
byla zřízena s cílem zvýšit ekonomickou gramotnost studentů v Čr. Její 
program byl zaváděn nejprve do učebních osnov obchodní akademie 
(s názvem aplikovaná ekonomie), později jako volitelný předmět i na 
gymnáziu. Studenti byli velmi úspěšní v celé řadě vyhlašovaných soutěží 
tohoto programu. 

v soutěži „nejlepší studentská společnost ape“ se opakovaně účast-
nili finále, nejlepšího umístění – 3. místo – pak dosáhla společnost apis. 
v soutěži „nejlepší student ape“ obsadila Lenka pechlátová 1. místo, 
vítězslav hladík 2. místo a david Tlustý 3. místo (v různých ročnících). 

Studentské společnosti Septimus a Tria se zapojily do velice prestižní 
akce – spoluúčast na zajištění konference Twiningového projektu eu 
a mpSv v praze. Jejich práce byla ze strany domácích i zahraničních hos-
tů velice dobře hodnocena. 

každoročně se nejlepší studenti oa účastní soutěže v grafických před-
mětech. marie hanzalová obsadila ve školním roce 2007/2008 v krajské 
soutěži 2. místo. ve školním roce 2010/2011 se škola poprvé zúčastnila 
na krajské grafické soutěži v písku soutěžní disciplíny korektura textu, 
kde jsme hned napoprvé obsadili 3. místo – studentka 4.oa barbora 
podlešáková.

Škola na jaře 2002 organizovala 42. ročník regionální soutěže v gra-
fických předmětech.

Ludmila Jandová
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Tělesná výchova v uplynulých patnácti letech
vyučující tělesné výchovy: J. Čermák, p. dvořák, L. Filip, m. havlíč-

ková, J. hrdinková, v. huříková, v. huřík, L. Sobčiaková, m. vejvodová. 
podmínky pro výuku tělesné výchovy: výuka probíhá ve dvou tělocvič-
nách, ve kterých došlo k rekonstrukci podlah (2000, 2009), vybudování 
boulderingové stěny (2009) a dovybavení tělocvičným nářadím (2008). 
pravidelně je využíván vimperský zimní stadion, bazény v prachaticích 
a ve volarech. vzhledem k nevyhovujícím podmínkám na městském sta-
dionu využíváme pro výuku atletiky, sportovních her a další pohybové 
aktivity prostory kolem zámku a v nově vznikajícím areálu vodník. do 
programu výuky tělesné výchovy máme zařazeny vedle tradičních cvičeb-
ních nabídek i informace o nových pohybových aktivitách a prakticky je 
realizujeme. Tím se zvyšuje zájem studentů (výuka carvingu, snowboar-
du, in-line, freesbee, lezení, horská kola). při sestavování nových školních 
vzdělávacích programů jsme vycházeli z tradice, zkušeností a možností 
školy. v primě až tercii vyučujeme tři hodiny tělesné výchovy týdně. v pri-
mě absolvují naši studenti 10 lekcí základního plaveckého výcviku, na 
který naváže v tercii opět 10 lekcí. cílem je zvládnutí dvou plaveckých 
způsobů. v sekundě absolvují žáci základní lyžařský kurz v atraktivním 
prostředí horského střediska v peci pod Sněžkou. náplní je výuka sjez-
dové i běžecké techniky a jako nadstandard výuka snowboardingu. vedle 
teoretických přednášek s lyžařskou tématikou probíhá v rámci kurzu 
teoretická i praktická výuka poskytování první pomoci, výuku vede 
mudr. L. kovář. vyšší stupeň víceletého gymnázia, čtyřleté gymnázi-
um a třídy obchodní akademie mají ve svém vzdělávacím programu dvě 
hodiny tělesné výchovy a dvě hodiny sportovních her se zaměřením na 
volejbal. v prvním ročníku nabídku lyžařského kurzu, ve druhém blok 
plavání a ve třetím sportovně turistický kurz. výuka je zaměřena na roz-
voj pohybových vlastností, zkvalitnění úrovně pohybových dovedností 
a prohloubení vztahu studentů k pohybovým aktivitám s důrazem na 
rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. ve čtvrtém ročníku nabízíme 
blokovou výuku podle zájmu studentů. cvičební jednotky jsou vedeny 
formou tréninku, vyučující prezentuje nové discipliny, tréninkové me-
tody, informace o výživě a zdravotním dopadu pohybových aktivit na 
kvalitu života. pro studenty se zdravotním poškozením je otevřeno od-
dělení zdravotní tělesné výchovy a pro úplně osvobozené seminář „vý-
chova ke zdraví“. Sportovní reprezentaci a organizaci volnočasových ak-
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tivit pomáhá zajišťovat aŠSk – „centrum sportu Školního sportovního 
klubu“. Tradiční je již činnost klubu volejbalu, basketbalu, organizace 
sportovních turnajů, nadační sbírka emil, zátopkova štafeta, zvláště 
pak zajištění finanční podpory pro sportovní a tělovýchovné aktivity 
studentů. naše škola, g a SoŠe vimperk, dosahuje již tradičně skvělé 
výsledky na okresní úrovni v basketbalu a volejbalu, na krajské úrovni 
v přespolním běhu, atletice, běžeckém lyžování, sjezdovém lyžování, a na 
celostátní úrovni, kde v roce 2010 vyhrála družstva chlapců i dívek závod 
v přespolním běhu a reprezentovala Čr na mistrovství světa. družstvo 
chlapců obsadilo 15. místo a družstvo dívek 13. místo. Jsme pravidelný-
mi pořadateli okresního turnaje středních škol v basketbalu a krajského 
závodu v běhu na lyžích. naším významným partnerem při zajišťování 
sportovních aktivit je firma adidaS, město vimperk a podnikatelé ne-
jen z našeho města. cílem naší práce bylo a bude udržet zájem studentů 
o tělovýchovné a sportovní aktivity, položit základy pro vybudování ce-
loživotního zájmu o své zdraví a zařazení pohybových aktivit do pravi-
delného životního stylu našeho absolventa. 

Jaroslava Hrdinková 

 

Bývalá studentka, 
mistryně světa – 
Tereza Huříková
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Pozdravy a vzpomínky

RNDr. Hana Prokopová
Pozdrav k jubileu školy

milá školo,
75. výročí Tvé existence je opravdu příležitostí ke vzpomínání. prožila 

jsem s Tebou celých 33 let v dobrých i horších časech, ale především 
společně s žáky a s kolegy. dala jsi vzdělání i mým dvěma dětem. za ty 
roky ses rozrostla do čtyř budov, jejichž prostory mi budou vždy blíz-
ké. nejraději však vzpomínám na učení chemie a biologie ve třídách 
č. 77 a 89. vybavuji si přesně ta místa, kde jsem stávala a snažila se Tvým 
žákům přiblížit svět přírodních zákonitostí. vybavuji si přesně zasedací 
pořádek Tvých učitelů v knihovně při jednání pedagogických rad, které 
jsem měla čest 16 roků řídit. vybavuji si přesně doby, při kterých jsme 
všichni fandili Tvým úspěšným sportovcům, při kterých jsme drželi pal-
ce Tvým studentům při různých vědomostních kláních či maturitních 
zkouškách. vybavuji si přesně, když jsi vítala studenty a pedagogy Tvého 
partnerského gymnázia z Waldkirchenu. 

Časté vzpomínání na Tebe mne někdy naplňuje smutkem, ale častěji 
vzpomínám s radostí, že jsem měla možnost, po většinu své pedagogické 
práce, být právě s Tebou propojena.

milá jubilantko, přeji Ti, abys i v dalších letech měla pozorné a vníma-
vé studenty, profesionálně zdatné a obětavé učitele, úspěšné absolventy 
a dobré přátele.

Závodilo a trénovalo se v průkopnických  
a neopakovatelných podmínkách 

S vimperkým gymnáziem je neodmyslitelně spjat i sport, jeho aktivní 
provozování i studium, v roce 2011 si navíc připomínáme 35 let od za-
ložení sportovních tříd ve škole. Jednou z těch, kdo pamatují samotné 
začátky sportovních tříd na gymnáziu a všechny pozdější úspěchy v 80. 
letech minulého století, je i paní profesorka Jaroslava Vávrová. proto 
jsem se za ní v dubnu letošního roku vypravil do jejího bydliště na kvil-
du a při rozhovoru jsme zavzpomínali na její závodnickou, trenérskou 
i pedagogickou činnost ve vimperku.
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Jak jste se dostala právě na naše gymnázium?
v roce 1969 jsem ukončila studium na Fakultě tělesné výchovy a spor-

tu univerzity karlovy v praze. od podzimu jsem se jako členka aka-
demického družstva ČSSr v běhu na lyžích připravovala na svou třetí 
univerziádu. po italském claviere-Sestriere a rakouském innsbrucku 
se tentokrát závodilo v hlavním městě finského Laponska, rovaniemi. 
Trénovala jsem zejména na šumavské modravě, kde byly tenkrát ideál-
ní sněhové podmínky. Šumava byla mými domovskými horami a bylo 
načase začít shánět zaměstnání. z modravy jsem zajela na Střední eko-
nomickou školu do nedalekého vimperka, kantor kombinace Tv-z byl 
právě postrádán. po návratu z Finska v březnu 1970 jsem začala na SeŠ 
vyučovat. 

Stála jste u zrodu sportovních tříd lyžování na našem gymnáziu, proč 
vznikly? 

ke vzniku sportovních lyžařských tříd, tak jak to bývá, vedlo hned 
několik důvodů.

krátce po mém nástupu na SeŠ zde začaly studovat lyžařky závodící za 
Čz Strakonice. byly to studentky z modravy, kubovy hutě, kašperských 
hor, ale i ze Strakonicka a plzně. Tím byl můj osud zpečetěn. přestala 
jsem si navlékat startovní čísla a začala trénovat. hovořím o tom proto, 
že to byl prvopočátek závodního lyžování na naší škole. ovšem musím 
podotknout, že se trénovalo a závodilo při normálním chodu školní 
výuky, z dnešního pohledu v průkopnických a neopakovatelných pod-
mínkách. koš sladkého ovoce jsme s děvčaty sklidily v poslední sezoně 
1976/77. na přeboru ČSr ve štafetovém běhu zacinkala stříbrná medaile 
a v individuálních závodech tři bronzové. na mistrovství ČSSr, které se 
konalo na šumavském zadově, byly naše tři závodnice v první desítce 
žen. milada Žáková se stala členkou reprezentačního družstva ČSSr. 

dalším důvodem byl vznik sportovních škol jak na základních, tak 
středních školách.

vimperk v tomto ohledu nezůstal pozadu. na základní škole vznikly 
pod taktovkou karla hudečka sportovní třídy lyžování. v roce 1976 vy-
cházeli ze zŠ první lyžaři. 

bylo by plýtvání energií mladých závodníků i trenérů, kdyby tito žáci, 
vhodní ke studiu na gymnáziu, nemohli v řízeném tréninkovém procesu 
pokračovat. navíc v Jilemnici vznikly sportovní třídy zaměřené na lyžo-
vání na místním gymnáziu. 
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Ty měly pečovat o lyžaře od prahy na sever, vimperk se nabízel pro 
spádovou oblast jižní. 

Třetím aspektem byla Šumava se svými výjimečnými geografickými 
podmínkami pro lyžování. nedaleký zadov vytvářel nově vybudovaným 
lyžařským střediskem velice dobré tréninkové i závodní zázemí.

posledním a velice důležitým aspektem byla vůle vedení SeŠ a gym-
názia a jejich vyučujících respektovat specifické požadavky výuky, které 
vyplývaly z charakteristiky lyžování, sportu, který vyžaduje opakovaný 
a i dlouhodobější pobyt na horách. Také celá řada profesorů bez velkých 
slov a závazků věnovala mnoho hodin doučování profilových předmětů 
v odpoledních i večerních hodinách, a to nejen ve škole, ale i v domově 
a na zadově při soustředěních. 

a tak vznikla od školního roku 1976/77 první sportovní třída zaměře-
ná na lyžování při gymnáziu ve vimperku. byli k nám přijímáni studenti 
z Jihočeského, západočeského, později Středočeského, Jihomoravského 
kraje a prahy. vyjádřeno procentuálně byl podíl Jihočechů 55 %, studentů 
z ostatních krajů 45 %.

Která sportovní odvětví byla ve sportovních třídách otevřena?
většina studentů trénovala v běhu na lyžích, jedno družstvo bylo biat-

lonistů a později bylo otevřeno i sjezdové lyžování. v uzavřeném cyklu 
čtyř tříd zde studovalo přibližně 80 sportovců. 

Jaká úskalí vás při organizaci sportovních tříd čekala?
Jak jsem již uvedla, v uzavřeném cyklu čtyř tříd u nás studovalo 80 

lyžařů. To samo o sobě nese známky extenzity. Toho jsme si byli vědomi. 
uvnitř tohoto celku jsme vytvářeli výkonnostně diferencovaná družstva, 
abychom vytvářeli lepší podmínky závodníkům vyšší výkonnosti. i když 
to bylo těžké, bylo to nezbytné.

velkým přínosem pro zkvalitnění tréninkového procesu bylo zřízení 
Střediska vrcholového sportu mládeže se sídlem na zadově v roce 1981, 
do kterého přešla výkonnostní špička našich závodníků. vedoucím tre-
nérem byl ing. Jan Žák a jeho asistentem Stanislav Frühauf.

horší to bylo s dopravou na tréninky. minimálně dvakrát týdně jsme 
museli zajistit dva velké autobusy. pokud bylo špatné počasí a bylo nut-
no například tréninky na zadově odložit, vždy to bylo složité. v takovém 
počtu studentů bylo těžké zajistit odpovídající zařízení pro výcvikové 
tábory.

nejsložitější však v té době bylo materiálně zajistit tolik závodníků. 



Pozdravy a vzpomínky • 47

Tréninkové lyže, závodní lyže, dobré lyžařské boty, hole, oblečení … ly-
žařské vosky. obchody se sportovním zbožím zdaleka nebyly tak plné 
jako dnes.

Kolik studentů prošlo do roku 1989 sportovními třídami a jaké měli vý-
sledky?

do roku 1989 prošlo sportovními třídami 180 studentů. co se týče 
sportovních výsledků, v průběhu tohoto systému sportovních tříd se 
naši závodníci umístili na závodech národního a celostátního významu 
137krát na 1.-3. místě. celkem získali 7 titulů přeborníků ČSr a 9 titulů 
přeborníků ČSSr. přitom úspěšnost přijetí studentů ze sportovních tříd 
na vysoké školy všech možných oborů byla 65%.

v roce 1989 změnilo ministerstvo školství systém péče o talentovanou 
mládež. v Českých budějovicích vzniklo gymnázium pečující o studenty 
několika sportovních odvětví s detašovaným pracovištěm ve vimperku. 
o tom vám více řeknou současní trenéři.

Když se ohlédnete zpět, z čeho máte radost?
Je dozajista potvrzením správnosti nabídnout studentům možnost 

realizace ve sportu, vytvoření podmínek pro lyžování a studium, zvláště 
jedná-li se o gymnázium ve vimperku. ordinovali jsme našim svěřen-
cům přírodu a pohyb. zasvěcovali jsme je do tajů té báječné „hry s výko-
nem“, při níž se člověk tak často potkává sám se sebou.

Jako kantoři a současně trenéři jsme prožívali jejich vítězství a pro-
hry, radosti i zklamání. Svým způsobem nás to svazovalo, přibližovalo 
a spojovalo. 

radost mám i z toho, že potkávám v lyžařských stopách na Šumavě 
naše bývalé studenty, kterým, jak se zdá, lyže a bílá stopa učarovaly. Těší 
mě, že naši absolventi jsou trenéry nejen na našem gymnáziu, ale i v ly-
žařských oddílech po celé Čr. 

Nyní jste již v důchodu, jak trávíte volný čas a čemu se věnujete?
přestěhováním na kvildu v roce 1996 jsem změnila způsob života. 

začala jsem studovat historii obce kvildy, v roce 1999 jsem vydala útlou 
publikaci „kapitoly z minulosti kvildy“, v roce 2005 jsem vydala její roz-
šířené vydání. Také se nám podařilo vybudovat muzeum kvildy a bučiny, 
expozici, která je hojně navštěvovaná a přibližuje návštěvníkům život na 
staré Šumavě. a k udržení fyzické kondice procházíme s manželem Šu-
mavu a věřte, že je k neprochození. Je stále co nového objevovat. a vrátila 
jsem se k fotografii.
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ráda bych po našem rozhovoru podotkla, že čas letí jako splašený 
kůň. párkrát vyjde a zajde slunce a z člověka je pamětník. 

Děkuji za rozhovor. 
Šimon Blaschko

Mgr. Miroslav Šíma
Několik vzpomínek na léta strávená ve škole

mám-li zavzpomínat na léta strávená na gymnáziu a Střední odborné 
škole ekonomické ve vimperku, musím především vzpomenout na pra-
videlné zájezdy do Jihočeského divadla v Českých budějovicích. vždy na 
začátku školního roku se příhlásilo 40-50 divadlo milujících studentů, 
a tak jsme pravidelně každý měsíc zajížděli autobusem do jihočeské me-
tropole. a tady studentky a studenti v průběhu každého školního roku 
zhlédli deset divadelních představení. a nejenom rusalku a prodanou 
nevěstu, ale i mnoho činoherních představení, klasických her i her ze 
současnosti.

vzpomínám, že divadelní představení se studentům vesměs líbila, byla 
určitým obohacením jejich kulturního rozhledu. kladem těchto zájezdů 
bylo i to, že se naučili, jak se do divadla obléci a jak se zde chovat.

ve vzpomínkách přecházím na další činnosti studentů, na brambo-
rovou školní brigádu. Takzvanou mimoškolní manuální činnost snad 
dnešní žáci ani neznají. neomezovala se jen na sběr brambor. Ten byl 
nejčastější mimoškolní činností studentů. ale kromě brambor žáci, vždy 
začátkem školního roku, trhali len, sbírali kamení na polích, česali ovoce 
v sadařských oblastech chelčic a Lhenic. Snad je dobře, že tyto namáhavé 
a málo odměňované práce jsou již minulostí, ale myslím, že je nelze šma-
hem zatracovat. pro mladé lidi byly tyto práce i dost užitečné. naučili 
se vážit si tvrdé práce zemědělců a snad poprvé v životě si uvědomili, jak 
těžce se vydělávají vlastní peníze. a zamyslím-li se, zda bylo dobré zrušit 
veškerou mimoškolní pracovní činnost, musím se přiklonit k názoru, že 
mnohým mladým lidem by velmi prospěla.

brigády byly prospěšné i pro vyučující. za dva až tři týdny práce na poli 
poznali povahu a charakter svých žáků lépe než za celý rok ve třídě.

musím též vzpomenout na velmi oblíbené školní zájezdy po českých 
a slovenských městech, hradech, zámcích a galeriích. vždy ke konci škol-
ního roku nějaká třída uskutečnila zájezd do výrobních závodů a po 
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různých kulturních památkách. Tak žáci za dobu mé pětatřicetileté uči-
telské činnosti měli možnost prohloubit své znalosti z oblasti výroby, 
malířství a architektury. poznali zámky v hluboké nad vltavou a Čes-
kém krumlově, zlatou korunu, zámek v Jindřichově hradci a mnoho 
měst, např. Tábor, Slavonice a jiná města Jihočeského kraje.

poznali však i historické a kulturní památky jiných krajů: krásný zá-
mek v horšovském Týně a hrad Švihov v plzeňském kraji, na moravě pak 
město brno a brněnský hrad Špilberk, z literatury velmi známou mo-
hylu míru, tj. památník bitvy tří císařů na slavkovském bojišti nedaleko 
brna. poznali města mikulov, zlín, tedy tehdejší gottwaldov, znojmo 
a mnoho dalších měst a historických památek, které jistě napomohly 
k rozšíření jejich školních znalostí.

S několika třídami jsme zajeli i na Slovensko, především do bratislavy 
a do bánské bystrice s jejím památníkem Slovenského národního po-
vstání. v Trnavě si žáci mohli přečíst nám Čechům málo známý, ve skále 
vytesaný nápis o přítomnosti římských legií v tomto kraji ve 2. století 
n. l. na Slovensku jsme též navštívili historií oplývající báňskou Štiav-
nici, která je dnes městskou památkovou rezervací, zvolen, kežmarok, 
Tatranskou Lomnici a jiná města, kterým dnes už říkáme zahraniční. 

S některou třídou jsme zajeli až do Svidníku k památníku bitvy o du-
kelský průsmyk, vztyčený zde na počest padlých v karpatsko-dukelské 
vojenské operaci. a výčet navštívených měst, hradů a historických pa-
mátek by mohl pokračovat. za 35 let mého učitelského působení jsme 
se studentkami a studenty sjezdili téměř celou naši republiku – tehdejší 
Československo.

několik exkurzí jsme uskutečnili i do sousedního maďarska. zde jsme 
navštívili budapešť, uviděli budapeštský hrad, skvostný parlament a jiná 
turisticky zajímavá místa. Snad největším zájem našich studentů získal 
budapeštský zábavní park s jeho horskými dráhami, tzv. vidámpark, kde 
by nejraději prožili celý den.

velký dojem na všechny udělalo svou rozlohou jezero balaton. na 
nádherné koupání jistě všichni dlouho vzpomínali. i jízda převozem do 
výletní vesnice Tiháni byla příjemným zpestřením zájezdu. nezapomí-
nejme, že to bylo v době hluboké totality, kdy cestování za hranice naší 
vlasti bylo velmi omezené, ba skoro nemožné.

nesmím ale zapomenout na tzv. východní německo, dnešní součást 
Spolkové republiky německo. Sem jsme nejraději zajížděli do drážďan-
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ské obrazové galerie, která se nachází v tzv. zwingeru, bývalém sídle sas-
kých králů. dnes je klenotnicí nejcennějších uměleckých sbírek a sou-
časně vrcholným dílem baroka. v drážďanech jsme několikrát navštívili 
i tzv. zelenou síň, která se nachází jen pár kroků od zwingeru. zde je 
vystaven zlatý poklad, tedy různé předměty, sochy, sošky a nádobí ze 
zlata, stříbra a drahokamů, sloužící k denní potřebě i k rozptýlení a re-
prezentaci saských vládců. v německu jsme zajeli i do Lipska. nedaleko 
tohoto města jsme viděli památník bitvy národů, který byl zde postaven 
na počest vítězství nad napoleonem. zajeli jsme též do míšně, kde se 
tamní porelánce už v 18. století podařilo vyřešit výrobu čínského porce-
lánu, který byl tehdy vyvažován zlatem. zde jsme se seznámili s výrobou 
porcelánového nádobí a celých porcelánových jídelních souprav.

cestování po těchto turistických zajímavostech všechny žáky nejenom 
bavilo, ale obohatilo je též o mnoho poznatků a neopakovatelných zá-
žitků.

nezanedbávali jsme ani návštěvu různých výrobních závodů. Se stu-
dentkami a studenty školy jsme jich v 50.–80. letech navštívili celou řadu. 
Jejich zaměstnanci nás rádi seznamovali se svými výrobky i výrobními 
procesy. Tak jsme poznali výrobu piva, papíru, zápalek, papírových ke-
límků na různé nápoje, když ještě nebyly tak populární výrobky z umě-
lé hmoty. o něco později jsme však poznali i lisování různého nářadí 
a nádobí z umělé hmoty v nejdku na severu Čech. pochopitelně jsme 
nevynechali ani výrobu vína. v mikulově jsme se seznámili s celým jeho 
výrobním procesem.

a tak bych mohl vzpomínat dále, ale myslím si, že už bylo vzpomíná-
ní na uplynulá školní léta dost. proto končím a současným studentům 
i jejich vyučujícím přeji hodně úspěšných zájezdů a exkurzí.

Růžena Trošková
Vzpomínka na Vimperk

ke zkouškám na obchodní školu ve vimperku jsem se přihlásila taj-
ně. měli jsme totiž doma hospodářství, kde bylo pořád zapotřebí každé 
ruky, a maminka byla na všechno sama. nevlastní otec k práci moc nebyl 
a mladší bratr chodil teprve do sedmé třídy. když pak listonoš přinesl 
obálku s tím, že jsem zkoušky udělala a od září mám nastoupit do prv-
ního ročníku ve volyni, maminka plakala. byla bych nerada, říkala, abys 
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mi někdy vyčítala, že jsem ti bránila ve vzdělání, já jen, že to tu bez tebe 
sotva všechno zastanu. 

Slíbila jsem jí, že si vždycky svou práci udělám a budu jí pomáhat, jak 
jen to bude v mých silách. vstávala jsem v půl páté, obstarala, co bylo 
třeba, letěla dva kilometry na vlakovou zastávku a za ty necelé dvě hodiny 
jízdy do vimperka si aspoň učivo přečetla. Jen cestou tam a zpátky jsem 
se mohla trochu učit, pokud to upovídané spolužačky umožnily.

měli jsme svůj školní vagon, půlka byla pro dívky, půlka pro kluky. 
i tak bylo pořád dost legrace, zvlášť, když se kluci snažili odvést po-
zornost průvodčího a úzkou chodbičkou u záchodu se propašovat do 
našeho oddělení.

bylo nás ve třídě třiatřicet holek, ve druhé třídě 34 kluků a ve třetí 
– kupodivu smíšené – 32 spolužáků, takže celý trojročník 1947 čítal 99 
posluchačů. Třídní profesorku Ludmilu Čermákovou jsem měla moc 
ráda, stejně tak i ostatní kantory: veselého ruštináře evgenije bovšika, 
pro kterého jsme všechny byly „krasávice vot takije“. Jeho oblíbené: vot 
éto vot, nu što vy adná krasávica? slyším dodnes. mírný a vstřícný pan 
profesor vilém habán, shovívavý pan ředitel morávek z volyně, profesoři 
rom, Synáč a další. 

ale všechny do jedné jsme byly zamilované do lékárníka Fanty, uči-
tele chemie a zbožíznalectví, velkého elegána, krasavce jak z filmového 
žurnálu, vždy bezvadně a podle poslední módy oblečeného. věděl, že se 
líbí, proto si udržoval velký odstup a byl ze všech vyučujících nejnepří-
stupnější. a tím víc nás dráždil. 

i když jsme věděly, že je ženatý, přece jsme vší silou svých pubertálních 
představ vyčtených z románů zkoušely, které z nás si všimne, která u něj 
aspoň trošku zabere. vyhrála o rok mladší spolužačka, dokonce si ho pak 
vzala a my jako dobré přítelkyně jsme jí svorně a upřímně záviděly…

o polední přestávce jsme buď dojídaly svačiny z domova, nebo chodi-
ly do školní jídelny naproti tiskárně. ale hlavně do cukrárny pod školou 
na zmrzlinu, kterou, když nám ji koupil nějaký kluk, dal najevo, že mu 
nejsme lhostejné. To byla pro mnohé z nás odměna za celodenní trápení 
se ve škole nad předměty, které nám do hlavy moc nelezly.

ze školy jsme vždy běžely přes celé město na nádraží, abychom stih-
ly vlak domů. kolikrát jsem kamarádkám záviděla jejich lehčí městský 
život. zatímco mě doma čekala všechna práce a já nevěděla, kam dřív 
skočit, ony se nemohly rozhodnout, jestli půjdou na koupaliště, nebo do 
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kina. Já byla šťastná, když jsem mohla jít pást za humna krávy a husy, 
a zmizet tak z dohledu. vedle učení jsem si brala s sebou zamilované 
romány a kolikrát se tak začetla, že krávy došly domů dřív než já.

vzpomínek na rok ve vimperku je celá řada a vždy si je na srazech s ra-
dostí znovu a znovu připomínáme. Smějeme se našim dávným láskám, 
trápením i touhám. Život nás rozhodil po světě, ale vždy, když jsme se 
kdykoliv kdekoliv sešli, rádi jsme se viděli, prohodili pár slov a slíbili si, 
že si to všechno jednou dopovíme, jednou, někdy, až bude čas… 

Ten čas se našel v polovině devadesátých let a my se scházíme pravi-
delně každý rok. Smějeme se proměně, kdy se studentky žabky nějak 
moc rychle proměnily v důchodkyně babky. a jako dřív o láskách si dnes 
povídáme o nemocech, kdo na co umřel, proč ten či ona nepřijeli. 

vida, už je to 64 let. a z devětadevadesáti absolventů se nás vloni sešlo 
celkem 19. 

nezralé maliny…

Marie Prosová, rozená Hadová
Osobní vzpomínka

při oslavách 75. výročí zdejšího gymnázia a střední odborné školy eko-
nomické bych chtěla i já zavzpomínat na začátky zdejší školy. patřím 
ke generaci, které je dnes přes 80 let. přesto, pokud ještě žijeme, vzpo-
mínáme na studentská léta a své profesory s vděčností, jak nás na život 
připravili.

v roce 1944 jsme absolvovali obchodní školu ve volyni, která byla 
po roce uzavřena. byli jsme nasazeni na různé práce do továren nebo 
v zemědělství. po skončení války se nám podařilo dokončit poslední rok 
školy opět ve volyni.

Třídním profesorem hochů byl pan profesor habán a naším třídním 
pan profesor Synáč. Ředitelem byl pan antonín morávek. město voly-
ně usilovalo o zachování této školy, ale představitelé města vimperka 
velkým úsilím prosadili, že se obchodní škola, později nově zřízená ob-
chodní akademie, do vimperka vrátila a oba naši třídní profesoři zde 
později učili.

Škola byla umístěna na různých místech. představitelům města vim-
perka velmi záleželo na obnovení škol. později byla zřízena Střední vše-
obecně vzdělávací škola ve vimperku, která byla umístěna v budově zŠ 
Tgm.
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zásluhou obchodní akademie bylo možné, aby si zaměstnanci z pod-
niků doplňovali večerním studiem své vzdělání. Úroveň jak ředitelů, tak 
profesorů vyučujících na těchto školách byla vysoká. díky vzdělání, ale 
i vystupování se studenti dostávali na různé vysoké školy. později praco-
vali nejen jako ředitelé podniků, ale i jako lékaři, právníci, učitelé, spiso-
vatelé a v nemalé míře se podíleli na státní správě.

udržet školy v našem městě nebylo lehké. Státní orgány usilovaly 
o uzavření SvvŠ a jeden ročník studentů musel jezdit buď do prachatic, 
nebo do Strakonic. velkým úsilím městských orgánů v čele se starostou 
Jaromírem proškem, který byl učitelem, a Sdružení rodičů a přátel školy 
při SvvŠ, jehož jsem byla členem, se nám podařilo školu do našeho měs-
ta vrátit. v té době nám pomohl jak okres, tak kraj, kde mnozí vimperáci 
byli zaměstnáni. 

přeji této škole, jejímu vedení a všem vyučujícím, aby se zhodnotilo 
jejich úsilí, které do studentů vkládají, a studenti, aby byli připraveni do 
života tak jako my.

pokud ještě žijeme, scházíme se pravidelně každý rok. nejdříve po 
studiích po 10 letech, tehdy i s našimi třídními profesory.

přeji všem studentům, aby na léta strávená ve vimperku měli hezké 
vzpomínky a na své vyučující aby vzpomínali s vděčností jako moje ge-
nerace. 

Hana Seberová-Koubová (za studenty SEŠ 1967–71)
Vzpomínka na pana profesora Ing. Josefa Lexu
Dopis – vyznání

vážený pane profesore, 
jsme vaši maturanti ze studijních let 1967–71, tudíž v letošním roce 

máme 40. výročí ukončení studia na Střední ekonomické škole ve vim-
perku. Scházíme se pravidelně po 5 letech. poslední dvě setkání byla 
u našeho spolužáka Jirky marouska v jeho hostinci ve vimperku. Setkání 
jsou vždy příjemná, rádi se vidíme, ale velice nám již dávno chybíte vy. 
bohužel jsme se s vámi po maturitě setkali pouze v roce 1976, více nám 
osud nedopřál vás vidět. ani nevíte, co všechno bychom vám ještě potře-
bovali povědět, čím jsme starší, tím je toho více, neboť silněji a hlouběji 
oceňujeme, co všechno jste nás naučil. váš způsob výuky byl jednoznačně 
profesionální, byl jste přísný, ale spravedlivý kantor. váš hlavní předmět, 
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tj. účetnictví, byl pro nás jedním z nejobávanějších. přesto díky vašemu 
logickému výkladu jsme si účetní předpisy dobře osvojovali. vaše logické 
vysvětlování bylo lehce zapamatovatelné a domácí příprava již nebyla 
vůbec obtížná, neboť většinu znalostí jsme si odnesli již ze školy. i přípra-
vu na písemnou maturitu z účetnictví jste směroval tak, abychom hlav-
ně dobře porozuměli zadání a zvolili správný postup, nikoliv abychom 
pouze používali účetní předpisy bez přemýšlení. váš přístup k nám byl 
laskavý a pokud jste viděl, že látce rozumíme, i nějakou chybičku jste 
toleroval. po odchodu ze školy jsme přišli do praxe a pro všechny, kteří 
jsme přímo účetnictví dělali, byl vstup do zaměstnání snadný. 

po letech přišel rok 1989–90 a všichni jsme začínali znovu buď na 
nových pracovištích či samostatně podnikat. byla zavedena nová účetní 
soustava a troufnu si tvrdit, že vaši žáci měli opět velkou výhodu při 
osvojování nových účetních případů. i ti z nás, kteří soukromě podniká-
me a vedeme vlastní účetnictví, se snáze orientujeme v předpisech a vaše 
účetní škola je nám velice prospěšná dodnes. 

pane profesore, při každém setkání na vás vzpomínáme s láskou 
i úsměvem. připomínáme si historky ze školních lavic, prohlížíme staré 
fotografie, pořízené při stanování u vydry na Šumavě. na chvíli se pro 
nás zastaví čas a jsme zase vaši studenti a vy náš třídní. Současným i bu-
doucím studentům přejeme samé takové kantory, jako jste vy. 

díky, pane profesore!

Rozhovor s olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou
Dobrý den. Katko, studovala jste gymnázium ve Vimperku, co Vás k tomu, 

jakožto píseckou rodačku, vedlo?
Samozřejmě sport, konkrétně lyžování.
do vimperka jsem přestoupila do 3. ročníku v době, kdy jsem se začala 

pořádně věnovat běhu na lyžích a potřebovala jsem být blízko horám.
Jak vzpomínáte na léta na střední škole? Bylo obtížné skloubit studium 

a náročný trénink?
vzpomínám ráda, ale občas to jednoduché nebylo, zvlášť v předmě-

tech, jako je matika, chemie atd. byla jsem ale zvyklá se učit individuálně 
a navíc jsem měla podporu profesorů, tak jsem to nějak zvládla.
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Je něco, co Vám významně utkvělo v paměti? Jaký byl Váš oblíbený předmět 
a který Vám naopak připadal úplně zbytečný?

oblíbené jsem měla předměty, které mi nedělaly problém. To byla an-
gličtina, tělocvik, biologie… naopak matika a fyzika nejsou moje hobby 
a v zásadě jsem je nikdy nepotřebovala. nejsem tímto směrem zaměře-
ná.

Učitelské obsazení se rok od roku mění, ale vzpomenete si na jméno Vašeho 
oblíbeného profesora?

vzpomínám si na několik jmen, téměř bez výjimky v dobrém. naše 
třídní pí prokopová, hrůša na biologii, Flašková na český jazyk, hrdin-
ková na tělocvik. vzpomněla bych si i na další.

Pokud byste měla srovnat tehdejší a dnešní úroveň školy, co se podle Vás 
změnilo? Je něco, co Vám tehdy opravdu vadilo?

Současnou úroveň neumím posoudit, ale tehdy bylo myslím vše na vy-
soké úrovni a nevím o ničem, co by mi zásadně vadilo. Jen mi je teď líto, 
že jsem ve škole nestihla dobu počítačů, s čímž bojuji dodnes. dnešní 
studenti jsou proti naší generaci v tomto ve výhodě.

Teď trošku důvěrnější otázka: Jaká jste byla studentka? 
dobrá a zodpovědná. nezneužívala jsem „výhody“ sportovců a trojku 

jsem měla opravdu na vysvědčení jen výjimečně. nakonec jsem maturo-
vala na samé jedničky.

Scházíte se se svými bývalými spolužáky a profesory?
některé profesory občas na Šumavě potkám, většinou jsou ale v dů-

chodu, nebo už dělají něco jiného. co se týká spolužáků, občas pořá-
dáme srazy čtyř bab. všechny jsme lyžovaly a máme dohromady sedm 
dětí. kromě mě mají všechny už děti dvě. když se sejdeme, je to docela 
rachot.

Kdo pro Vás byl vzorem?
v době gymplu snad už nikdo. měla jsem oblíbené lyžaře, ale vzory 

jsem měla spíš jako mladší. na gymplu jsem už chtěla jít vlastní cestou.
Závěrem bych Vám chtěla za celou redakci moc poděkovat a rozloučit se 

poslední otázkou: Zasteskne se Vám někdy po školních lavicích? Vrátila byste 
se do nich znovu?

moc o tom teď už sice nepřemýšlím, ale občas bych se ráda vrátila, 
ale se současnými životními zkušenostmi. pak bych si školu uměla víc 
užít. Tenkrát to kvůli častým absencím pro mě byl často stres. Spíš si teď 
nadávám, že jsem po gymplu nešla na vysokou školu a teď to musím 
složitě dohánět. Ptala se Kateřina Kůrková
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Kateřina Hanušová-Nash
Krátká vzpomínka na školní roky

Studium na vimperském gymnáziu bylo skvělou přípravou nejen na 
život, ale i univerzitní studia v zahraničí. měla jsem perfektní přípravu 
na oba obory a stále ještě těžím z dobré školy, která mi umožnila při 
studiu také trénovat a závodit.

Andrea Pekárková
Nejen vzpomínky ze školy

na nižších třídách gymnázia nás matematiku vyučoval pan mgr. Jan 
Čermák. byli jsme dost živá třída a vytáčeli jsme ho až k nepříčetnosti. 
občas nám v záchvatu hněvu vyhrožoval: ,,počkejte, přijde Jedle a to bu-
dete koukat!“ (nemyslel to nijak zle.)

a jednoho dne skutečně obávaná profesorka převzala výuku mate-
matiky v naší třídě. a velmi rychle zbořila naše hrůzostrašné představy 
o své osobě. Jedna z jejích prvních vět v naší třídě byla: ,,víte, o mně se 
říká, že učím matiku pro blbý...“ To mě zahřálo u srdce – konečně si 
přijdu na své.

naše paní profesorka Jedličková ještě ráno za tmy pospíchala do školy 
a od 6.55 dávala konzultační hodiny. před zvoněním již opouštěla kabi-
net, a než jsme stačili zaujmout svá místa, stála před tabulí, zdravila nás 
a hned diktovala první příklad. hodina trvala vždy 45 minut a byla celá 
vyplněná výkladem matematiky. Tempo bylo svižné, počítali jsme, až se 
z nás kouřilo, a v žádném případě nehrozilo, že bychom nudou koukali 
na hodinky. určená látka byla probrána, náplň hodiny splněna. brzy se 
ukázalo, že paní profesorka umí mezi studenty velmi rychle rozpoznat 
talentované matematiky a ty ostatní. Své hodiny ale dokázala přizpůso-
bit všem. chtěla, abychom pochopili, že se s matematikou budeme v růz-
ných podobách potýkat celý život. bystré hlavy povzbuzovala k aktivitě, 
línější studenty neponechávala černému osudu, a těm, kteří neoplývali 
matematickým nadáním, a přesto chtěli matematiku umět, věnovala 
snad nejvíce času. Těm, kteří jí nikdy nepřinesli slávu ani potěchu, nevy-
hrávali matematické olympiády a nepřinášeli viditelné úspěchy. 

Stávalo se, že jsem při hodině nemohla pochopit výklad a beznadějně 
jsem vzhlížela k tabuli. druhý den ráno při konzultaci se mnou paní 
profesorka trpělivě prošla příklady krok za krokem. když to nešlo tak, 
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zkusila to jinak. a příště znovu a znovu. nikdy mě nezesměšňovala. den 
co den nám věnovala svoji dřinu. mnohdy jsme si toho nevážili.

paní profesorka Jedličková otvírala srdce všem žákům a v každém vi-
děla člověka s mnoha vlastnostmi. Jejím darem bylo, že viděla na stu-
dentovi, co v něm vězí, čím by mohl jednou být. Jednou mě slyšela, jak 
prohlašuji, že nikdy nebudu studovat medicínu, a řekla mi: ,,andreo, od-
říkaného chleba největší krajíc.“ ocenila všechny možné aktivity, chválila 
nás za sportovní výsledky, studijní úspěchy, reprezentaci školy ve všech 
možných disciplínách, navštěvovala naše koncerty, všímala si toho, co 
jsme dělali a co vůbec se školou nesouviselo, viděla naše starosti a pro-
blémy... a byla na nás pyšná.

pamatuji si na druhý den školy v září 2004, kdy naše třída zahajovala 
maturitní ročník. měla začít první hodina matematiky toho roku. zazvo-
nilo, uběhla první minuta, pak několik dalších, a před tabulí bylo stále 
prázdno. něco se stalo, blesklo mi hlavou. za chvíli někdo třídě oznámí, 
že naše paní profesorka dnes nepřijde. po několika dnech se dovídáme, 
že onemocněla. nikdo nevěděl jak a proč. měli jsme pocity viny, že je to 
kvůli nám, za trest kvůli tomu, jak jsme ji předchozí rok trápili. posílají 
nám jiné vyučující matematiky. my ale chceme naši paní profesorku... 
Jenže ona už nás učit nebude a nepůjde s námi k maturitě. 

Jedu za ní do nemocnice a doufám, že mě bude chtít vidět... Je zaháje-
na léčba, lépe řečeno boj. paní profesorka se staví na nohy a přijímá svou 
novou roli. Je to velká změna v jejím životě, musí se učit jak bojovat a ne-
vzdat se. píšeme si dopisy, dozvídáme se, že v boji se začíná dařit, nemoc 
začíná ustupovat. můžeme se občas navštívit, později jít na procházku. 
a přemýšlíme spolu o životě. Život s nemocí je mnohem pomalejší, člo-
věk musí věnovat víc času péči o sebe, také nikam nepospíchá, zvažuje, co 
je pro něj nejdůležitější. při tom všem paní profesorka Jedličková nepře-
stává myslet na své studenty. vždy, když se vidíme, se zeptá na každého, 
jak se připravuje na maturitu, na jakou se hlásí školu...

uběhne nějaký čas, léčba je ukončena, nastává rekonvalescence. naše 
třída mezitím odmaturuje, jdeme na vysoké školy. zdá se, že naše paní 
profesorka se bude moci vrátit do školy, zatím na pár hodin... Téměř 
se teď nevídáme, protože jsem zatížená učením. píšeme si pořád. Teď 
hodně povzbuzuje ona mě – ve studiu, věří, že to zvládnu. prožívá se 
mnou všechny zkoušky a já jí píšu o tom, jak mě matematika pronásle-
duje i na medicíně. a ona pozoruje, jak jsem začala ten svůj krajíc pěkně 
ukusovat…
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v létě zažívám šok. nemoc se vrátila. nechce se mi tomu věřit. pořád 
doufám, že zase odejde. na podzim se zprávy zhoršují. ona přijímá všech- 
no jako součást svého boje. nikdo, kromě jí samotné, se s tím nemůže 
smířit. povzbuzuje nás a podpírá... věci se dějí příliš rychle. 

dlouho jsme se neviděly, a tak je naše poslední setkání radostné, plné 
pokoje a rovnováhy, která z ní září. dlouho se jen tak mlčky na sebe dí-
váme, bolest je zároveň pokoj. nemoc porazila její tělo, ale její duch nad 
rakovinou zvítězil. Řekla mi, že už se neuvidíme. chtěla jsem okamžik 
loučení prodloužit, aby nikdy nepřestal trvat. 

odešla a ve mně zůstalo kus místa, nedá se říct, že prázdného, jsou 
tam její hluboké stopy...

Stýská se mi.

Tereza Huříková
Vzpomínka na školu

narodila jsem se ve vimperku a žila v tomto malém šumavském měs-
tečku do svých 22 let. do doby, než si mě našla láska z valašska. To 
období do mě vrylo nesmazatelným písmem spousty vzpomínek, které 
si často vybavím a doprovázejí mě dál mým životem. velká část těchto 
vzpomínek, které mi často pomohly zorientovat se v životě a najít ten 
správný směr, pochází ze studia na gymnáziu ve vimperku. myslím, že 
jsem na této škole „trhla“ rekord „nejdéle studujícího studenta“. mým 
druhým domovem tato škola byla totiž plných 10 let. ne snad proto, že 
bych se tak špatně učila, ale během studií se ze mě stala úspěšná cyk-
listka, která z dětských kategorií s touto školou došla až k olympiádě 
v pekingu roku 2008. 

a to díky úžasné podpoře ze strany vimperského gymnázia, všech jeho 
kantorů a paní ředitelky hany prokopové. bez jejich podpory a ohle-
duplnosti k mému náročnému sportovnímu programu bych se nikdy 
nemohla pyšnit tolika úspěchy a stát se profesionální cyklistkou světové 
třídy. Jejich tolerance mi však nepřinesla úlevy ve studiu, za což jsem 
dnes opravdu vděčná. hlavně co se týče jazyků.

závodím dnes totiž za německý tým central haibike pro Team a ces-
tuji díky světovým pohárům po celém světě, kde komunikuji anglicky. 
maturitou po oh v roce 2008 jsem se těžko loučila s touto mou velkou 
školní rodinou a vždycky se budu ráda s nostalgií vracet. a to jak do 
budov vimperského gymnázia, tak k lásce mého srdce – Šumavě.
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Miroslav Hyrman
Vzpomínka na osmileté studium

v letech 1999–2007 jsem byl studentem víceletého gymnázia ve vim-
perku. osm let je v životě mladého člověka poměrně dlouhá doba, během 
níž se setkává s novými spolužáky, poznává osobité přístupy pedagogů, 
kteří jej ovlivňují v rozhodování o další profesní kariéře či mu „alespoň“ 
umožňují osvojovat si vzorce chování a jednání, které je ochoten rád 
a s vděčností ve svém vlastním životě akceptovat, nebo je zcela a zásadně 
ze svých vzpomínek eliminovat. 

gymnaziální vzdělávání je předstupněm dalšího vysokoškolského 
studia. Je zřejmé, že i mě ve „výběru“ vysoké školy ovlivnila nejenom ro-
dina a moji blízcí, ale i pedagogové, se kterými jsem se v průběhu svého 
středoškolského studia setkával. gymnázium ve vimperku je školou „na 
malém městě“, přesto mi ředitelka školy rndr. hana prokopová vytvo-
řila individuálním studijním plánem v závěru studia podmínky, abych si 
vytvořil základ pro to, abych se mohl „podívat do velkého světa“. a první 
kontakty s evropou jsem vlastně navázal již v septimě a oktávě, kdy jsem 
byl v berlíně nominován na titul mladý evropan a následně v mnichově 
získal cenu kultureller Förderpreis für Wissenschaft 2007. 

vzpomínám na spolupráci s mgr. hajníkem, na nesčetné hodiny práce 
a intenzivního studia, kdy jsme připravovali obhajobu mojí práce věno-
vané česko-německým vztahům. právě spolupráce s německými přáteli 
v mnichově, z nichž někteří žili před 2. světovou válkou ve vimperku, 
patří mezi rozhodující impulzy mojí další profesní orientace. 

v současné době se zaměřuji na studium mezinárodních vztahů, po-
litologie a aplikované etiky. nedílnou součástí mých aktivit je i přípra-
va projektů s evropským rozměrem, např. priority information for the 
citizens of europe! zastávat pozice v těchto projektech, vystupovat na 
konferencích ve vídni či v bruselu samozřejmě předpokládá brilantní 
komunikaci v angličtině, která se musí v mezinárodním prostředí nutně 
stát mým takřka mateřským jazykem. a tady si musím zcela přirozeně 
vzpomenout na účast v olympiádě z anglického jazyka i na moment, 
kdy mě paní ing. eva duspivová „povýšila“ v posledním ročníku studia 
na svého „kolegu“ v porotě této soutěže. zpracování seminárních úkolů 
z politické filozofie vyvolává také vzpomínky na mgr. věrou chválovou, 
její vstřícnost a odbornost při našich debatách na filozofická témata. 

vzpomínám také na svoji třídní mgr. Janu Tláskalovou, ostatní učite-
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le a spolužáky.  při svém studiu na gymnáziu jsem se setkal s rozmani-
tými pedagogickými přístupy, metodami a postupy. vyučujícím bych 
proto rád popřál mnoho pedagogického optimismu, tvořivých nápadů 
a správných rozhodnutí v přístupu ke studentům. a stávajícím i budou-
cím žákům školy přeji, aby se dokázali správně rozhodnout ve své další 
profesní orientaci, aby se setkávali se skutečnými pedagogy, kteří dokáží 
rozvíjet jejich schopnosti, podporovat je v jejich aktivitách, s pedagogy, 
kteří je budou vnímat jako jedinečné osobnosti, které zasluhují neje-
nom individuální, ale především lidský přístup. Takovým učitelům patří 
i moje poděkování.

Srdečně zdravím vimperské gymnázium při příležitosti jeho význam-
ného výročí. 

Miroslav Rypl
ve dnech 25. až 31. ledna 2011 se konalo mSJ v běžeckém lyžování 

a skocích na lyžích v estonském otepää.  závodníci juniorských kategorií 
se utkali na několika tratích a v nelehkých podmínkách. nás velice těší, 
že jedním ze závodníků české výpravy byl student naší školy – miroslav 
rypl. přinášíme vám rozhovor ze zákulisí celého závodu.

MSJ bylo vrcholem letošní sezony pro spoustu juniorských nadějí běžecké-
ho lyžování. Co jsi musel podstoupit, aby ses tam vůbec dostal? Jaká byla tvoje 
příprava?

nejdřív jsem se musel vypracovat mezi špičku České republiky, což 
byl dlouholetý tvrdý trénink. potom vítězství na nominačních závodech 
v Jablonci nad nisou. Těsně před odletem jsem absolvoval soustředění 
se Standou (Frühaufem – trenérem) na zadově, taková závěrečná pří-
prava.

Kdy jste odlétali?
bylo to trošku na poslední chvíli. Letěli jsme v pondělí ráno, večer 

dorazili a od středy závodili.
Kolikačlenná výprava reprezentovala Českou republiku?
i s doktory a servisem asi 20 osob.
Jak vše probíhalo po přistání?
nejdřív jsme si přeřídili hodinky. To už na nás čekal autobus pořa-

datelů a jeli jsme se skokany a sdruženáři asi 250 km do místa dění – 
otepää. Tam nás ubytovali ve vile v apartmánech. dál už následoval jen 
lehký výklus a večeře.
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V úterý jste omrkli tratě...
po snídani jsme vyrazili na stadion. Test lyží, lehký stříďák. odpoled-

ne jen výklus, regenerace a stoprocentní koncentrace na první závod.
Máš nějaké rituály? Modlitby a tak?
ne, kdepak, jen strečink při muzice a spánek.
No a je to tady, první závod. Byla to, tuším, desítka skatem, kde jsi obsadil 

65. příčku. Jak se ti jelo? 
závodili jsme na tratích světové špičky v lyžování. Trať byla poměrně 

náročná a samozřejmě vysoká kvalita soupeřů hrála svoji roli. Trošku ne-
vyšla příprava lyží a mně samotnému se nejelo nejlíp. nervozita, vysoké 
tempo… po první půlce to už bylo spíš utrpení než závod…

Přesto jsi to nevzdal a dojel…
vzdát závod by bylo ještě horší…
Ve středu večer proběhlo slavností zahájení. Většina z nás zná takové udá-

losti jenom z televize. Popíšeš nám je blíž?
Slavnostní nástup všech zemí s vlajkami. Živá hudba a estonská hym-

na. přivítání, seznámení s nastávajícím programem a ostatními účastní-
ky, slib čestného klání a kulturní program.

Každý druhý den odstartoval další závod, v tvém případě – sprint klasicky 
(74.), dvacet kilometrů skiatlon (48.) a štafety. Co nám povíš k tvým dosaže-
ným výsledkům? Spokojenost? Pokud ne, co je příčinou „neúspěchu“? 

Spíš ne. představoval jsem si svoje jméno o něco výš ve výsledkové 
listině. bylo to náročných devět dní. závod – trénink – závod – trénink… 
někdy nevyšel servis, jindy mi došly síly… Trochu mě to mrzelo, ale zá-
roveň mě to i nakoplo k dalšímu tréninku.

Něco podobného by tě mohlo čekat za pár let na ZOH. Co ty na to?
Tak na to mám ještě čas, ale určitě je to jeden z mých snů a já udělám 

všechno, abych si ho splnil.
Nějaké další letošní cíle?
udržet si vedoucí pozici v Českém poháru.
A poslední otázka. Přivezl sis nějaký suvenýr, nějakou památku na svůj 

první velký závod?
určitě. poznal jsem hodně nových lidí. byla to dosud největší akce 

v mém životě, takže spousta zážitků a v neposlední řadě velká zkušenost 
a nová chuť do tréninku.

Děkujeme. Ať se ti daří i ve zbytku sezony. 
díky.

Tereza Daňková
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Z tvorby studentů

Lukáš Pečeně
Vánoční příběh
(2. místo, iv. kategorie – národní kolo výtvarné a literární soutěže „ev-
ropa ve škole“ 2009)

„Je posláním umění připomenout čas od času člověku, že je člověkem, a čas je 
zralý právě nyní pro takové připomenutí.“

(Ben Shahn)

Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas... Sotva jsem vyšel z domu, už 
zase slyším tu známou melodii. proplétá se skrze zlehka padající sněhové 
vločky a svými tóny vyplňuje celou naši ulici. už ji nechci slyšet, bolí mě 
z ní hlava. nasadil jsem rychlý krok, abych se dostal z dosahu vtíravé 
hudby. 

Sotva jsem vstoupil na náměstí, přilákal moje oči velký, zlatočerveně 
zdobený strom. kolem něho v kruhu stálo dalších šest stromků, obmota-
ných pro změnu stříbrným řetězem. pro mě kýč, pro jiné nádhera. okolo 
stromků stálo asi padesát lidí, hlavně rodin s dětmi, a obdivovalo nápa-
ditou výzdobu. když jsem odvrátil oči na druhou stranu, uviděl jsem 
vánočně upravené výlohy některých obchodů. Trvalo celou věčnost, než 
jsem v elektricky blikající věcičce poznal zpodobnění betléma. ve dvou 
malých jesličkách tam ležela dvě právě narozená Jezulátka. nad nimi 
stála jejich matka a každou rukou hladila jedno z dětí. okolo jesliček 
postávala nějaká zvířata a kus dál jste mohli spatřit šest králů jdoucích 
se poklonit právě narozeným Spasitelům. zavřel jsem oči a opět se dal do 
chůze. dva Ježíšci... však jim to dlouho nevydrží, brzy jich bude potřeba 
víc. Tři Ježíšci, pak čtyři a tak pořád dál. nikdo to nezastaví.

zvoní zvon z kostela. bude pochod. zastavím se a čekám, co se bude 
dít. začíná hrát hudba – jsou to Bílé Vánoce, dřív moje oblíbená... z kaž-
dého rohu náměstí pochodují ke středu skupiny mladých chlapců. nej-
mladším můžou být tak čtyři roky, ti nejstarší, kteří vedou jednotlivé 
party, vypadají možná na šestnáct. Jsou oblečeni do zlatavé košile a ze-
lených kalhot. 

když skupinky dorazily do středu, pomíchaly se a začalo samotné 
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vystoupení. nejdřív trocha tance, pak pár dětí řeklo básničky. Jakmile 
byli chlapci s výstupem hotovi, přišly podobné skupiny dívek a předsta-
vení pokračovalo. Sledoval jsem svoji dceru, jak recituje báseň o štědrých 
a bohatých vánocích, a nevěděl jsem, jak bych se měl cítit. Tedy já to 
věděl, měl bych být šťastný. Jenže místo toho se mi ozvala bolest hlavy 
a cítil jsem se mizerně. nechci, aby moje zlatíčko bylo součástí tohohle 
řetězu. aby pomáhala tvořit tyhle vánoce...

dívky řekly poslední báseň, utichly a do popředí vystoupil nejvyšší 
z chlapců. Spolu s ním dva policisté, kteří mezi sebou vedli spoutaného 
muže. znám ho, je to prodavač v lahůdkářství. chodím tam na chlebíč-
ky, dělají je tak, jak se dělávaly dřív... 

chlapec promluvil: ,,Slyšte, slyšte. Tento muž se svěřil svým přáte-
lům, že se mu nelíbí naše vánoce. Že prý vánoce nemají být svátky krásy 
a štědrosti, ale klidu a míru. on říká zakázaná slova, lidé!“ okolostojící 
diváci zatleskali chlapcovu zpěvavému projevu a zadívali se na muže. 
v jeho očích byl vidět strach – ze svého krámku již viděl dost takových 
vánočních pochodů a tušil tedy, co ho čeká. ,,přátelé, pojďme nyní udělat 
dobrý skutek, vždyť jsou vánoce,“ pokračoval chlapec, ,,poskytněme této 
duši vánoce, po jakých touží. ať má už napořád svůj klid!“ 

přednášející mladík se snažil tvářit vznešeně a vážně, ale při posled-
ních slovech se nedokázal ubránit poťouchlému úsměvu na své tváři. 
mého lahůdkáře již táhli policisté k menším vánočním stromům. Tam 
ho oblékli do červené kombinézy se zlatými proužky a kolem krku mu 
uvázali lano, které bylo taktéž zlaté. druhý konec lana byl uvázán kolem 
hvězdy na vrcholu jednoho z menších stromků a lahůdkář vylezl na sto-
ličku. mladý chlapec, který si během příprav pobrukoval do mikrofonu 
melodii nějaké své vánoční písně, už nyní stál vedle. 

,,vánoce jsou pro vás, pane, svátky klidu. proto si nyní tento klid užijte 
do sytosti!“ S těmito slovy podkopl pod lahůdkářem stoličku a ten se se 
slyšitelným zachrčením odebral oslavovat vánoce do jiného světa. chvíli 
se ještě houpal na větvi a ve svém barevném oblečku vypadal jako zbyteč-
ně velká a podivně tvarovaná ozdoba. pak ho policisté odvázali a naložili 
na vozíček, který menší chlapci z průvodu společnými silami táhli pryč 
z náměstí. představení bylo u konce.

běžel jsem za svojí holčičkou a zvedl ji v náručí. byla už velká, vůbec 
jsem nerozuměl, jak mohla vyrůst tak rychle. bylo jí devět a právě se 
podílela na popravě mého prodavače lahůdek.
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,,Táto, ty jsi přišel? viděl si nás? Líbilo se ti to? Trénovali jsme to 
dlouho, víš…“

„bylo to působivý, broučku. Si moc šikovná, jsem na tebe pyšnej,“ řekl 
jsem jí, ale ta slova mi přes jazyk šla jen těžko.

,,Tatí, přijdeš letos k nám na vánoce? maminka by byla strašně ráda 
a já taky. můžeš přijít kterejkoli Štědrej den. Jenom dvacátýho osmýho 
ne, to nebudem doma. budem slavit v hyper. znáš přeci ten obchod, 
viď?“

„Jo, myslim, že sem o něm už slyšel. asi tě ale zklamu, promiň, ale já 
k vám nepřijdu.“

viděl jsem, jak se její pohled změnil. Čekali byste smutek, že? Jenže 
já tam zahlédl ještě něco jiného, snad zvědavost, jestli je pravda to, co si 
o svém otci tajně myslí...

,,hm, tak nechoď, s maminkou to taky bude fajn,“ prohodila snad 
trochu uraženě, ,,ale budeš slavit vánoce, že jo, tati?“

chytrá holka, ale teď jí to zrovna nesmím přiznat. ,,To víš, že slavím 
vánoce. ale chci být doma a sledovat vánoční televizi, víš?“

přikývla. 
zdálo se, že to přijala v klidu. docela hezky jsem z toho vybruslil, 

vždyť spousta lidí si na vánoce kupuje speciální televizní kanály a sleduje 
je celý měsíc, tak proč by nevěřila, že já jsem jedním z nich. Ještě chvíli 
jsme si povídali, ptal jsem se na její maminku, jak se má a co dělá, ale 
ona mi odpovídala nějak netrpělivě. nakonec mi řekla, že už musí běžet, 
protože ji dneska čeká ještě jeden vánoční pochod. políbil jsem ji a pustil, 
aby mohla jít. bylo mi jí tak líto. Tohle pro ni byly vánoce – šest stromů, 
dva Ježíšci a zlaté lano...

probudilo mě ostré klepání na dveře. otevřel jsem oči a rychle vyskočil 
z postele. Ještě trochu zmatený jsem sundal ze stolu slaměný věneček, 
strčil ho do zásuvky a místo něj jsem tam položil nový zářící umělohmot-
ný věnec. pak jsem šel otevřít.

za dveřmi stáli dva policisté a sotva jsem otevřel, nepokrytě mi přes 
rameno začali nakukovat do bytu.

,,dobrý den, bohaté vánoce,“ přivítal jsem je s kamennou tváří.
,,bohaté i vám. půjdete s námi, pane,“ řekl obtloustlý strážník. Sakra. 

chvíli jsem policisty pozoroval a přemýšlel, jestli by mne dohonili, kdy-
bych se dal na útěk zadním vchodem, ale nakonec jsem usoudil, že ne-
budu dělat problémy a třeba se z toho nějak vymluvím.
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,,Teď hned? Je to opravdu nutné?“
,,ano, to je, pane. dostali jsme informaci, že možná odmítáte slavit 

vánoce. víte, co by to znamenalo, že?“
„Samozřejmě, ale to je naprostá hloupost.“
,,no tak uvidíme. pojďte!“
Sakra!

policisté mne přivedli do samotného sídla noela. Tak si nechával ří-
kat. noel. hrála tam vánoční hudba a všude pobíhali lidé oblečení jako 
vánoční skřítci. když jsem tam přišel, už byl na mě přichystaný. oblečený 
v třpytivém vánočním fraku a s úsměvem na tváři. když jsem k němu při-
stoupil, musel jsem sklonit hlavu, abych mu viděl do očí. dřív mi přišel 
kvůli své výšce legrační, ale časem jsem pochopil, že si svoje trpasličství 
kompenzuje jinde. a to už k smíchu nebylo.

usmál se na mě a řekl: ,,Tak na vás konečně došlo, viďte?“
„nevím, o čem mluvíte, pane.“
„nevíte? Tak já vám to tedy povím. dnes tu za mnou byla jedna malá 

holčička a pošpitala mi do ouška, že má tatínka a ten asi neslaví vánoce. 
a hádejte, kdo je její tatínek...“

hlava mi třeští, jako když v ní bouchl granát. co teď, doprdele, budu 
dělat. Tohle nejde...

,,moje dcera? ale to je přeci malé dítě. Snad jí nevěříte. Já slavím vá-
noce jako každý spořádaný občan a odsuzuji každého, kdo nepřijímá 
tyto Svátky za své, pane.“ noel se usmál. začal jsem chápat, že nemám 
šanci. chtěl jsem ještě něco říct, něco, co by zafungovalo, ale naznačil, 
ať mlčím.

,,abych tak řekl, proklepli jsme si vás. už čtyři roky jste si nekoupil 
nový řetěz na stromeček, a to i přes to, že loni byly, řekněme, v módě žlu-
té, zatímco letos jsem nařídil používání stříbrných či zlatých. dál jsme 
zjistili, že od března dodnes jste nekoupil v našich obchodech žádnou 
věc, která by alespoň vzdáleně připomínala vánoční dárek. Takže buď 
jste zvyklý nakupovat dárky v lednu, anebo máte problém. Řekněte mi, 
když k vám domů pošlu své šmejdily, najdou nějaké krásně zabalené 
vánoční dárečky? najdou?“

Je konec. 
když řeknu, ať mi prohledají byt, nic nenajdou a bude to jasné. nemá 

cenu to zdržovat. nesmím se bát.
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pokusil jsem se podívat noelovi zpříma do očí a řekl jsem: „máte 
pravdu. Já tyhle vaše vánoce neslavím.“

„ale jaképak moje vánoce?“ podivil se naoko noel, „tohle jsou vánoce 
nás všech. každý rok lepší a lepší. budujeme tradici, která je přece nád-
herná. Lidé chtějí slavit vánoce, tedy alespoň ti normální, ne jako vy...“

„Já chci také slavit vánoce, pane. ale to, co váš otec zavedl a v čem vy 
pokračujete... tomu já neříkám vánoce. nutíte je kupovat si vaše zboží. 
přikazujete jim, jak si mají zdobit své domy, takže každý dům vypadá 
stejně. a vůbec – nutíte je slavit vánoce, a když neslaví, likvidujete je. 
Tohle přeci není normální!“

„Já vám něco povím, vy filosofe. kdyby ti lidé byli stádo ovcí a já je vedl 
do propasti, pak by bylo na místě, aby mě někdo zadržel. To byste mohl 
být třeba vy, hrdina. Jenže zdá se vám, že by v naší zemi žily místo lidí 
ovce? nežijí. a proto, kdyby chtěli, budou se bránit sami. nepotřebují 
někoho, kdo jim bude do hlav vnášet pochybnost a zmatek. Jsou šťastní 
a já taky. Takhle to všichni chceme, tohle jsou naše vánoce. a vy se pro-
buďte – vždyť vás udala vlastní dcera...“

,,Jsme každý jiný. Já měl rád ty vánoce, když jsem byl dítě. vy máte 
rád tyhle vaše nové. asi se neshodneme, tak to prosím neprodlužujte. 
co se mnou teď uděláte?“ zeptal jsem se, a doufal jsem, že uslyším jinou 
odpověď, než jsem čekal. ale to by se rovnalo zázraku.

„uspořádáme vám zítra s dětmi Mladého Noela takové představení. 
pokusíme se vás přesvědčit o kráse těch, jak vy říkáte, našich vánoc. 
a ničeho se nebojte, vaše dcera tam bude také. Ještě mi řekněte, jakou si 
přejete píseň.“

chvíli jsem přemýšlel a pak jsem řekl: „bílé vánoce.“ noel se zamračil 
a vztekle prohodil: ,,ani píseň si vybrat neumíte. nejen, že není pěkná, 
ale ještě ke všemu jsme ji dnes hráli tomu prodavači. Takže zítra musí 
být něco jiného. co byste řekl rolničkám?“

„nesnáším je. Takže jste vybral dobře...“

po rozhovoru s noelem mě odvedli do malé místnosti, kde jsem měl 
připravené nějaké štoly k snídani. ani jsem se jich netkl. bolela mě hlava 
a taky jsem zvracel. představoval jsem si neustále sám sebe, jak v barev-
né kombinéze, doprovázen rytmy rolniček, visím na vánočním stromě 
a moje dcera k tomu recituje a cítí, že udělala dobrou věc.

bojím se, ale to je asi normální. musím se usmát – umřu kvůli váno-
cům. bože můj, doufám, že tam jsi…
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„Já sním o vánocích bílých, vánocích, jaké z dětství znám…“ bílé vá-
noce – irving berlin

Kateřina Kůrková
Malá cukrářská povídka
(1. místo, 4. kategorie – krajské kolo literární a výtvarné soutěže „evropa 
ve škole“ 2011)

za devatero horami a devatero řekami, mezi druhou řadou vajíček 
a dvaceti deky uheráku, v krajině věčně postižené chladem, v krabičce 
s červenými domečky, bydlela šlehačka kristýna Trvanlivá. byla tuze pa-
rádivá! celé dny se prohlížela v odraze skleněného máselníku. a protože 
se sama sobě líbila, byla spokojená. Jen jediné jí ke štěstí chybělo … krásné 
šaty! přesně ty, které tak často nosila její sousedka karolína Sněhová, 
rozená bílková. Často se jí o nich i zdálo – toulala se ledovou krajinou 
v slušivém kostýmku lehkém jako… sníh?

a karolína v nich má stejně velkej zadek, myslívala si kristýna.
mezi námi, karolína v nich opravdu větší pozadí měla. ale naše vyprá-

vění není o ženských rozmarech, ale o tom, čeho jsou pro krásu schopné. 
kupříkladu kristýna: v novinovém útržku, do kterého byly zabalené rak-
vičky s čokoládou, našla článek „Šleháme: Lehké a nadýchané – překvap-
te své sousedy!“ a věděla, že je to ono! poprosila bývalé spolužáky, Ferdu 
ztužovače a mixíka kuchyňského, o pomoc. Ta nebyla nijak bolestivá 
a kristýna byla nadšená! vznášela se krajinou (před okny své sousedky) 
v nových šatech a těšila se z karolíniny závisti.

netrvalo však dlouho a nový oděv se jí omrzel. Čím dál víc se jí zdálo, 
že ani to její pozadí není v nových šatech dokonalé. moc dobře si ale byla 
vědoma toho, že už se svého krásného nadýchaného oděvu nezbaví – byl 
jí ušit přímo na tělo!

uplakaná hledala pomoc v novinových útržcích u rakviček. Ty, když 
pochopily příčinu jejího smutku, jaly se ji přesvědčovat, že se jim její 
pozadí v šatech moc a moc líbí. 

a protože slovo dalo slovo, a kristýna byla také jen žena, brzo jiskra 
přeskočila. a zanedlouho byla svatba. a pak? už jen žili šťastně… dokud 
je někdo nesnědl.

a tak vznikly rakvičky se šlehačkou.
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Veronika Sladovníková
Černá a Bílá Lhota
(3. místo, iv. kategorie – krajské kolo výtvarné a literární soutěže „evropa 
ve škole“ 2010)

neprocházela jsem se po champs elysées, ani jsem nenavštívila café 
de la paix, zato znám Černou a bílou Lhotu. ba jsem slyšela zpívat sla-
víka národní hymnu a myš v barvách trikolory tančila. ale Černá a bílá 
Lhota, to je vám zosobnění všech krás světa!

ačkoliv obě destinace lákají typickou kuchyní, atypickým prostředím 
a bonusem při koupi dvou letenek do konce léta, cestovní kanceláře 
doporučují spíše tu známější, a to Černou: návštěvníky přivítají vcelku 
vyvážené společenské a sociální poměry. a ten všudypřítomný přepych! 
Řeknu vám, že místo jedné boty nosí dvě. dokonce, a to vám nelžu, bydlí 
v oblacích a desert s diamanty pojídají ještě o pár pater výše. všichni 
obyvatelé zde žijí v pohodlí, neboť tři němé sudičky jim u kolébky po-
hodlí, vymoženosti a pýchu vyvěstily. nyní sám král chtíč a královna 
závist rozdávají rady, jak prachy vydělat, a taky, jak je nakrást. nicméně 
obyvatelé stále žijí v mýlce, že tento svět je správný. 

v kontrastu s touto zemí leží bílá Lhota. 
v zemi bez budoucnosti, v zemi ušlapaných nadějí vás na první po-

hled přilákají kouzelné písečné přesypy zlatavé barvy a slunko tančící 
mezi zrnky písku. nepočítejte zde, prosím, s nákupem suvenýrů, jak 
tomu může být ve Lhotě Černé. chomáčky radosti byly do poslední-
ho vypotřebovány a snítky štěstí na sebe nevztahují žádné letní slevy. 
nicméně vám cestovní kanceláře poskytnou prvotřídní příbytek s oázou 
vzdálenou jen několik málo mil. Stravování je zahrnuto v ceně zájezdu, 
jedná se o oběd z rostlinných produktů a večeři z iluzí a pírek naděje. 
dále vám poskytnou výběr z bohatého programu: místní kultura, poznej 
exotickou zvěř, místní radost ze života bez života a mnoho dalších nabí-
dek. průvodci jsou samozřejmostí.

…ale svět je král pitomec a lidé v něm jen mimové a kašpárci. mimové 
jsou ti, kteří ztrácejí naději. mohou ukázat všem, že jejich životy leží po-
vadle na podlaze, ale sami to nedokáží říci! kašpárci jsou ti, kteří uvádí 
celou inscenaci. Slyší, vidí, ale pomáhají..?!

i malá pomoc stačí...
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Jakub Vácha
Voják, který nikdy neodejde
(1. místo, iii. kategorie – krajské kolo literární a výtvarné soutěže „evro-
pa ve škole“ 2011)

na naší půdě je spousta věcí, o kterých nejsme přesvědčeni, že je po-
třebujeme. Jednou jsem se proto vydal do podkroví a začal se těmi všemi 
zbytečnostmi probírat. Spoustou sošek, obrázků, knih a různých krabic 
a škatulí. začal jsem je přeskládávat, abych se mohl podívat i tam dál, 
tam, kam jsem jen matně dohlédl. když jsem se probrodil mořem kar-
tonových krychliček, spatřil jsem něco neuvěřitelného. v té půdní šedi, 
v závějích prachu se topila truhla. Truhla, která vypadala, jako kdyby si 
právě zahrála v pohádce. podepsal se na ní zub času. ale ten podpis byl 
krásný. byl to podpis moudrosti a vědění. a to jsem se ještě nepodíval 
dovnitř.

opatrně a s respektem jsem k té truhle přikročil a začal jsem ji po-
malu a obezřetně otvírat. v ten samý okamžik se přihodilo něco nesku-
tečného, něco z říše snů. z té pohádkové truhly vylézal mužíček, který 
byl jistě stejně vyděšený jako já. Jeho tělo bylo jako zdřevěnělé. ne! ono 
bylo doopravdy dřevěné. musel jsem se jen smát tomu přeludu, který 
na mě tak upřeně hleděl. zavřel jsem oči, zatřepal hlavou a byl přesvěd-
čen, že mámení podobné dřevěnému vojáčkovi bude rázem pryč. ale on 
tam jen tak stál dál. bezbranný, malý vojáček.

hleděl na mě tak zkoumavě, jako by nemohl věřit svým očím. Stejně 
jako já. Je to skutečnost? nebo jen mámení? To se honilo hlavou jemu 
i mně. vypadal jako voják, který právě přišel z války. voják, který je zo-
celený bojem, zraněními, neštěstím. ale při pohledu na mě byl k smrti 
vystrašený.

,,vojáčku...,“ nevěřícně jsem se přibližoval a bál se, zda na mě pro-
mluví. Styděl jsem se, že mluvím s přízrakem. ,,Já vím, myslíš si, že jsi 
se zbláznil,“ překvapivě mě začal spíše uklidňovat, ,,já jsem voják, který 
tady leží. Leží v truhle na půdě a čeká na další šanci. Čeká na to, až za 
ním přijde nějaké dítě a vysvobodí ho z téhle šedé půdy. utře ho, vyleští 
a bude se s ním zase těšit hrami a dětskými dobrodružstvími.“

vojáček byl unavený odpočíváním. na půdě ležel už několik let. měl 
spoustu času přemýšlet o svém bytí, o svém osudu. damoklův meč bděl 
nad jeho životem. dostane se mu ještě šance a bude si ještě někdy hrát? 
bude ještě někdy šťastný? chtěl by, ale není partnera z říše lidí. 
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Snažil jsem se rychle vymyslet něco optimistického. mluvil jsem na 
něj, ale on bezvládně spadl z té začarované truhly! najednou byl opět 
jen zmalovaným kouskem dřeva. mluvil na mě doopravdy? byl jsem na 
pochybách.

S vojáčkem jsem možná mluvil jen díky své fantazii. ale přesto jsem 
poznal jednu velikou pravdu. i hračky mají duši. Sice nemluví, nebě-
hají, ale cítí naši lásku nebo zlobu. hračky jsou němými svědky našich 
pocitů. kdo si ve svém dětství nepostěžoval své oblíbené hračce, třeba 
vojáčkovi?

našich němých přátel bychom si měli vážit. cítit k nim úctu. nevymě-
nit je při každé příležitosti za moderní roboty a jiné výdobytky moderní-
ho hračkářského průmyslu. Stejně tak bychom jim měli zajistit důstojný 
odpočinek. a tak jsem dřevěného vojáčka vzal a uložil ho na poličku nad 
postelí. po večerech se na něj dívám a cítím, že je šťastný. Stejně šťastný, 
jako jsem býval já, když jsem si s ním hrával.

Lucie Klímová
Za tajemnými vrátky
(1. místo, iii. kategorie – mezinárodní literární a výtvarná soutěž „1000 
let zlaté stezky“ 2011)

„Tak třído, snad vám nemusím připomínat, jak se máte v muzeu cho-
vat, už jste téměř dospělí, a tedy i dost velcí na to, abyste to věděli. Lidé 
z muzea pro nás připravili zajisté velmi zajímavou prezentaci, tak vás 
prosím, zkuste během ní nešpitat, nechichotat se ani jinak nevyrušo-
vat. vypnuté mobily jsou samozřejmostí. a doporučuji vám dávat dobrý 
pozor, do konce příštího týdne mi odevzdáte vaše poznatky z dnešní 
exkurze zpracované do podoby referátu.“ Třída odmítavě zahlučela. „Já 
vomajdě na nějakej refoš kašlu,“ pošeptal jeden mladík kamarádovi. 
„Jindřichu, bez poznámek, prosím,“ napomenula ho přísně třídní vo-
máčková a pak už mnohem přátelštěji dodala: „a vomajdou mě klidně 
nazývej, ale budu radši, když u toho nebudu a neuslyším to.“ Jindřich 
zčervenal a zmlknul.

Trochu stranou hloučku stála dvojice na první pohled jaksi nevyvá-
žená. zuzana byla vytáhlá a minimálně o hlavu vyšší než Standa. Ten 
byl zase trochu zavalitější, ale jen maličko, tak nějak zdravě. Tihle dva 
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spolu kamarádili už od školky. zuzka měla vždycky blíž ke klukům a je-
jich hrám na vojáky či na policajty a zloděje než k holčičkám v růžo-
vých sukních a princeznám a panenkám. Se Standou lezli jako malí po 
stromech, stříleli prakem po sousedčiných slepicích a ze všeho nejradši 
seděli v koruně košaté lípy, sledovali auta projíždějící kolem a snažili se 
uhádnout jejich značku. 

Teď už byli samozřejmě na takové hry moc velcí, ale stále si spolu 
rozuměli víc než s kýmkoli jiným. a nyní stáli vedle sebe, velká a malý, 
a přemýšleli, jak přežít dnešní exkurzi. byli sice rádi, že mohli vypad-
nout ze školního stereotypu, ale zrovna volarské muzeum je příliš nena-
dchlo. zuzka historii nesnášela a tvrdila, že je zbytečné učit se něco, co 
už dávno bylo. Standa měl naopak dějepis rád, ale jen něco. učarovalo 
mu například antické Řecko a Řím, v tomhle směru toho věděl možná 
i víc než profesor dějepisu. pak ho zajímaly obě světové války, ale období 
mezi nimi a antikou, do kterého spadalo i téma dnešního výletu – zlatá 
stezka – pro něj bylo španělskou vesnicí. 

zástup se dal do pohybu. „chutě do toho, půl je hotovo,“ snažila se 
pozvednout náladu optimistka zuzka. „Třeba to nakonec nebude tak 
hrozný.“ „Leda, že by bylo v muzeu zavřeno.“ Standa byl trochu protivný, 
ráno zaspal a málem mu ujel vlak, takže se nestihl nasnídat. „Jé, hele, 
to jsou krásný dveře!“ chytila ho náhle zuzana za rukáv. „kouknem se, 
jestli jdou otevřít, jo?“ přiskočila k velké rezavé klice. dvířka byla maličká 
a na první pohled velmi stará. v obrovské vysoké zdi porostlé břečťanem 
působila trochu nepatřičně. zuzka zalomcovala klikou. „To je škoda, 
asi jsou zamčený.“ „ukaž,“ odstrčil ji Standa, „jsi jen slabounká jako 
peříčko.“ vzal za kliku, zapřel se ramenem a zabral. dveře se malinko 
pootevřely. „paráda!“ zaradovala se zuzana. pomohla Standovi zatlačit. 
dveře se s hlasitým vrzáním otevřely. zuzka už lezla dovnitř, Standa 
se ještě pro jistotu rozhlédl. Spolužáci i s vomáčkovou už zašli za roh 
a ulice byla prázdná. ideální stav. Sklonil hlavu, aby se nepraštil, a vlezl 
za zuzanou. 

za zdí zůstal stát s otevřenou pusou. Jako by se ocitl v úplně jiném 
světě. i zuzka vedle něj stála jako opařená. „co to je?“ zeptala se. „nej-
spíš tady nacvičujou nějaký historický představení,“ přemýšlel vždycky 
racionální Standa. Sám tomu ale příliš věřit nechtěl. hleděli na cestu 
vydlážděnou kočičími hlavami a na lidi vedoucí osly obložené těžkým 
nákladem. „víš co? zeptáme se jich, co tu zkouší,“ napadlo zuzku, a než 
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stihl Standa cokoli říct, už běžela k nejbližšímu sedlákovi. „dobrý den, 
můžu mít dotaz? vy zkoušíte nějaký divadlo?“ „pozdravpánbůh, děven-
ko. Jakýpak divadlo! Jdeme do pasova. pro sůl.“ „pěšky?“ „a jak jinak? 
koně a osli musejí nést náklad, ne nás.“ „a proč nejedete autem? po sil-
nici?“ „Čím? děvče, nemáš horečku? mluvíš nesmysly!“ vtom to zuzce 
došlo. „ne ne, jsem v pořádku, promiňte, děkuju, na shledanou!“ otočila 
se na patě a utíkala ke Standovi. „víš co? my se vrátili v čase! Ty lidi abso-
lutně netuší, co to je auto! Ty vrátka jsou kouzelný, vrátily nás o několik 
století zpátky!“ překvapilo ji, jak rychle jí Standa uvěřil. „paráda, tak to 
nemusíme do žádnýho muzea. To bude vomajda koukat!“ „nevím, jestli 
se jí s tím budeme moci svěřit… víš co, nerada bych strávila svý nejlepší 
léta v blázinci.“ Standa jí musel dát za pravdu, tohle by jim vomáčková 
ani nikdo jiný neuvěřil. a že je jinak vomajda pro každou legraci!

„nepůjdem kousek s nimi? Teď, když jsem součástí toho všeho, mě 
docela zajímá, o co vlastně šlo,“ navrhla zuzka. Souhlasil. Šli pomalu 
vedle mladého sedláka vedoucího osla. po chvíli zvědavého pokukování 
se sedlák zeptal, proč jsou tak divně oblečeni. ani ostatním se očividně 
nelíbily zuzčiny džínové kraťasy a Standova černá mikina s obrázkem 
metalové skupiny. „ehm, no…“ „víte…,“ zuzka Standovi rychle skočila 
do řeči, „víte, my jsme herci, kočujeme zemí a děláme představení. utekli 
jsme s bráchou ze zkoušky,“ šťouchla do Standy, aby se taky připojil. 
přestože ve vymýšlení byla vždycky viditelně lepší, doufala, že to Standu 
trkne, pochopí, co má na mysli, a doplní ji. netrklo. hloupě na ni koukal 
a valil oči skoro stejně jako sedlák. musela pokračovat sama: „zrovna na-
cvičujeme hru o budoucnosti. Jako o tom, co bude, řekněme, za takových 
pět set let. proto jsme tak divně oblečení. Já samotná už se moc těším, až 
se vrátím do svých normálních šatů. Tenhle kostým je mi nepohodlný.“ 
Standa polknul. musel uznat, že je zuzka „bombová“. Sám by nic tako-
vého nevymyslel. kdyby mu neskočila do řeči, pravděpodobně by je už 
kupci hnali pryč coby ďáblovy posly. 

neušli ani půl kilometru od zázračných dvířek, když náhle kolona 
zastavila. osli se zapřeli a nechtěli jít dál. zvířecí instinkt vytušil ne-
bezpečí. kupci se po sobě nechápavě dívali, jako by hledali u ostatních 
odpověď. proč nejdou? někdo se pokusil osla popohnat bičíkem. „hou, 
hou! Lemro líná!“ osel se ošil, ale zůstal stát. bál se. 

v tu chvíli zpoza velkého kamene vyskočil zarostlý muž s nožem 
v ruce. roztržená špinavá košile odhalovala silné tělo. nebyl sám, za 
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ním skákali na cestu další. Jeden za druhým, až nakonec zaplnili celou 
cestu. mohlo jich být třicet, padesát. v tom okamžiku to nikdo nepo-
čítal. všichni věděli, že je zle. krajinou se rozlehlo ticho. děsivě tíživé, 
takové, co se dá krájet. zuzka se podívala na Standu. „co budeme dělat?“ 
ptaly se její oči. 

„peníze, nebo život!“ zakřičel loupežník. „milost, prosím vás, milost! 
nic nemáme, vezeme jenom obilí!“ hořekovali kupci. marně. zloděj jako 
by jim nevěřil, přiskočil k prvnímu oslu a rozřízl vak na jeho zádech. 
k upřímnému překvapení se z něj vysypala pšenice. naštvaně přešel 
k dalšímu sedlákovi. i on vezl pouze pšenici. Lupič chodil od jednoho 
k druhému a se stoupajícím počtem rozřízlých vaků rostla jeho zlost. 
zuzka vrhla zoufalý pohled po Standovi. něco přece musí udělat! 

Standa se usmíval. zuzka to nechápala, nikdy si nemyslela, že by ho 
mohlo cizí neštěstí potěšit. ale pletla se v něm. Tomuhle mladíkovi se 
totiž v hlavě rýsoval plán. bláznivý, ba dokonce šílený plán. nenápadně 
vytáhl z kapsy mobilní telefon. zuzana nechápala, co zamýšlí. aby od-
pověděl na její tázavý pohled, ukázal na svoji mikinu. okamžitě jí došlo. 
korn. ve škole měli spolužačku, která se metalu bála, nikdy nedokázala 
pochopit, jak to může Standa poslouchat. ani zuzka tomu moc nerozu-
měla. ale nápad to byl poměrně dobrý. když se ho bojí člověk z dvacáté-
ho prvního století, člověk vzdělaný a bez předsudků, proč by se neměli 
leknout lidé ze středověku, kteří bez výhrad věří v boha a celý svůj život 
tomu podvolují? naklonila se k mladému sedlákovi, s nímž si předtím 
povídala, a pošeptala mu: „pozor, nelekni se.“ a pak se narovnala a hlu-
bokým hlasem, který jako by ani nebyl její, zakřičela na lupiče: „ihned 
přestaňte, sic vás stihne boží trest!“ Loupežník v roztrhané haleně se jí 
jen vysmál. a po jeho vzoru i celá jeho tlupa. zuzana se v duchu zarazi-
la, jestli to, co dělá, není rouhání, ale pak si řekla, že to jinak asi udělat 
nejde. a znovu zakřičela: „nechejte ty dobré lidi být! dokážu přivolat 
ďábla, rozmyslete si, jestli chcete skončit v pekelných mukách!“ vidě-
la, že zločincům svými velkými slovy strach nenahnala. poslední pokus, 
řekla si. „dobrá, jak chcete. Ďáble, vzývám tě, přijď si pro tyto ztracené 
duše!“ a hned jak dořekla, loupla Standu loktem do žeber. Ten zmáč-
kl tlačítko na mobilu a ztichlou karavanou se rozeřvali korni. Účinek 
byl ohromující. výsměch v očích lupičů se během setiny vteřiny změnil 
v hrůzu. S pobožnými výkřiky se rozutekli po lese. někteří sedláci si 
zakryli rukama obličej, aby přicházejícího ďábla neviděli, někteří se kři-
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žovali a někteří se schovávali za své osly a muly. „měli bysme vypadnout,“ 
pošeptal Standa zuzaně, chytil ji za rukáv a rozeběhl se směrem, kterým 
s karavanou přišli. netrvalo dlouho a doběhli ke vrátkům. Standa už 
bral za kliku, jenže zuzka ho zastavila. vytrhla mu mobil z ruky a vy-
pnula dohrávající písničku. „promiň, už to dýl poslouchat nemůžu.“ pak 
oba prošli zpátky na ulici. 

„Tady jste! kde jste se toulali? hlavně, že jsem ráno říkala, že se máme 
držet pohromadě, aby se nikdo neztratil. zuzano, Stanislave, jak mi tohle 
vysvětlíte?!“ paní vomáčková zuřila, když se zuzka se Standou připojili 
ke skupince vycházející z muzea. zuzka se jen usmála. byla ráda, že tady 
je všechno tak, jak má být.

Erika Szpuková
Medvědí pomsta
(1. místo, ii. kategorie – mezinárodní literární a výtvarná soutěž „1000 
let zlaté stezky“ 2011)

Stál jsem u okna v chladném pokoji skromného hostince a fascino-
vaně hleděl na krásu zapadajícího slunce. poslední paprsky pročesávaly 
holé koruny stromů, které na zem vrhaly děsivé stíny. Červánky nad stro-
my tomu dodaly tajemnou atmosféru.

vzpomněl jsem si na svůj dnešní sen a přemýšlel o něm. byla v něm 
má drahá máti. co teď asi dělá? 

zoufale jsem věřil, že je šťastná, ale v hloubi duše jsem věděl, že leží 
a žebrá někde na ulici, opuštěná, bezmocná a hladová. Jen čeká, až jí 
přivezu tu mou chabou mzdu za tak nebezpečnou službu. a to se musí 
stát brzy. už dnes si řeknu o peníze a pošlu je matce, i kdybych si je měl 
vzít od těch lakomců násilím.

„ale vy to nechápete! potřebuju je pro mou mámu!“ „už jsem řekl,“ 
zabručel podsaditý, věčně opilý chlapík, který si říká bréma. „ne!“ po-
díval se mi zpříma do očí a vyklopil do sebe snad pátý korbel piva. „pro-
sím... ona může zemřít hlady! copak tu nikdo z vás nemá v sobě kousek 
citu?!“ zkusil jsem to naposled a prosebně se zadíval na své pány. vy-
chrtlý kupec kazlík, můj druhý chlebodárce, co vypadal jako smrtka, se 
zašklebil. „hele, Franku. peníze předem nedostaneš. buď pojedeš s námi 
po zlaté stezce na trh jako sluha,“ naklonil se ke mně a zakalenýma oči-
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ma si mě změřil, „nebo od nás nic nedostaneš a službu si můžeš hledat 
někde jinde.“ narovnal se zpět a očividně měl radost z mého zoufalství. 
vypadá to, že tuhle bitvu jsem prohrál. poslední pokus... „Jestli to je tak, 
pak od vás odcházím!“ bréma se jen připitoměle usmál a dopil další 
pivo. zřejmě vůbec nechápal, o čem je řeč. zato kazlík a několik dalších 
se kdákavě zasmáli. „klidně, ale vsadím se, že se živý nevrátíš. Sám proti 
loupežníkům a zdivočelé zvěři nemáš nejmenší šanci.“ To by mohla být 
má příležitost, pomyslel jsem si. „nejsem srab a vsadím se s tebou. dej 
mi koně a tvé zboží, a když ho dokážu sám dopravit na trh, mohu si 
ho nechat. Jestli se nebojíte, přijměte mou nabídku.“ místnost ztichla. 
prosím, říkal jsem si. Je opilý, musí přijmout! a taky že jo. „platí,“ řekl 
kupec, svalil se na stůl a tvrdě usnul.

ale sedí tu ještě někdo. Téměř se ztrácí v šeru místnosti. nikdo ho 
nevidí, ale on bedlivě naslouchá. „To je sebevražda,“ šeptá si pro sebe 
a zamyšleně se dívá do svitu lampy. pohrává si s vyřezávanou dýkou, 
která má střenku s obrázkem medvěda.

brzy ráno, ještě za úsvitu, jsem byl připraven na cestu. S kazlíkem 
a brémou jsem se nerozloučil, mohli by si to ještě rozmyslet. Jen jsem 
jim nechal vzkaz, kdyby si náhodou na naši včerejší sázku nevzpomněli. 
pár psů zaštěkalo, když jsem vyjížděl po příjezdové cestě ze soumarského 
sídliště volary na klisně jménem hnědka. Samozřejmě jsem měl strach, 
ale vzpomínky na mou máti mě slepě vedly dál. a odtud na trh to není 
zas tak daleko – uklidňoval jsem se. Jen jeden den a jedna noc cesty. To 
zvládnu. z vyprávění jsem věděl, že loupeživé bandy se ve dne moc neu-
kazují. ale co když to není pravda? 

drkotání kol teď už mého naloženého vozíku mě uklidňovalo. poví-
dal jsem si s hnědkou a brzy mi cesta začala rychle utíkat.

nastala noc. abych si dopřál noclehu, na to jsem až příliš spěchal. 
a tak jsem pořád jel. Luk a šípy jsem měl hned po ruce a bedlivě jsem 
zkoumal okolí. už jen pár hodin této hrozné cesty... ale kůň najednou 
začal být neklidný. Snažil jsem se hnědku chlácholit, ještě se někde 
vyklopíme. brzy jsem se však dozvěděl proč. z křoví vyskočilo několik 
ozbrojených mužů. zakřičel jsem. hnědka se začala vzpínat. než jsem 
ji uklidnil, byl jsem obklíčen. všichni na mě namířili zbraň, sarkasticky 
se ušklíbali a já byl oslepený hrůzou. neměl jsem se do toho pouštět. 
Teď je však pozdě. vnímal jsem jen své tlukoucí srdce, křik loupežníků 
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a odevzdaně jsem se připravil na smrt. no, spíš jsem strachem omdlel. 
a pak už nic...

probral jsem se prochladlý, ležící na zemi. v hlavě jsem ucítil bodavou 
bolest, která se nedala vydržet. donutil jsem se posadit a rozhlížel jsem 
se kolem. kde to jsem? Takhle vypadá nebe? ne, něco mi to tu připomí-
ná... a pak jsem si vzpomněl. zlatá stezka, loupežníci, zboží a hnědka. 
udiveně jsem se rozhlédl kolem a uviděl svůj vůz. nic v něm nechybělo. 
Loupežníci ho nechtěli? a mě nezabili? proč?! pak jsem ale za sebou usly-
šel ohlušující řev medvěda a znovu jsem se složil hrůzou. všechno mi po-
malu docházelo. Ten medvěd rozehnal, ne-li roztrhal a sežral ty zločince, 
ještě než stačili cokoli udělat. Jestli tohle někdy přežiju, budu sem chodit 
medvědy krmit, ušklíbl jsem se a pomalu vstal. „hodný méďa. Já si jen 
tady vezmu ten vozík a hned zas půjdu.“ bylo to však zbytečné, medvěd si 
mě nevšímal a radši věnoval pozornost něčemu hnědému na zemi – můj 
kůň! ne, ne, ne! vstal jsem a začal vůz tlačit směrem na trh. musím to 
zvládnout, když už jsem unikl takové přesile. naštěstí byl zbytek cesty 
většinou z kopce, a tak jsem občas musel vůz spíš brzdit.

dokázal jsem to! naprosto vyřízený jsem se dobelhal s vozíkem na 
náměstí prachatic. Já to dokázal! bréma a kazlík nebudou věřit svým 
očím, řekl jsem si a po dlouhé době jsem se usmál. měl jsem příjemný 
pocit z dobře vykonané práce. má máti bude mít taky radost! prodám 
tu tyhle krámy a koupíme si s matkou dobré jídlo, tele a třeba i kozu. 
Jo, a taky nesmím zapomenout nakrmit medvědy, zasmál jsem se. S tím 
jsem si sedl na trh a prodával.

má dobrá nálada se zdvojnásobila, když jsem spatřil brému a hned 
za ním kazlíka. Stáli tam a nevěřícně se na mě dívali. v jejich tváři jed-
na emoce střídala druhou. nejdřív nevěřícnost, překvapení, smířenost, 
ta ale přešla ve zlost a nakonec nenávistný výkřik: „zloděj! chyťte ho! 
má naše zboží!“ a rozběhli se ke mně. znejistěl jsem. To má být nějaký 
vtip? nebo se dočista zbláznili?! ale pak jsem pochopil. Tihle lakomci 
by mi svoje zboží nenechali, ani kdybych jim přinesl tři zlaté vlasy děda 
vševěda. podíval jsem se na sebe. mně věřit nebudou, jsem jen otrhaný 
žebrák a mám kopec zboží. 

To už mě pevně drželo několik rukou. bylo mi to ale jedno. ať si mě 
klidně zabijí. už mám dost tohohle nesnesitelného života. Smrt je pře-
ce vysvobození z téhle nespravedlnosti. naposledy jsem si vzpomněl na 
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svou ubohou matku. už ji nikdy neuvidím. za krádeže, ještě tak velké, 
se tu trestalo oběšením.

přestal jsem vnímat okolí. někam mě vedli, někdo se mě na něco ptal, 
někdo na mě křičel, ale já nikomu nic nerozuměl. pak mě zase někam 
vedli. všichni hulákali. 

probral jsem se na studené, vlhké zemi. všude tma. pomalu mi dochá-
zelo, že jsem nejspíš ve věznici. a zítra mě čeká poprava oběšením. Teď, 
když mám fůru času na vzpomínky, se mi zemřít zas tak nechce. Slzy 
mi máčí tváře a stékají na chladivou kamennou zem. ale už to je asi můj 
osud, žít jen v bídě. 

„Tento muž jménem Frank bude za trest krádeže popraven oběšením, 
jako výstraha pro ostatní.“ všude bylo hrobové ticho. z davu zvědavců 
vyhlíželi bréma a kazlík se samolibým úšklebkem na tváři. zatnul jsem 
zuby a snažil se potlačit zlost. Jediné, po čem jsem teď toužil, byla pomsta 
těm dvěma. „bůh ti odpusť,“ požehnal mi ještě kněz, kazlík v očekávání 
zdvihl obočí, „a odpočívej v pokoji.“ Jeden katův kop do toho hrůzostraš-
ného špalíku a vznáším se ve vzduchu…

Je noc. někde zahoukala sova. Silný vítr se žene ke kopci za městem 
a tančí s oběšencem, který tu visí na šibenici. holé stromy jim k tomu 
zavržou smutnou píseň. mezi temnými mraky se občas objeví měsíc, 
který z výše slabě osvítí tu krutost. 

matka, pro kterou nebožtík tak zoufale sháněl peníze, leží v prachati-
cích na ulici bez jakékoli známky života. Je skoro nahá a strašně vyhublá. 
mohla být živá, kdyby... 

ozývají se zvony. Lidé mají v očích strach a zděšení. všichni se hrnou 
k hostinci. Úplně vzadu u stěny leží zkroucená těla kazlíka a brémy. 
a v zádech druhého z nich trčí vyřezávaná dýka. má střenku s obrázkem 
medvěda. 
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Kateřina Bláhová
Když ožívá dřevo
(1. místo, ii. kategorie – krajské kolo literární a výtvarné soutěže „evropa 
ve škole“ 2011)

Tento příběh je skutečný. odehrává se před dávnými lety, kdy lidé 
a loutky žili v míru. děti si hrály s normálními loutkami a všechny byly 
spokojené. Tedy skoro všechny. Jedna malá holčička jménem Julinka byla 
z velmi bohaté rodiny a nechtěla se spokojit s obyčejnými hračkami, jaké 
měly ostatní děti. hračky, které měly děti na ulicích, se jí nezdály nijak 
moc zajímavé, a když dostala panenku, hodila ji do koše. 

na kraji města žil jeden velmi starý řezbář jménem mátoha a ten uměl 
vyrobit tak krásné loutky, že se všem tajil dech. všichni lidé si neustále 
říkali: „Takové loutky nenajdeme nikde jinde ve světě.“ ale malé nafouka-
né Julince se ani tyto panenky nezamlouvaly. Stále naléhala, aby její tatí-
nek vyhlásil, že každý řezbář jí musí přinést panenku, a jestli se jí nebude 
líbit, bude zavřený ve sklepě, kde je tma a sama Julinka se tam bojí. 

Tak se Julinčin tatínek nakonec nechal uprosit, a i když nerad, dal 
vybubnovat to, co Julinka poručila. od té doby řezbáři neměli trochu 
klidu a museli pracovat ve dne i v noci. Jeden mladý řezbář udělal panen-
ku vysokou, jako je samotná Julinka, ale ta se jí zdála moc nepraktická 
a řezbáři řekla: „kam myslíš, že bych tuhle panenku uklidila, mně se 
nelíbí. odveďte ho hned do sklepa!“ rozkázala. nějaký starý řezbář zase 
vytvořil malinkou panenku s domečkem, ale Julinka mu na to řekla, 
že je moc malá a nepraktická, ta se mi také nelíbí a dopadlo to s ním 
stejně jako s řezbářem před ním. všichni skončili ve sklepě, ale mátoha 
stále nepřicházel, zjistil totiž, že na kraji města žije kouzelník bublifuk. 
věděl, že by mu jen tak nepomohl, a proto vymyslel plán. přišel k němu 
a povídá: „dobrý den, bublifuku, slyšel jsem o tobě, že už neumíš tak 
dobře čarovat, ale já tomu nevěřím. předvedeš lidem, co umíš?“ „ale 
samozřejmě, řezbáři,“ odpověděl kouzelník, „s největší radostí, co mám 
udělat?“ Řezbář podal kouzelníkovi loutku, ten s ní někam odešel a za 
chvíli se vrátil s malou holčičkou, která měla tvář barvy lipového dřeva. 
Řezbář ji odnesl domů. potom poprosil krejčího, aby jí ušil šatičky, po-
sadil panenku na židli a namaloval jí modré oči, červená ústa a tvářičky 
vybarvené dorůžova. Tu panenku pojmenoval mančinka. odvedl ji do 
Julinčina domu. 
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Julinka se velice podivila, že řezbář přišel bez panenky. „kde máš pa-
nenku?“ osopila se na něj, ale ten řekl: „neukážu ti ji, dokud nepropustíš 
řezbáře, které jsi uvěznila.“ Julinka, i když nechtěla, propustila všechny 
řezbáře. „Tady máš panenku,“ zvolal mátoha a přivedl mančinku. všich-
ni úžasem oněměli a Julinka byla spokojená. ale po čase se mančinka 
přestala s Julinkou bavit a nedovolila jí, aby si s ní hrála a aby na ni 
sahala. když se jí pokusila dotknout, mančinka se rozkřičela a křičela, 
i když už Julinka nebyla v pokoji. Julince to vadilo, a tak si došla za řez-
bářem a sykla na něj: „mančinka mi nechce dovolit, abych si s ní hrála. 
Jdi a rozkaž jí, aby toho nechala.“ ale řezbář jí řekl, že s tím nic nezmůže, 
jak sis ji vychovala, takovou ji máš. „Tak mi udělej novou!“ rozkřikla se 
Julinka, ale mátoha odpověděl, že taková panenka se dá vytvořit jednou 
za sto let. Julinka se rozkřičela, já ji chci, chci a chci, ale mátoha už ji 
neposlouchal a klidně odešel z domu. 

Tak Julinka běžela domů a že si mančinku převychová, ale mančinka 
v pokoji nebyla. Julinka se rozplakala. kdybych se o ni líp starala a ne-
byla nafoukaná, tak by tu zůstala, pomyslela si Julinka. netušila, že její 
kamarádky žárlily a mančinku ukradly. daly ji do košíku a poslaly po 
řece pryč a víc se o Julinku ani o mančinku nezajímaly. 

mančinka plula v koši až do moře a v jednom africkém přístavu ji 
vylovili rybáři, pohodili ji do bahna a nechali ji tam. a tak se mančinka 
vydala na dlouhou cestu domů. Jenomže byla na ostrově a všude kolem 
bylo moře. co teď? vydala se lesem, až našla kus kůry, plachtu si udělala 
z klacíku a z cáru svých šatů. 

a vydala se na dlouhou cestu po moři k domovu. ale ani cesta po moři 
se nemůže obejít bez pořádného dobrodružství. mančinka plula klidně, 
ale po několika dnech se rozpoutala bouře a její loď se rozbila na kusy, 
mančinku smetla voda a spolkla ji obrovská ryba. měla štěstí, protože 
rybu vylovili rybáři v evropě. mančinka ale stejně musela projít celou 
evropu, aby našla Julinčin dům. nějaký pán ji naložil na vůz a odvezl ji 
do paříže své dceři a ta jí dala nové šaty a klobouk. mančinka tam však 
nechtěla zůstat, stýskalo se jí po Julince i přes to, jak se k ní zachovala. 
ale uvědomila si, že tady odtud tak snadno neuteče, protože ji na noc 
tahle holčička zamykala do bedny. ale jednou si holčička spálila kole-
no o koberec a běžela s brekem za maminkou, mančinka toho využila 
a schovala se. holčička přišla a ani si nevšimla, že jí jedna panenka chy-
bí. večer zamkla panenky do krabice a šla spát. mančinka se vykradla 
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ven a rychle pokračovala v cestě. vylezla na eiffelovku a málem spadla, 
nebýt jednoho holuba, který ji odnesl do Londýna. a tam se jí líbilo, 
právě začínal advent a nejeden obchod měl výlohu plnou panenek. To 
bylo něco pro mančinku. Tajně se vkradla do obchodu s těmi nejhezčími 
panenkami a sedla si do výlohy. Seděla tam asi tři dny a pak ji koupila 
mladá a krásná paní, odvezla ji až do Říma. Tam to bylo opravdu hodně 
zajímavé. Skoro uprostřed Říma vyskočila z vozu. vydala se ale špatným 
směrem a došla do města jménem Lecee na jihu itálie. Tam bylo obrovské 
moře. a proto se vydala na sever a došla opět do Říma, odtud šla stále 
na sever a přenocovala v milánu. ale pak se opět vydala špatným smě-
rem a došla do benátek. z benátek pokračovala zase na sever a došla do 
rakouska a pak do vídně. asi po sedmi dnech došla do německa a do 
berlína.  nakonec dorazila i do Čech, zaslechla mluvit dva chlapce a za-
radovala se, jelikož byla konečně doma. 

a šla, až došla do plzně, tam naskočila na vůz a ten ji dovezl do prahy. 
Tam se vydala hledat Julinčin dům. našla ho snadno, její maminka stála 
zrovna přede dveřmi a povídala sousedce, že Julinka je nemocná. panenka 
mančinka si počkala, až sousedka odejde, a zatahala Julinčinu maminku 
za sukni a zavolala: „haló, maminko, to sem já, mančinka.“ maminka 
se zaradovala, protože věděla, že Julinka stoná právě kvůli mančince. 
„pojď, nejdřív tě musím ukázat mátohovi, ten je kvůli tobě nešťastný 
a už neudělal ani jednu loutku,“ řekla Julinčina maminka mančince. 
když mátoha mančinku uviděl, rozesmál se, objal ji a políbil, pak se 
opět pustil do svého řemesla. maminka řekla, že dnes je Štědrý den, tak 
ať mátoha přijde na večeři. 

Ten nadšeně souhlasil a poděkoval za pozvání. po slavnostní večeři 
začali rozbalovat dárky, a když rozbalila Julinka ten svůj, radostí nemoh-
la ani mluvit. z balíčku totiž vyskočila mančinka a vyprávěla všem svůj 
příběh. náhle se tam objevil i kouzelník bublifuk. „mátoho, měl bych ti 
dát za vyučenou za to, jak si mě napálil, ale protože jsi tolik vytrpěl, když 
se mančinka ztratila, odpustil jsem ti.“ „ale vy tu s námi také můžete 
zůstat, pane kouzelníku,“ řekla maminka, aby zamluvila tu podivnou 
věc, které sama nerozuměla, „je štědrý večer a nikdo by neměl být sám, 
ani kouzelník.“ 

Tak všechno dobře dopadlo, a já už také půjdu, je přece štědrý večer 
a nikdo by neměl být sám.
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Jaroslava Topková, 3.A, 2001
Mluvnické variace

povězte mi, příklonky, co jste vlastně zač?
nepřízvučná slova, proč se vůbec ptáš?
inu, mám vás popsat ve verších.
Tak dovolte, ještě otázečku dám:
kde ve větě hledati vás mám?
To je snadné, za prvním členem slov přízvučných.
a mohly byste trochu se mi přiblížiti?
zajisté, sestra jménem Ji, manžel Ti,
bratr mu, sestra Si a hlava rodiny bych.
máš-li snad ještě otázku?
ano, kdo dal vám život, dal vám lásku?
Je to pán, znáš ho, člení celky do úseků větných.
nevzpomínáš si? Tedy dovol, abychom ho představily:
pan rytmus – slečno studentko.
Ó, děkuji převelice. nezapomenu na vás více!

Lenka Lužná, 7.G, 2004
Sestřiny housle
(líčení – subjektivně zabarvený popis)

vždycky jsem sestře záviděla, že na ten kouzelný nástroj umí hrát. 
pod jejíma rukama se staré housle s otřískaným lakem měnily v živou 
bytost. připomínaly mi sladkou bílou labuť, která umí stejně tak vyso-
kým jemným hlasem tesklivě naříkat, jako si vesele pobrukovat v nižších 
tóninách.

dneska ráno ale ležely její housle na poličce u stolu nějak smutně. 
Černý futrál se zdál ještě tmavší, přestože kůže, jíž byl potažený, byla 
stále ošoupanější a místy se už začínala odlupovat.

vzala jsem je něžně do rukou a položila na stůl. Staré držadlo, které 
prošlo jistě už stovkami dětských ruček, se na sluníčku začínalo mile 
lesknout. dotkla jsem se levého závěru. Lehce při otevírání zavrzal, ale 
nakonec povolil. nedočkavě jsem otevřela i druhý pantík a zvědavě na-
hlížela do vnitřního pouzdra potaženého matným červeným plyšem. 
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okraje byly lemovány lesklou rudou služkou spletenou se zlatou nitkou 
v roztomilý copánek.

Smyčec s dlouhými žlutobílými koňskými žíněmi byl uschován ve 
víku, jemně přidržován červenými příchytnými ručičkami. Ještě byl do-
konce od posledního hraní pocukrován popraškem paní kalafuny, která 
sama sídlila v malé přihrádce v hlavě futrálu.

na ni jsem ale skoro zapomněla. už jsem totiž očima hltala ty nád-
herné housle!

Ležely trochu namyšleně, trochu zasněně na červeném plyši. Jejich 
basovitý tvar mi připomínal barokního andělíčka s vypouklým bříškem. 
uchopila jsem je váhavě za dlouhý krček ze světle žíhaného dřeva. palcem 
jsem přejela po dlouhých strunách táhnoucích se od černého dřevěného 
struníku s dolaďovačem přes vyřezávanou kobylku. rychle šplhaly po 
hmatníku přes krček až k ladně stočené hlavě, kde se nenadále ztrácely 
v količníku. natáčely se na nové kolíčky jako hedvábné vlasy marnivé 
dívky na úzké natáčky.

okouzleně jsem naslouchala jejich zvuku. e. a. d. g. Tóny mi již po-
malu doznívaly v uších, ale housle se mi stále chvěly v rukou. Třásly se 
tak, jako by někde ve svém nitru dusily pláč. 

polekala jsem se.
když jsem pak roztřesenýma rukama přejížděla po víku houslí, po-

chopila jsem jejich bolest. Lak na zadní straně stejně jako na lubech se 
ještě krásně leskl a třpytil, zatímco bříško bylo již odřené a ohmatané. 
zřetelně jsem pod bříšky svých prstů cítila jemné jizvičky a prasklinky 
způsobené stářím i kalafunovým práškem. vypadaly jako upracované, 
popraskané ruce mojí maminky.

byly krásné! kdesi se vzala malá slza a stékala mi po tváři, aby se pak 
s tichým zazvoněním rozbila o podbradek houslí. rychle jsem ji setřela. 

naposledy jsem pohladila staré housle zdobené dvěma vyřezávanými 
ef, položila je do futrálu a zasněně zaklapla víko.
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Jan Tláskal, 5.G, 2003
S.O.S.
(čestné uznání – literární soutěž „krumlovská prima sezóna“ 2003)

Té noci jsem se vracel stejnou cestou jako už tolikrát, jen nějak una-
venější. když tak upíráte oči do tmy před sebou a nedosáhnete dál než 
světla, motor vás svádí svou monotónní ukolébavkou a volant se v dla-
ních chvilkami proměňuje v cosi neznámého, jedete vlastně tak trochu 
popaměti a sázíte na jedinou kartu – štěstí. 

ani nevím, jestli jsem si tenkrát vůbec uvědomoval, co riskuji, jen si 
vzpomínám, že představa blížícího se domova mi jakž takž držela víčka 
nahoře a ke všemu jsem navíc rozmlouval sám se sebou, tedy rozumějte 
– nahlas. občas mi to pomáhá udržet se při smyslech, třebaže byste asi 
zapochybovali o mém zdravém rozumu. co ale má konečně jeden dělat, 
když široko daleko není ani človíčka? a tak jsem si zkrátka něco jen tak 
pro sebe klábosil a mžoural skrz ty dva nažloutlé kužele na utíkající 
patníky, jako kdyby se snad dalo spočítat, kolik jich ještě zbývá – k mé 
hrozící smůle to ale spíš připomínalo počítání oveček.

bylo pět minut po půlnoci (tohle mi mimoděk prozradily svítící ru-
čičky hodinek při dalším z mnoha mocných zívnutí), když náhle můj 
útlum, s nímž jsem až do té chvíle úporně bojoval, rázem zmizel. prostě 
jsem zničehonic „obživl“, jako bych zrovna vstal z postele po dobře pro-
spané noci. 

reflektory mi totiž kdesi vpravo vpředu vylouply ze tmy cosi zvláštní-
ho a neobvyklého, co mne dokonale probralo. napínám zrak, kolik mi 
jen oči dovolí, a současně jim odmítám věřit: původně beztvaré světlé ob-
rysy dostávají zcela zřetelnou podobu dívčiny, podle všeho plavovlásky. 
než si stačím srovnat v hlavě, kde se tady touhle dobou tak sama bere, už 
stojím při kraji silnice a pravým okénkem pohlížím tomu nenadálému 
zjevení do očí. 

asi se teď podivíte, ale prvním pocitem, který mne při tom pohledu 
ovládl, byl nepopsatelný a hlavně nepochopitelný smutek. Jakoby mimo-
chodem a jaksi neurčitě jsem vnímal dívčí půvab té tváře. kdybyste se 
mne zeptali na kterýkoli její detail, neuměl bych odpovědět, ačkoli byla 
jistě krásná. Jediným, co se mi hned a navždy vtisklo do paměti, totiž byly 
jen oči. velké tmavé oči, prosebně na mne upřené, hledající záchranu, 
skoro bych řekl vysílající SoS. 
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nevím, jak dlouhá byla chvíle, po kterou jsme na sebe beze slova hle-
děli, ale pak jsem s pocitem prazvláštního mrazení otevřel dveře a pozval 
ji do auta. „Svezl byste mě, prosím vás?“ – její hlas zněl jako vzdálená 
ozvěna sebe sama. přikývl jsem a mlčky vyjel. Tolik otázek jsem mohl, ba 
měl položit, přinejmenším tu základní, kdeže vlastně bydlí, jak se přiho-
dilo, že se octla v tuto hodinu na tak odlehlém místě, dozajista se též slu-
šelo, abych se jí představil… nevypravil jsem ze sebe ani slůvka a přitom 
se mi zdálo, že jsme si všechno řekli. občas jsem k ní otočil hlavu a naše 
pohledy se setkaly. Smutný úsměv očí, jejich mrazivé SoS… 

náhle se objevil dům na samotě. připadalo mi, že jeho temná okna na 
mne hledí se stejným smutkem. beze slova jsem zastavil – ani teď bych 
nedokázal vysvětlit, jak jsem mohl v tu chvíli s takovou jistotou vědět, 
že jsme na místě. nechal jsem svou neznámou stopařku sedět ve voze 
a vydal se zaklepat na dveře. po kratším čekání jedno z oken ožilo spás-
ným světlem a za chvilku se ve dveřích objevila postarší žena s lampou 
v ruce. Snad její matka? mé „dobrý večer, vezu vám dceru…“ mi ztuhlo 
na rtech. pohlédl jsem ženě do tváře a v tajemném svitu lampy spatřil 
tytéž oči. Smutně prosily, vysílaly SoS, vpíjely se do mne a současně jako 
by nechápaly, proč jsem tady… 

a pak jsem jako v transu poznal, že není v mé moci ten signál vysly-
šet: „pane, vybral jste si špatný čas… má dcera včera zahynula… nedaleko 
odtud, v lese…“. i její hlas zněl z velké dálky. 

Jako ve snu jsem přiskočil k vozu – místo mé spolucestující bylo prázd-
né… ani nevím, co jsem vlastně ze sebe vypravil, jak jsem odtud odjel, 
ba ani jak si vysvětlit tenhle velký otazník. dodnes mne však, kdykoli 
tudy jedu, pronásledují dvoje smutné oči se svým SoS, na něž nelze 
odpovědět.

Jaroslava Pořádková, 3.OA, 2002
Variace na poezii Bohuslava Reynka
(inspirací byla báseň Zahrada)
básně v próze

Podvečer: Leknín, který svůj květ uzavírá. uvnitř něj se stmívat začí-
ná, leknín usíná jako kraj pod tmou.

Noc:  Černé plátno, které je poseté malými světélky a velkým klubkem 
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zlatých nití. někdy světélko zemská přitažlivost ustřihne a my se potě-
šíme jedním přáním při pohledu na padající hvězdu. z černého plátna 
upadne uzlíček zlaté nitě, blikající světélko.

Svítání: Žlutá růže a její okvětní lístky protahující se do okolního 
prázdna vítají nový den.

Lenka Švecová, 3.OA, 2002
Variace na poezii Bohuslava Reynka
(inspirací byla báseň Zahrada)
básně v próze

Podvečer je jako tůň zahalená rouškou oblak, stoupá z ní vůně a vše 
se začíná připravovat na sladké noční snění. Světlušky odpočívají na kře-
houčkých zvoncích a zvou všechny k nočnímu vydechnutí.

Noc je pod vládou paní Tmy, květinám vyhasl jejich barevný plamen 
a tu a tam poletuje poslední zbloudilý motýl. keře a stromy se proměnily 
v noční strašidla a vrhají stíny ve svitu pouličních lamp.

Svítání je jako probouzející se miminko ve sněhobílé peřince. Slunce 
vstává ze svých peřin a začíná zlatit svými šípy různobarevné květy. po 
trávě stékají velké slzy paní rosy.

Veronika Masáková, 5.OA, 2000
I stromy ráje končí na smetišti
(fejeton)

„…bože, ten je pěkně rostlej, koukej na tu prdelku…“ tak přibližně 
takhle jsme se rozplývaly 14. února, když jsme se v ryze ženské sestavě, 
potichu jako myšky, sešly v půli noci v internátní klubovně. Ten, kvůli 
kterému jsme toto nebezpečné dobrodružství podnikaly, nebyl měsíček, 
ale bronzově opálený, exoticky vyhlížející zahraniční herec.

vlastenecky jsme se vysmály amerikanismům, které nás v poslední 
době zaplavují jako houby po dešti, a sborově se shodly, že odjakživa 
slavíme den zamilovaných na 1. máje, ne? valentýnskou nadílkou televize 
n... jsme však nepohrdly. a protože trocha lásky a ždibíček erotiky ještě 
nikoho nezabily, ohleduplně jsme si vzájemně otíraly sliny v koutcích.
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mickey rourke = jedinečný, sladký, něžný… – a byla bych tu dlouho, 
než bych vyjmenovala všechny superlativy, které se mi s jeho jménem vy-
bavují, mě zasáhl opravdu hluboce. po horečnaté noci, kdy jsem se ráno 
probudila v dezolátním stavu, moje postel mimochodem také (polštář 
byl „zapresovaný“ za radiátorem, prostěradlo se jako zatoulaný míč scho-
vávalo pod stolkem), jsem se rozhodla pro radikální interiérové změny. 

rázně jsem ze zdí strhala odporné podobizny bruce Willise, Seana 
conneryho, Jana holého, petra kavlíka a jiných. přibližně z deseti televiz-
ních programů jsem vystřihla devětkrát tu samou, tu desátou jsem pře-
střihla, fotografii formátu 1,5 x 2 cm a vydala se do nejbližšího obchodu 
s kopírkami. 

mám nepříjemný pocit, že prodavač na můj přirozený úsměv nenaletěl 
a tvářil se značně nechápavě, když jsem ho žádala o „plakátové propor-
ce“. poté jsem se jala shánět veškerou literaturu týkající se zbožňovaného 
„borečka“. Trávila jsem hodiny v knihovnách a vyhledávala, vyhledávala 
a vyhledávala. po čase jsem se mohla chlubit úplnou videotékou, foto-
tékou a speciální kartotékou. myslela jsem, že ke štěstí mi nic nechybí. 
chyba lávky!

eva Jansová mi uštědřila tvrdý pravý hák, když jsem jí nechtěla ukázat 
orchideu, kterou jsem koupila na černém trhu a podle pašeráka to byla 
rekvizita z filmu „Smyslná orchidea“. a tak jsem se dozvěděla, že ta tam 
je éra nominací na oskara, ty tam jsou krásné role milovníků a „drsoňů“ 
a že z rourkea se nám vyklubal homosexuál se závislostí na heroinu. 
přibral tak, že bourá futra, kouří jako ucpaný kamna a při pohledu na 
něj nezůstane jedno oko mokré.

a tak jsem prozřela. v kontejneru před „intrem“ jsem si zahrála na 
krtečka, vyhrabala jsem starého dobrého bruce i Jendouše, slepila, podle-
pila a vylisovala zbytek třídy a zapřísáhla se, že nemusí pršet, stačí, když 
kape, a že i ta nejkrásnější bonsaj může jednou zajít.
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Veronika Spiegelová, 2.G, 2003
Obraz (báseň inspirovaná malířem Kazimirem Malevičem)

Jde pán, dvě hlavy má,
jedna hlava s druhou si povídá,
řeči plné vzpomínek. 
Jsou jak ručičky hodinek.

možná si svůj život měří
na hodinách, a věří,
že život dlouhý budou mít,
i když je život jen tenká nit.

někdy vprostřed terče stojí,
bojí se, co bude dál,
jestli v boji neobstojí,
bude stát pán, kde dříve stál?

Jestli jednou šíp protne jejich srdce,
pak skrápne krev, tam,
doprostřed, do červeného terče.

Jakub Novák, 1.A, šk. rok 2004
Reportáž

zdravím vás, vážení posluchači. právě se nacházíme ve výzkumné la-
boratoři. Jde o velikou kruhovou místnost v zámku doktora Frankenstei-
na. Ten se zde před zraky desítek světově uznávaných vědců pokusí oživit 
mrtvé tělo. To zatím bez hnutí leží uprostřed místnosti na velikém stole. 
okolo je spousta neznámých přístrojů. patrně jde o doktorovy vlastní 
vynálezy.

vědci už se začínají scházet. Je to tu opravdu samá známá a slavná 
tvář. naproti mně právě usedá doktor John Wyndham, známý vědec 
z oboru genetiky. vedle usedá objevitel léku proti aidS, profesor sir 
alexander aldiss. bohužel už nestihnu jmenovat ostatní, protože právě 
přichází nejdůležitější muž dnešního večera – doktor Frankenstein. ze 
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všech stran, jak ostatně můžete slyšet, se ozývá nadšený potlesk. brzy 
uvidíme, jestli není předčasný.

doktor se dlouho nezdržuje a sebejistým krokem přechází ke stolu 
s tělem. abych nezapomněl, všichni účastníci před vstupem do labora-
toře dostali tmavé ochranné brýle. k čemu slouží, se dozvíme už za oka-
mžik, doktor právě dal znamení, aby si je všichni přítomní nasadili. moc 
přes ně není vidět. doufejme, že to bude lepší. doktor právě připevňuje 
k tělu tlusté dráty a nastavuje páky na přístrojích do správných poloh. 
Teď se otáčí čelem k publiku. rozhodující chvíle nadchází. Jak se zapíše 
do dějin? půjde o historický přelom ve vědě, nebo jen o nesplněný sen 
geniálního vědce? dokáže doktor Frankenstein pokořit přírodu? Stále se 
tváří velmi sebejistě. Teď se otáčí a pokládá ruku na velké červené tlačít-
ko. Ještě okamžik, vyčkává, nejspíše se připravuje na dlouho očekávanou 
chvíli. Teď tlačítko stiskl!

ozývá se hrozivé hučení. doktor odstupuje dále od stolu. kabely se-
bou začínají cukat. i pevně připoutané tělo se zmítá pod elektrickým 
proudem. oslňuje nás prudký modrý záblesk! nic nevidím! mám hroz-
né mžitky před očima! 

už se to lepší. zase před sebou rozeznávám místnost. doktor nám 
ukazuje, že už si můžeme sundat brýle. nepochybuji, že bez nich by už 
nikdo z nás neviděl. navždy. ale co to! Tělo už není připoutáno. bezpeč-
nostní kurty jsou zpřetrhány a kabely se povalují kolem stolu. doktor 
bedlivě sleduje přístroje. Tělo leží bez hnutí. Teď! pohnulo se! určitě 
se pohnulo! mýlka je vyloučená! Teď otevírá oči! všichni to bez dechu 
sledují. už to není mrtvé. Žije! doktor se opět otáčí k publiku a usmívá 
se. Je si dobře vědom svého úspěchu. 

„To“ se zvedá ze stolu. nevím, jak „To“ nazvat. klátivě kráčí k doktoru 
Frankensteinovi. „To“ natahuje ruce. Jsou smrtelně bledé. doktor s ra-
dostí kouká na svého nového syna a podává mu ruku. proboha! „To“ se 
vrhlo na doktora! Je to hrozné! mlátí mu hlavou o zeď! po bílé omítce 
stéká krev. 

doktor křičí a snaží se vyprostit. už mu běžíme na pomoc. neeee-
eee! netvor si všiml požární sekery v prosklené skříni na zdi! Žene se 
k ní! zabraňte mu v tom někdo! pozdě! už vyrazil sklo a už drží sekeru! 
všichni se hrnou k východu. Je zamčeno! blíží se k nám. pomoc! ote-
vřete ty dve…
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Lenka Šimonová, 4.OA, 2002
Aliterace a exklamace
variace na Stylistická cvičení raymonda Queneaua
(zadáno téma: student je zkoušen, neumí, dostane 5. 
další den ho utěšuje na schodech spolužák)

pondělí: pepo! pověz poezii! préverta! préverta? poezii? povídej! 
postřižiny? pepo?! ptákovina? pepo!!! pět! posaď se!

pátek: pepo, proč pláčeš? p.... p........ p........ přibylová! pět...pět....pět-
kúúúúúú! podívej, pepo! příště! příště pětku prostě pohřbíš! pcha!

Iva Řezanková, 3.OA, 2006 
Má rodná krajina 
(subjektivně zabarvený popis – líčení, ocenění v soutěži psaní pod Čer-
nou věží)

krajino rádlem zvrásněná, krajino ticha, zasněná, neseš v sobě hořký 
úděl, a přec tvůj vítr sklízí sladké plody. promlouváš ke mně tisíci hlasy, 
skrze obilí, zlaté klasy. 

Slyš! cval koně a rytíř. i on teď pokleká, nabírá do rukou hedvábně 
vypadající hlínu, sklání se před ní a nakonec ji i políbí...

Jeho vlast, jeho zem, je mu více nežli rytířská čest. Jak do války vyjet 
má, zapomněl tu svůj meč. byla to snad minuta, hodina, věčnost, avšak 
písek v hodinách neustále zpívá: „zrnko k zrnku, ani jedno nazmar...“ 

S každým sebemenším zrníčkem odchází jeden život. a přec se sypou 
rychle, jako by nechápaly, jaký je jejich úděl... meč je zaťat pevně, hlubo-
ko pod zemí... Stejně jako tajemný rytíř s křížem na prsou, s hrdinstvím 
v mysli a motlitbou na jazyku. pavučiny, ach, ty jemné vlásky... vlají na 
meči tak, jako kdysi vítězné fábory a vlajky...

náhle vyplouvá z mlhy temná brána... Stará, zrezavělá, vrzající. poni-
čený erb není k rozeznání. po malíři nezbyl ani štětec, ani paleta a stejně 
je mi něčím povědomý, známý. ano, už chápu. rozluštěno jest to veliké 
skřehotavé tajemství. malovala jej krajina. Ta tichá, zasněná... rozpo-
znávám na něm každý tah větru, deště, bouře, ale i zlatého hořícího 
kotouče. Slunce. není tu jen brána, nýbrž celý hrad. opředen dávnými 
křivkami.
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usínám. nevím kam, ale běžím. zpět do luk, hájů, lesů, k průzračným 
potokům, studánkám, lesním vílám. Snad se bojím, že mě dostihne mi-
nulost a s ní i ortel a následný trest.

Ta rádlem zvrásněná, ta tichá, zasněná... už pro mě neznamená jen 
pouhou nicotnou slovní hříčku. Je uvnitř. hluboko v mé mysli. ale není 
mou součástí. To já jsem poslední dílek do její skládanky.

a najednou ji zahlédnu. Tu tajemnou lesní vílu. blíží se ke mně a já 
už z dálky rozpoznávám její smaragdové oči, bílou sněhovou pleť a vlasy 
z hebkých pavučin. vlají ve vánku věků. 

a najedou tu stojí. Její krásné, plné, rudé rty se usmějí. do sevřených 
dlaní nabere stříbřitou vodu z vřesové tůně a přiloží mi ji k ústům. ne-
třeba zvuku, netřeba slov, netřeba promluvy. Luskne prsty a všude kolem 
plane oheň. však nepálí. Teď proudí žhavá láva. Směje se, neboť ji nepálí. 
neznajíc starostí, majíc čisté svědomí...

Ty, krajino má, vlastí mou mi budeš navěky. nikdy se nastanu žebrá-
kem, nikdy mé srdce nebude zcela truchlící, dokud za mě budeš dýchat 
ty. místo kalendáře letokruhy stromů, protože ty jsou tvým tělem. 

S prvním slunečním paprskem, jenž osvítí zrána chladnou rosu, končí 
i všechna vášeň, všechen žár. krajina musí nabrat síly pro další předčasná 
svítání. Skrze sněhovou vločku, skrze padající list. Tam, za tou nesmír-
nou hlubinou, čeká pravda. bolestivá, zraňující.

krajino rádlem zvrásněná, krajino ticha, zasněná. mé myšlenky, má 
přání k tobě směřují, obracím se k tobě s nadějí. Jak leknín osamělý na 
jezeře, na sedm západů uzamčené dveře. miluj, buď milován, já věřím – 
snad, víru ještě mám... v tebe...
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Seznam absolventů

karel angelis
František brautferger
zdenka domorázková
vlasta Filipová
Ladislav Fürbach
božena haisová
Jan havlíček
hermína hlávková
vojtěch hrdlička
emilie chumanová
milomír Janský
Jaromír kadlec
růžena kadlecová
hedvika klostermannová
vilém kohn
Libuše kösslerová
vladimír kovařík
rudolf kukačka
Jan kuta
blanka Libenková
emilie moravcová
milena mráčková
miloslav ouředník
Slávka pálenská
milada poláčková
magdalena potužníková
bohdan půta
Jiřina rossmüllerová
vladimír Slíva
anna Sluková
Jiří Staněk
Jan Strnad
Josef Šperl
květoslava Štěpánková
zdeňka Švehlová
václav Toman
Josef vacek
Jan vastl
bohumil voldřich
marie zoubková

1940
2. ročník
Alois Láska 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
Jarmila cinádrová
vladimír Čermín
vlasta Černá
věra dejmalová
František dolíška
růžena Fiedlerová
alois glos
václav hadrava
vlasta hadravová
marie havelková
marie hejtmancová
božena herzigová
marie housková
Josefa Jenšová
marie Jíchová
adolf kantor
alžběta keřková
milada košnařová
antonie kramlová
Ludmila mandelíčková
František mráček
Josef neužil
evženie pachmanová
Julie palečková
anna panušková
František pekařský
Jindřich pěnek
marie rychtářová
vladimír Stropnický
Jaroslav Škopek
mojmír Švehla
Josef veselka
Jaroslav vojta
otto vorel
věra vozabulová
marie vránová
Jiřina vševěrová
marie zachová

Absolventi 
1938-2010
1938
2. ročník 
Ing. Zdeněk Sobotka 
Soukromá dvouletá 
obchodní škola ÚMŠ 
s právem veřejnosti
alois albrecht
vladimír bernard
věroslava blahoutová
miluše gregorová
václav hesoun
vlasta holáková
anna hulovcová
gertruda Janečková
František kouba
František kriha
vojtěch Lešek
aloisie Lukešová
anna markovcová
emilie nachtigallová
božena pavlovská
Jan pawlitscho
marie píchová
anna pubalová
anna puchingerová
Jaromír ryvola
František Skalický
václav Sova
alois Staněk
miroslav Stupka
vlasta Šafránková
František Šimek
růžena Škopková
milada Tomšíčková
věra voldánová

1939
2. ročník
Jaroslav Rom 
Soukromá dvouletá 
obchodní škola ÚMŠ 
s právem veřejnosti
František aleš
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1941
2. ročník 
Jaroslav Rom 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
věra albrechtová
zdeňka balounová
rudolf hodoušek
Jarmila chaloupská
václav chán
eva Jáchymová
Josef Janouš
emilie kašparová
karel keřka
marie klosová
Jan knetl
blanka kokrdová
růžena kortusová
Jaroslav krž
blahoslav kukačka
František kůs
adolf kůta
václav Lohr
František macner
milada novotná
zlatuše píchová
Jarmila podlesná
Jaroslava Srchová
božena Stachová
marie Stachová
marie Stulíková
antonín Ševčík
magdalena Šíblová
václav Šrámek
František Teml
Libuše vaňková
Stanislav vohradský
Josef vokáč
emilie voldřichová

1942
2. ročník 
Jaroslav Rom 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
václav brož

marie Černá
Jiřina Černochová
marie Foučková
věra Frühaufová
vlasta hadravová
milena chramostová
Jiřina chvalová
marie kadlecová
eva kochtová
olga kokrdová
anna kopecká
helena kotová
bohuslava kramlová
milena krejzová
antonie krofová
václav kurcvajl
Tomáš kůs
Jiřina kůtová
Jiřina kyznarová
marie Láchová
evžen Lampa
božena Lepová
václav Levý
květoslava Lískovcová
Jiřina malinová
Ludvík matěna
Jiřina podhorská
věra popeláková
Jiřina procházková
František předota
helena radová
karel regál
václav rudolf
Jaroslav Soukup
marie Staňková
marie Střelečková
marie Tomanová
Stanislav Trávníček
václav Trojan
růžena Trytová
Ludmila uhlířová
Jarmila urbanová
marie vlčková
václav vojta
František voldřich
zdeňka volfová
Ludvík zdeněk

1943
2.A 
Alois Chod 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
miloslav bauer
danuška Čapková
zdeňka Čížková
miloslav herc
Josef hes
František holeček
Josef horejš
bohuslav kavale
Jaroslav klíma
václav klíma
oldřich kolář
Jan kolářík
marie marešová
Jaroslav martínek
václav míkovec
František nárta
vlasta nováková
Jaroslav prchal
Jaroslav Skála
Jaroslav Sládek
miloslav Slanec
Ludmila Stiedlová
František Škoch
miloslav Špán
Josef Štefek
miloslav Švancar
božena Švecová
František valenta
věra volfová
karel vondra

2.B 
Anna Hrubcová 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
Libuše albrechtová
marie cízlová
eva drabešová
Jarmila hanzlíková
marie hořejšová
zdenka hozmanová
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věra hrdličková
marie hrušková
marie kadlecová
marie klásková
zdeňka kovaříková
marie kovaříková
marie krausová
vlasta krejčová
božena kunešová
milada Lepová
marie Lukášová
květoslava marková
Jarmila pavlíková
marie podhorská
růžena polanková
Libuše potužníková
Jaroslava Sirotková
helena Součková
květuše Suková
Jiřina Šejnostová
Františka Šimáková
marie Šímová
růžena Štroblová
helena Šulcová
marie Tlamsová
miluška vacková
Jiřina valehtová
Jiřina voldřichová
otylie volfová
zdeňka vondráková
alena záhořová
marie zámečníková
miloslava zoubková

1944
2.A 
Jaroslav Rom 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
Jan bělecký
Jaroslav Čejka
karel Filip
Taťana Frühaufová
bohumil hejcman
Ladislav hošek
Josef hrdina
Jaromír cheníček

karel chod
Jaroslav Janoud
anna Jehlíková
Jaromír kadlec
karel kotrc
karel kouba
marie koubová
zdeněk kovář
václav krejčí
antonie kůsová
miroslav Lhoták
karel marášek
Josef mareš
Josef matějka
milada narovcová
antonín ouředník
Jiřina paulová
václav pechlát
zdeněk pekařský
božena pešková
Ludmila pubalová
václav rezek
alois Sedláček
emil Slavíček
František Slepička
Jaroslav Soukup
anežka Soukupová
Ladislav Švancar
Josef Tesař
Jiřina Tomanová
marcela Trávníčková
zdeněk válek
vladislav varaus
Jan voják
rudolf voldřich
zdeněk vondrášek
václav vozabal
bohumil vrhel

2.B
Alois Láska 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
růžena albrechtová
Jindřiška bayerová
vlasta boušová
věra Čalounová

anna Fiedlerová
bohumila Friedrichová
Terezie haislová
věra holubová
anna homolková
marie chrstošová
miloslava chrtková
věra Jančíková
marie Ježková
miroslava kašparová
irena kochtová
květoslava konečná
miluše kotalová
marie kyznarová
blanka Lenhartová
marie Lukešová
Jarmila malá
vlasta masopustová
marie moučková
marie mužíková
marie neužilová
marie novotná
milena pešková
hilda petrášková
Jiřina potužníková
olga Sedláčková
božena Sládková
růžena Smolová
karla Sokolová
marie Šraibová
božena Šurclová
danuše Trávníčková
marie Trojanová
anna váchová
božena valešová
Ludmila vítovcová
blažena vlčková
věra voborníková

1946
2.A 
Vilém Habán 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
miroslav Čejka
vladimír Čimera
Josef daňha



94 • 75 let Obchodní akademie a Gymnázia Vimperk

Jiří dvořák
Josef Fialka
Josef gabriel
karel hájek
Jiří hála
vojtěch herda
miroslav hofman
karel hrdlička
Jan Janka
Jaroslav Járka
rudolf kajer
Jaroslav klas
arnošt klocek
Josef králíček
Jan novotný
václav papež
František pešek
Jaroslav racocha
vladimír Sebera
václav Staněk
Jiří Staněk
vojtěch Suchel
Jan Suchl
miroslav Svoboda
Jan Ševčík
Jaroslav uhlík
Josef vítovec
Ladislav vlček
Jiří Žižka

2.B 
František Synáč 
Veřejná obchodní škola 
ve Volyni, dvouleté 
studium
krista benešová
milada blažková
marie Černohorská
anna doubková
marie Frková
marie hadová
věra hanzlíková
zdeňka havlíková
anna hryzbylová
božena chovítová
renka Jarošová
marie Jíchová
božena Jílková

vlasta Jungwirtová
Ludmila králová
emilie krejčová
dana kubešová
eva kusová
eva kusová
Ludmila malá
karla martanová
Jiřina morávková
vlasta mrázová
Jaroslava pátková
marta pechlátová
Jarmila podlešáková
naděžda potužníková
věra purkrábková
Jiřina Šilhablová
marie Šochmanová
Jaroslava Tomanová
marta veselá
marie vozabalová
božena vrbová

1947
2.A 
Evgenij Bovšik 
Obchodní škola, dvoule-
té studium
Jan albrecht
václav bečvář
Josef bejček
Josef beneš
miloslav bredl
Ladislav bursa
František cvejn
Josef Frnoch
Jan havlík
antonín hlaváč
karel hruška
Jaroslav chaloupecký
Jan Jáchym
Jan Janoud
karel kočí
Jan kovařík
František kraml
václav kubeš
rudolf Lesák
ota malý
karel mareš

karel míča
vladimír moravec
václav nachlinger
Ladislav nožička
otakar pártl
Stanislav peleška
Jiří půbal
Frantiťek růžička
Jiří Sosna
andrej Šandor
václav Šimák
václav Švarc
Josef vlk

2.B
Ludmila Čermáková 
Obchodní škola, dvoule-
té studium
věra adlerová
marie brejchová
marie dražná
růžena důrová
marie hájková
miloslava hanzalová
marie hodoušková
Jiřina horejšová
marie hrochová
vlasta chrstošová
Terezie Jeřábková
Jana Jungvirtová
bohumila kortusová
Jiřina košková
anna kovářová
věra krásová
marie krejčová
anna kroupová
hedvika křišťanová
helena křišťanová
odona kubíčková
marta kunešová
helena maroušková
bohumila mrázková
Ludmila pernekrová
Jaroslava pikolonová
marie polanková
zdenka potisková
karla Sommerová
vlasta Sýkorová



Seznam absolventů • 95

Ludmila Sýkorová
růžena Štěrbová
anna vincíková

2.C
Ing. J. Drahorádová, 
Vilém Habán 
Obchodní škola, dvoule-
té studium
Jaroslav blažek
Jaroslav Fuchs
miroslav hadrava
milan hála
helena kotrcová
Jan kovář
anna myslíková
albína pešková
Ludmila průchová
růžena předotová
vlasta rychtářová
Jindřiška Sovová
František Staňek
vladimír Strnad
Jan Suchan
hana Šafaříková
václav Ševčík
Josef Šimon
marie Šípová
Stanislava Škrlová
marie Švehlová
marie Švejdová
Štěpán Turek
marie Turková
marie vávrová
božena vokáčová
Josef vyštejn
anna zábranská
zdeněk zelenka
Jan Žák
Jindřich Železný
František Železný

1948
2. ročník 
Jaroslav Rom 
Obchodní škola, dvoule-
té studium
Jaroslava albrechtová

Jiřina balejová
milada bohanská
karel brynda
růžena dejmková
Jaroslav hryzbyl
oluše imramovská
Libuše klásková
bohumil klíma
František koc
dobroslava křiváčková
blanka Lískovcová
eva maříková
vojtěch mikeš
zdeňka moravcová
marie paterová
zdeněk pecháček
Stanislav pechát
Jaroslav petrlík
karel plechatý
miloslav podlešák
marie procházková
Ludmila Ředinová
František Sailer
marie Sluková
oluše Stejskalová
růžena Svojšová
emilie Šperlová
František Švehla
václav Troška
václav vacík
marie vítovcová
miloslava vrbová
božena zimotová

1949
2. ročník 
Zdeněk Hába 
Obchodní škola, dvoule-
té studium
marie bambasová
růžena brožová
alžběta bůhová
eva Fišerová
marie Frková
radmila gabrielová
bohumil hora
Josef hrubý
marie kavlíková

Jindřich koláček
radmila kulková
Jarmila kunešová
Jiří Lazeta
miroslav melichar
zdeněk melnyk
zdeňka orálková
Josef procházka
vladimír růt
zdeňka Sluková
zdeňka Švarcová
anna Tonningerová
eliška Trojanová
Jiřina Trojanová
marie vávrová
květoslava voldřichová
hana voldřichová
dagmar vrhelová
Jaroslava zdychyncová
božena Žáčková

1950
2. ročník 
Stanislava Horká 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
božena bošková
marcela brožová
vlasta dudová
karel Fidler
vlasta havlíčková
Josef imromovský
Stanislava Jílková
Tomáš Jungvirt
František kainc
anna knetlová
Ladislav knops
Jan königsbauer
růžena kopáčková
věra křešničková
Jaroslava křešničková
Jana Lhotáková
eva mikšovská
anna millerová
Jaroslava nálepová
růžena paclová
blažena pávcová
růžena pavlovská
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Jaromír pernekr
Jana petrášková
viktor procházka
danuše Sichingerová
věra Stulíková
vít Šafránek
zlatuška Šittová
Jan Škopek
vlasta Tesařová
Jiřina váchová
růžena vastlová
marie vintrová
Josef vlček

1951
2. ročník 
Ladislav Přibyl 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
marie bedlivá
Jana bendová
bohumír blahout
václav brož
václav daňha
eva Filipová
Ludmila Foltýnová
Jarmila hladká
Jiřina hodná
Jana karešová
karel kavlík
Ludvík kníže
anna kortusová
drahomíra kubšíková
vladislav kučera
marie Ladmanová
Jiřina Lexová
helena Litvanová
Jarmila mottlová
blažena mrázová
marie pávcová
vlasta pavlíková
Jana podskalská
marie polatová
věra rozvaldová
Jitka Schuhová
Terezie Stuchlová
helena Svobodová
marie uhlíková

irena urbanová

4. ročník
František Synáč 
Vyšší hospodářská ško-
la, čtyřleté studium
bohuslava boušíková
karel brynda
marie bublíková
bohumila havlíková
karel hladký
Jarmila hlinková
marie hulovcová
egon Jirges
Ludmila karešová
marie komrsková
zdeněk kopp
bohumír kortus
miloslav kožený
Jan král
Jiří kříž
anna Láchová
milada nedvědová
Libuše nosková
Jarmila nováková
Jiří pernekr
rudolf princ
zdeněk Sládek
marie Sýkorová
František Švarc
František Švehla
václav vacík
Jiří váňa
Jindřich vaněček
Stanislav villner
Ladislav zborník
František Železný

1952
2. ročník 
Zdeňka Leiblová 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
Jarmila benešová
vlastimil brabec
milada cábová
dobroslava capůrková
marie Fundová

helena haladová
marie hanzalová
blažena hanzlíková
karel havlíček
marie houzimová
Ludmila hůrská
Ludmila chvátalová
František kašpar
robert klesner
helena kotherová
František kraml
anna kučerová
Tomáš kudrle
božena kuncipálová
marie marešová
Stanislav mikeš
marie míšková
Ludmila narovcová
věra neužilová
Jarmila novotná
antonín novotný
Jiří Teml
Ludmila Tipková
milan vágenknecht
milada vinciková
Stanislav zach
anna zíková
zdeňka Žemličková

4. ročník 
František Třeštík, 
Dr. Ladislav Paichr 
Vyšší hospodářská ško-
la, čtyřleté studium
miroslav bárta
marie benešová
karel bína
alenka bočinská
marie businská
antonie caisová
Josef dušek
emilie egerová
miloslav had
miloslav chuchel
karel kantor
František kouba
zdeňka kusova
miroslav kuta
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František medek
eva nohová
marie novotná
František princ
emilie rejšková
František Sailer
František Straka
miroslav Škopek
František Šmat
hana voldřichová
miloslav vurm
miloslav zátka

1953
2. ročník
Božena Horká 
Ing. Jan Samec 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
milada bártíková
zdeňka caisová
marie dejmková
helena hrdličková
vlasta hryzbylová
anna kalousová
růžena kojzarová
anna komrsková
marie koubová
Jaroslava krásná
Jarmila krtoušová
marie Lifková
marie Linhartová
zdeňka machová
Jiřina mašková
anna němcová
zdeňka peková
marie pešková
marie předotová
Jaroslava rodinová
vlasta Sedláčková
Jan Spazierer
Ludmila Suchá
Jana Suchelová
věra Špínová
marie Šrámková
Jana Tesárková
růžena Trojanová
václava zábranská

růžena zobalová
František Žíla

4. ročník
Jiří Šimeček
Vyšší hospodářská ško-
la, čtyřleté studium
Ludmila bláhová
růžena blažková
František bušek
Jan doule
Jaromír holeček
karel hulle
vladimír chaloupka
Jana chumanová
václav kadlec
Františka kneprlíková
Ludvík kníže
Ladislav knops
Josef kolář
Josef kortus
růžena koubová
václav kovařík
bohumil maule
Jaroslav mokrý
Jan novotný
Jan pernekr
Jan Říha
zdeňka Svěráková
vladimír Treybal
anděla váchová

1954
2. ročník  
Ing. Karel Pfauser 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
růžena bártová
marta bláhová
blažena bláhová
Josefa bohmová
marta bošková
marie Čiháková
Jaroslava hadrabová
Jiřina havlíková
anna hudová
helena kramlová
marie kramlová

Jaroslava krbečková
alena kropáčková
Jaroslava marešová
anna mauricová
květa mrázková
růžena muknšnáblová
marie nečesaná
marie neužilová
miluše oplová
Jaroslava pešlová
Jana rychtářová
zdena Sedláková
drahomíra Tlapová
Libuše václavovská
marie váchová
dagmar váchová
marie vilánková
olga vlčková
marie zdeňková

1955
2. ročník
František Vácha 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
blažena babková
hna bártíková
emilie bělohubá
růžena bicková
Jiřina bicková
anna blaschková
marie burdová
marie caisová
anežka doušová
eva dušková
marie hadová
marie hadravová
anna havlíková
anna havlíková
Ladislava hradecká
Ludmila Janoudová
Jaroslava kortusová
marta košáková
milada kučerová
božena kukačková
marie machartová
věra matanová
marie mrázová
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anastazie provodová
Ludmila ryplová
milada ryvolová
růžena Staňková
Jiřina Suchá
blažena Šoulová
anna Šrámková
Terezie Švehlová
Ludmila Trusková
kristína urbanová
růžena váchová
marie vaňková
zdena vastlová
Jaroslava vávrová
marie vlčková
anna vojtová

4. ročník
Ing. Jan Samec, 
Alois Štembera
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
alena borská
hana cvrčková
Jindřich Čistota
zdena Frčková
Ladislav had
Jindřich hadrava
marie harantová
mirka houdková
věra kaprálová
zdena kundrátová
zdeněk Lindauer
Jan marášek
anna masáková
Josef moučka
božena mrázová
anna myšáková
Ladislav novák
Tomáš písek
Jarmila pisingerová
Štěpán podlešák
eva ratajová
František Střeleček
Stanislav Špringel
alena Tauerová
Ladislav Truska
Jan Tůma

Jana Tůmová
Ludmila vlčková

1956
Dobroslava Bartáková,  
Jiří Barták 
Jedenáctiletá střední 
škola
drahomíra doležalová
Jana elexhauserová
Jan emich
marie Felbingerová
karel gogela
Jindřich hájek
marie havrdová
Jaroslava hrnečková
miroslav kareš
alena korandová
anna kortusová
bohumír koutek
Svatava Luhanová
Ludmila menčíková
Jan nikodem
Jindřich rataj
růžena Soukupová
Jiří Šustr
Ludmila Švarcová
František Švehla
kristina Tvrdková
alois uhlíř
václav voldřich

2. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
anna baldínská
pavla dobešová
Libuše hodačová
Ludmila chrstošová
marie Jarošová
Jana kořánová
anna krbcová
marta krejsová
marie krumpová
emilie mandelíčková
helena masáková
pavla mrázková

Františka myslíková
marie papežová
růžena randálová
alena richtářová
květa rybová
anna Schusterová
Jiřina Sládková
Jaroslava Sladová
Jaroslava Sobolíková
Josefa Ševčíková
otilie Šváchová
anežka Trachotvá
květoslava vachulková
romana vlčková
marie záhorková
marie zochová

4. ročník
Jan Bicek
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
zdena bošková
Ludmila holubářová
Jana hynková
anna Jandová
František Janoud
helena kramlová
marie Lifková
miroslav martan
marie martanová
František němec
květa němečková
marie ratajová
danuše růžičková
karel Soukup
marie Škopková
marie Tomášková
marie zlochová

1957
Zdeněk Kouba
Jedenáctiletá střední 
škola
Josef batík
miluše bečvářová
Jan caletka
Stanislav Červený
marie hrdličková
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eva Janoudová
marie klimešová
anna kolářová
karel kouba
Jaroslava kramlová
emilie kramlová
gerhard kritscha
břetislav kučera
Libuše kusíková
anna kylbergerová
marie Lepenková
Jan Lopatka
Jaroslav mach
radim mareš
anna martanová
otto mayer
zdeňka pešková
milena petličková
karel Schwamberger
marie Staňková
václav Trojan
bohuslav Tušek
alois Železný

2. ročník
František Vácha
Hospodářská škola, 
dvouleté studium – 
večerní
zdenka bakešová
marie doulová
milada Fišperová
Jindřich hájek
marie hrubcová
Stanislav Janda
pavel kalma
marie kneiflová
rudolf kříž
helena Schartnerová

2. ročník
Ladislav Přibyl 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
Ludmila bambasová
růžena baštová
Táňa benešová
anna bláhová

marie Frantová
dana gottermeierová
růžena havrdová
milada hudová
anna Janoudová
eva Jindrová
danuše klojdová
božena koubová
věra krásná
danuše kusová
Jana Lhotková
helena Lukešová
věra nováková
marie pavlová
marie pešková
miloslava princová
milada pufrová
marie ruttenbacherová
anna Škopková
Líba Švarcová
danuška Tuková
květa vacková
hana vadlejchová
marie vávrová
milena vlčková
karla zámečníková

4. ročník
Ing. Jan Samec 
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
hana babková
Libuše bílková
václav brušák
zdena bubenová
marie Frnochová
Jan Fürbach
božena gerlová
eva hálová
Jaroslava hanzlíková
Jaroslav hlinka
Libuše Jáchimová
ivana Jandová
Ludmila Jonová
věra kabelová
Františka kadečková
marie kopecká
marie kordíková

marie kožková
věra krausová
Ladislav kuncl
božena Lišková
růžena motlová
vladimír mourek
helena pojslová
růžena Soukupová
milan Šperl
rudolf ulč
Jiřina vojtová
Ludmila voldřichová
František zborník

1958
Ladislav Suchánek
Jedenáctiletá střední 
škola
Jana bendová
václav dušek
věra hodonická
Jaroslava hrubcová
věra chromá
Jiří kopf
Jaroslav kordík
Josef králík
Jan krpata
růžena kyznarová
marie mandelíková
Jan markytán
václav maršálek
václav nový
pavel Sombati
bohumil voldřich
Jaroslava voldřichová
Ludmila Wistlová
Jaroslav zelenka
miloslav zevl

2. ročník  
Ing. Karel Pfauser
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
ivana borzyková
zdena buriánová
alžběta cardová
Jan Frühauf
anna haisová
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květoslava housková
hana Jandová
Jaroslava kočová
Jaroslava komárková
Ludmila kožková
hana králová
marie krupaczová
božena křížová
milada kubaštová
marie kubešová
helena kunešová
Jiřina kuptíková
miluše Lukášová
marta machníková
milada máchová
milena matoušková
anna mauricová
věra mikešová
Jana pacáková
Jiřina pelouchová
anděla pešlová
růžena provodová
bohumila rožánková
irena Schwarzová
pavla Sovová
marie Stejskalová
Jana Šafářová
anna Šestáková
Ludmila Šimková

3. ročník
Jiří Šimeček
Tříleté nástavbové 
studium – externí
Leopold bartůněk
Jaroslav hrach
Ludmila Trusková

4. ročník 
Alois Štembera 
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
božena alešová
František arnošt
marie cardová
Silvestr Frček
vladimír chaloupka
marie chromá

Jindřiška Járková
Jaroslav Jeřábek
Jaroslava korbelová
adolf kortus
václav král
marie kramlová
Ludmila krausová
Jindřiška kudweisová
milada mrázková
anna narovcová
marie roučová
rudolf Schwarz
eva Strončková
marie Štěpánová
Ludmila Tomanová
František vastl
Josef vítovec
eva vlčková
radim voneš

1959
Jiří Barták
Jedenáctiletá střední 
škola
Jiří blahovec
pavla brožová
František dvořák
eva Falářová
anna Frčková
Jitka havrdová
Jan chrástka
milada chvostová
anna Jandová
karel kašák
bořivoj klíma
milena králová
růžena Lengerová
Stanislava Luhanová
alena marešová
václav matějka
helena menšíková
Jan papež
otílie peprná
marie pešlová
Jan podlešák
daniela radošová
Jana Sosnová
marie Stuchlá

markéta Špringelová
Jarmila Švarcová
Jana Švarcová
anna Švecová
Jan Trojan
Jan vlček
zdeňka voldřichová
marie voldřichová
günther Weber
karolína zíková

2. ročník
Alois Šembera
Hospodářská škola, 
dvouleté studium – 
večerní
František hadrava
růžena hanzalová
miroslav koller
Ludmila kollerová
Jana kubaštová
věra kůsová
Stanislava pernicová
Ludmila pfauserová
věra Sarauerová
František Štěpánek
eva vlčková
božena zelenková

2. ročník
Ladislav Přibyl
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
anna bečvářová
marie blahoutová
Jana bürgerová
dana ciglbauerová
marie denková
anna důrová
Jana hovorková
blanka chánová
věra Jandová
Jaroslava Jarolímová
alžběta kaňková
Jana kantorová
bedřiška kaslová
Jana kůsová
marie malá
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marie mauritzová
Jarmila nehodová
růžena nováková
Ludmila pasauerová
Jaroslava pecková
marie pelešková
Jana Řezanková
karla Sedláková
Ludmila Škopková
Jana Šolarová
věra Tachajevová
marie Tlapová
marie Tomanová
věra vávrová

4. ročník
Miroslav Šíma 
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
vaclav babka
Jan bártík
věra biedermanová
Libuše cirklová
václav hadrava
václav haloun
alena Jenšiová
karel kortus
blanka kopkáňová
Jaromír Lukeš
helena mahrlová
václav papež
blažena pavlíčková
ingrid rauscherová
Jiří rešl
alena rozhoňová
anna Sovová
Jana Svárovská
karel Šandera
zdeňka Tvrdá
zdeněk vaněk
božena vojtová
anna zíková

1960
Jan Doležal
Jedenáctiletá střední 
škola
František bér

marie blahovcová
Jan bubrle
zdeněk Černý
milada Čížková
milada daňková
ivanka dolejší
marie eschletová
marie gloserová
milan hanzal
Jan harvařík
václav Jakš
zdeněk kluibr
František kohout
Jana kotounová
antonín kratejl
Svatava křenková
milena křiváčková
pavla křivancová
miroslava Lažnovská
rudolf míšek
Jana müllerová
milada neužilová
hana nováčková
naděžda ouředníková
ivana remešová
Jan rod
Jiří Sládek
Jiří Slavíček
Jarmila Smolová
Jiří Solar
Františka Staňková
Jaroslava Střelečková
miloslava Šindelářová
Jana Tláskalová
Jan Tomášek
František vávra
věnceslava vintrová
václav vlček
Jaroslav zámečník
marie zámečníková
Jan Žižlec

2. ročník 
Dr. Bohumil Soukup 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium
Jana boubelová
alena Černá

Ludmila Fišperová
marie hadová
dagmar havlová
irena horváthová
Jana chumová
Jitka kašáková
blažena košáková
marie kotrdlíková
Ludmila Leixnerová
pavla maňasová
hana matoušková
marie medková
Ludmila mikešová
Jiřina miklasová
magdalena pacourková
věra rodová
růžena Skalová
anna Smíšková
alena Stachová
božena Strnadová
růžena Svěchotová
Jindra Štádlerová
růžena Třeštíková
bohuslava václavíková
Jarmila volfová
Jana záhorková
růžena zámečníková

3. ročník
Jiří Šimeček 
Tříleté nástavbové  
studium – externí
Jan Frühauf
Jiří Templ

4. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
věra bouzková
bohumil daňha
blažena daňková
miroslava Fáberová
daniela Fuchsová
marie hesounová
karla horáčková
marie hrdličková
božena chytráčková
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Jan Janouš
marie Jansíková
Stanislava Jírová
drahomíra kajerová
Jiřina kořenská
anna králová
anna kudweisová
věra kůtová
irena kůtová
marie muziková
marie Skůpová
vojtěch Sládek
Jana Steierová
marie Sýkorová
Jarmila Škopková
Jaroslav Štěpán
marie Tvrdková
eva vairichová
Jaroslava vondrová

1961
Jiří Barták
Jedenáctiletá střední 
škola
hana antlová
eva beranová
milena Černá
pavla grulichová
marie holubová
Josef hora
Jarmila hošková
gabriela hrazánková
marie králíčková
miluše kramlová
marie krausová
Josef kříž
Stanislava nedvědová
helena petrová
Josef polata
vladimír pruner
petr Soul
Jan Střeleček
Jaroslava Šípová
František Švehla
František Železný

2. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium – 
večerní
Jaroslava kokošková

2. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Hospodářská škola, 
dvouleté studium – 
večerní
Jan král
Jaroslava melicharová
Jiří moravec
věra nachtigallová
miroslava nováková
vladislav pešl
Jiří prošek
gerlinde reitzová
otto Sichinger
marie Silovská
Jaroslava Stachová
eva Ševinská
božena Švehlová
antonie zachová

3. ročník
Miroslav Šíma 
Tříleté nástavbové  
studium – externí
Ludmila Lexová
Stanislava pernicová
Ludmila pfauserová
František Štěpánek

4. ročník
Josef Lexa 
Hospodářská škola, 
čtyřleté studium
miroslava Fučíková
václav Fürbach
eva holečková
věra horková
alena houdková
Ludmila hrdličková
růžena humpálová
dagmar kořínková

marie koubková
anna krahulcová
heidrun kupková
růžena Lukášová
eduard Lukeš
vladimíra mikešová
Jaroslava němcová
Libuše pešková
Ludmila plechingerová
Jana plešáková
václav poklop
Jaroslava richtářová
růžena Tíková
Jaroslav Trojan
marie vojáková
Jaroslava vondrášková
bohumil Wudy
eva zemková
Jana Žižková

1962
Zdeněk Kouba
Střední všeobecně  
vzdělávací škola
marie anderlová
František bárta
Ladislav bělohubý
Ladislava blažková
vojtěch dušek
Jaroslav hais
Jiřina havlíková
karel chrstoš
marcela kadeřábková
Ludmila klukanová
marta kučerová
vladimír kypta
vladimír Lešák
Jana macková
vladimír novák
Josefína rašková
eva Stiborová
václav Šmat
milada Taliánová
bianka urbanová
vladimír vácha
vladimír zemánek
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3. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Tříleté nástavbové studi-
um – externí
Ladislav hošek

4. ročník
Miroslav Šíma 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
hana balcarová
eva beránková
marie blahovcová
marie dolíšková
Jaroslava drábková
Jaroslava Frantová
Libuše hádková
Terezie hodinová
zdeňka honzíková
věra Jelínková
Jitka Jungwirtová
Ludmila kalčíková
marie kolářová
eva králová
václava kramlová
marie kurylová
Františka mušková
helena myslíková
marie placková
zdeňka reidingerová
anna Staňková
zdeňka Stará
marie Stará
marie Šandová
pavlína Šimurdová
marie Študlarová
Laděna Švalbová
Jana vodová
Jaroslava vydrová

1963
Eva Koníčková
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
eva bérová
marie brožová
anna caletková
vladimír dobiáš

marie ernstová
alena Fuchsová
petr herynek
Jana höringová
Jana Járková
marie klímová
růžena kordíková
miroslava kramlová
miloslava krumrová
milan kříž
marie kubičková
anna mašková
Josef mošna
Ludmila musilová
bohuslava nevolová
eva princová
Josef punčochář
pavel rataj
eva Schwambergerová
marie Schwarzová
zdeněk Strnad
Stanislava Stuchlíková
Jana Škopková
Jiří Toninger
Jitka Tvrdá
Jana váchová
marie voldřichová
Jan vrána

3. ročník
Eva Koníčková 
Střední průmyslová 
škola pro pracující, 
obor šití prádla a oděvů, 
tříleté 
Tydla bauerová
helena bělecká
zdeňka böhmová
Ladislav bursa
zdeňka Čížková
milada harmachová
marie Jarošíková
Jitka kašperová
Jana kletečková
Jaroslav král
marie krištofová
emilie nárovcová
marie nosková

Josef novotný
věra pešlová
vlasta Spoustová
František Švec
marie Topinková
František uhlíř
marie vastlová

3. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Tříleté nástavbové  
studium – externí
Jaroslav Járka

1964
Svatava Luhanová
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
zdena babková
věra brejchová
Stanislava caisová
marie Čejková
květoslava Česánková
Josef daňha
marie daňhová
Ludmila Forstová
eva hodoušková
eva Jiskrová
Jan kouba
miloslava Loubová
milena martanová
vlasta mošnová
zdeňka mrázová
Jarmila růžičková
Jana Sládková
hana Slámová
vlasta Škopková
blanka vanderová
Jarmila vojtová
anna vojtová
eva vysoká
věra zámečníková

2. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Ludmila bastlová
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blažena bergerová
kristina bradáčová
alena dušková
Jana Fidlerová
anna hlaváčová
věra hubáčková
anna churaňová
marie chvostová
magda Jandová
naděžda konhauserová
Ludmila kotounová
Jarmila Lavičková
růžena machová
marie marková
květuše mourková
marie neužilová
anna nusková
marie pešlová
Jiřina pešlová
marcela pospíšilová
zdeňka přibylová
Jaroslava Slavíková
Jaroslava Sovová
věra Staňková
marie Šandová
marie Šašková
anna Šrámková
helena Toningerová
alena urbanová
eliška urchsová
zdeňka vaňkavá
Jitka vaňková
alena voldřichová

3. ročník
Ing. Karel Pfauser 
Ekonomická škola,  
tříleté studium – večerní
Jana bártíková
marie kubišová
Stanislav kuneš
marie kunešová
bohumila kursová
marie mikešová
blažena potužníková
antonie princová
dagmar randáková
Jaroslav Sova

eva Šímová
Josef Švarc
marie Tomášková

3. ročník
Miroslav Šíma 
Střední průmyslová 
škola pro pracující, obor 
pozemní stavby, tříleté 
studium
miroslav albrecht
Josef bárta
František bělecký
vojtěch bubal
Josef daňha
Jiří chupík
zdeněk kloud
václav král
václav peterka
Josef pohan
ota polata
Jaroslav Staněk
Jindřich Trch
vladislav vastl
bohumil veselý
Josef vítovec
Josef Žižka

3. ročník
Miroslav Šíma 
Střední průmyslová 
škola pro pracující, obor 
strojírenská technologie
Jan bělecký
Jaroslav bledý
Josef Jelínek
emil Jungwirth
bohumil krejčí
Josef kuryl
bohumil Landa
rudolf marek
František matoušek
Jan němec
František Šimek
marie Šnáblová
václav Tušl
vendelín vlk

1965
Zdeněk Kouba
Střední všeobecně  
vzdělávací škola
Josef albrecht
Jaroslav bér
Josef boška
Josef Česánek
václav gaier
Jana holočiová
Jan hrdlička
václav chromý
marie Jiroušková
pavel kočnar
vladimír kůs
pavel Landa
Ludmila Lintnerová
růžena malá
Jan maršák
růžena maťátková
marie narovcová
Jiří nárta
marie panošová
antonie pešlová
hana poklopová
Jaroslava růžičková
karel Skřípal
Jiřina Skupová
růžena Smolová
Jaroslava Stýblová
Ludmila Škorničková
Jiřina Tauschová
bohuslava Tomanová
zdeňka Tvrdková
Jiří vaněček
anna vaňková
Jaroslav voldřich
marie zábranská
Jiří Železný

2. ročník
Ludmila Pfauserová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
eliška baláková
Jana bártová
božena bauerová
Jana bělohlavová



Seznam absolventů • 105

Jana bláhová
helena caisová
věra Čížková
Jana hájková
růžena hanušová
Jaroslava hanzalová
vlasta hodoušková
marie holíková
marie hrochová
Ludmila hrubá
Jana chromá
Jarmila Jakšová
anežka Jedličková
anna Jodlová
Libuše kabelíková
Jaroslava kaiserová
Jana katzerová
bohumila kodlová
Jana kovářová
marie kramlová
růžena krátká
věra kuklová
marie matějková
blažena matoušková
marcela mutinská
marta nárovcová
anna novotná
Jaroslava pelechová
eva poláková
marie potužníková
helena ramešová
vlasta ratajová
Jaroslava Selnerová
dagmar Šnelzerová
Jarmila Štefcová
Jana Toningerová
dagmar veselá
marie voldřichová
marta Žílová

3. ročník
Ladislav Přibyl 
Ekonomická škola,  
tříleté studium při  
zaměstnání
zlatuše bakešová
marie bártíková
Jana bauerová

václav beneš
Ludmila drábková
Jiřina Fousková
Josef hercik
marta Jirovská
Stanislav kortus
marie košnařová
Ludmila Lukášová
božena martanová
eva pokorná
Štěpán Smutný
zdeňka Švihelová
Jiřina uhlířová
karla váchová
marie voldřichová
zdeňka zíková
Jana zíková

5. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, pětileté studium 
při zaměstnání
zdeňka bakešová
Jan bělecký
milena benešová
václav daňha
alois glos
Jiřina hradská
Jaroslav hryzbyl
Josef Jůzek
František kainc
pavel kalma
miroslav koller
věra nachtigallová
gerlinde reitzová
bohumila rožánková
pavla Sovová
eva Šimková
anna Škopková
marie Tomanová
Štěpán Turek
Jiří Žižka

1966
Jan Bárta 
Střední všeobecně  
vzdělávací škola
milena bečvářová
zdeňka bláhová
Jana Čapková
helena Fialová
marie hanoušková
marie hánová
miroslava hanzalová
běla holzingerová
Jiří hora
Jan chum
Jana Jacková
Stanislav Janda
Ludmila Jarošová
Jiří kadlec
Jaroslav kouba
irena krejzová
alena křížová
Libuše kumberová
vladimír kursa
eva Landová
petr Lechnýř
eva mandelíčková
dagmar mařanová
marie novotná
věra pavelková
Jan princ
bronislava rückerová
Jana Stachová
mariena Stanková
helena Svobodová
vendula Šmídová
miroslav Šulc
Jaroslava urbanová
Josef vácha
rudolf voldřich
petr voldřich
Jan Wild

2. ročník
Miroslav Šíma 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
marie bělohlavová
božena berková
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Jaroslava bicanová
božena bízková
václava bohuslavová
květuše cardová
eliška hanzalová
milan hlavín
alena hrdinková
eva hrychová
Jarmila Jelínková
ivana kadová
růžena kluiberová
růžena kolářová
marie komrsková
marie kopáková
marie kordíková
Jarmila králová
vlasta kubšovská
marie kynclová
anna machová
Jaroslava marešová
květuše marešová
Jarmila martanová
marie metáhlová
olga mrázová
eliška neužilová
marie Sedláková
marie Sosnová
alena Součková
marie Stehlíková
Jana Svátová
milada vacíková
eva velková
Jaroslava voldřichová
květa vykočilová
Jana Žižková

3. ročník
Miroslav Šíma 
Střední průmyslová ško-
la pro pracující, obor šití 
prádla a oděvů, tříleté 
marie broučková
zdena buchtelová
Jaroslava dejmková
marie doulová
Jan hrbek
Jan Linda
božena Lišková

marie mertlíková
alena mužíková
Josef ouška
miluše pecková
marie Suchanová
helena Švecová
vlasta vlčková

4. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Justina blašková
alena blatská
marie brabcová
Ludmila brtníková
Stanislav capůrka
alena cardová
helena Černá
marie doležalová
Jana hořicová
marie chalupová
květa Janouškovcová
Jaroslava Jehlíková
Jaroslava kadlecová
zdeňka kosmatová
Jitka krejčová
vlasta kunešová
miluše Lencová
Jaroslava Lukešová
anna macholdová
anna mrázová
miroslava novotná
Jana pahorecká
Jitka peková
pavla pintrová
Jayna polatová
eva rajlichová
Jana Sitterová
vlasta Šteinhauserová
marie vačkářová
věra vohradská

5. ročník
Jarmila Burešová 
Střední ekonomická 
škola, pětileté studium 
při zaměstnání

anna bretšnajdrová
matylda kollerová
Stanislav kuneš
marie kunešová
bohumila kursová
Jitka matoušková
antonie princová
otto Sichinger
marie Sluková

1967
Jiří Rozum
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
marie beranová
Jaroslava beranová
Josef bohuslav
Jan bostl
František brom
Jiří elexhauser
marianna hatzelová
drahomíra herzigová
milada horová
hana Janoušková
moreen kašparová
petr kočnar
bohunka kodešová
hana kotlíková
eva kramlová
hedvika křížová
alexandra kůtová
Josef kyznar
Jana Linhartová
marie Luhanová
věra medková
Jaroslava mikešová
miroslav molitor
ivan novotný
milena paternová
Jana Ševčíková
Jan Šíma
František Šimek
Jiřina Škopková
marie Šulcová
václav Šupík
bohuslava Švarcová
vlastimil Talián
antonín vávra
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zdena volfová

4. ročník
Markéta Hadová 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
marie baštová
marie bělohlavová
Jana beranová
Jan boška
marie brousilová
marie dudáková
eva gogelová
marie harantová
Stanislava horníková
marie hynková
marie kapustová
Jana kopencová
Jiřina kortusová
Jarmila koubová
vlasta kožková
alena krejsová
dana Laudová
marie melnyková
zdeňka nedvědová
Libuše pelešková
eva pinkasová
marie podlahová
marie poidrová
anna poláčková
alena přibylová
František randák
antonína Šimáková
zdeňka Šindelářová
pavla Temlová
marie Trojanová
marie vachšková
anna vávrová
Jaroslava vávrová
Jana venclíková
marie vohradská
zdena zábranská
ivana zemenová

1968
Eva Řežábková, 
Zdeněk Kouba
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
petr bostl
Slávka Černá
olga Černá
anna doulová
František Fidler
Jana gramanová
karel hlavsa
daniela 

 
antováF

vratislav Janda
pavel kliment
petr komrska
Jan kopáčik
anna kopfová
miroslav kouba
Josef krause
alena kůsová
alena květoňová
Jaroslava mrázová
Jarmila myslkíová
Jiří novák
marie nusková
petr Šťícha
alois Tauš
zdena Temlová
michal valenta
miloslav voldřich
Slávka volfová
petr zámečník
otilie zíková

2. ročník
Miroslav Šíma 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jana benešová
miluše blahoutová
miluše bláhová
Jana bromová
božena Čechová
marie Černá
ivana Fixová
danuše Frčková
milada Fundová

helena havlíková
hana hrubá
helena kahovcová
věra kohlbergerová
Jaroslava králíková
Jana králová
milena králová
Stanislava kyznarová
alena Ledvinková
eva Lepší
Ludmila Leskovcová
věra Levá
miloslava Linhartová
zdeňka Lišková
hana mandáková
hana matušková
marie nová
helena pajerová
zdeňka plojharová
dana pohanová
marie prüherová
eliška půbalová
dana roháčová
Jana Štolková
miroslava Šustrová
marcela uhlířová
věra vacíková
marie vaňásková
alena vaňková
ivana vávrová
Silvie vlčková
Jaroslava vlčková

4. ročník
Dr. Jan Toul 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
marie bakulová
blanka bělohubá
eva benediktová
hana bízková
hana blažková
alena cikhartová
anna Filipová
miroslava Forstová
Jiřina hořejšová
eliška Jenšíová
vlasta Jílková
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marie Jirkovská
dana konopková
František korostenski
marie kosmatová
marie kotroušová
rudolf kraml
Jana křížová
blažena kvěchová
helena Leopoldová
olga Lišková
růžena nováčková
marie nováková
Ludmila pauchová
růžena podlahová
marie podlešáková
marie předotová
marie rejšková
miluše Samcová
hana Skavská
Jiřina Soumarová
věra Šimáková
zdeňka Škopková
marie Škopková
marie Štroblová
marie Tlapová
marie Trojanová
Jana Tvrzická
alena vlčková
alena vodroušová
pavla zwiefelhoferová

1969
Jan Bárta, 
Svatava Luhanová
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
pavel bártík
zdeněk beneš
karel bican
vlasta dolíšková
marie dvořákova
dana hánová
vlasta Jiroušková
Josef Jungvirt
Jaroslava kaslová
břetislav kašpar
pavla králová
antonín krejčí

Jakub kříž
dana kubíčková
václav kyznar
Jarmila Landová
marie marousková
zdyněk másílko
Stanislav mauric
Jana meisslová
Ladislav pauker
Jaroslava prosová
marie psohlavcová
petr rozum
alena Slámová
karel Staněk
věra Škopková
vladimír Šlemar
Libuše Štroblová
Jaroslav Trojan
eva Tvrdková
Jaroslava voldřichová

2. ročník
Ing. Petr Jaroš 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
vlasta baťková
Jitka benešová
Jiřina benešová
božena bízková
věra bláhovcová
Jaroslava dejmková
Jana Fešerová
marie hanušová
Jarmila haueková
marie hoidekrová
zdeňka holzingerová
Ludmila hubáčková
magdalena chládková
Jiřina Janotová
Jana Jeřábková
Josef Jiruš
dagmar kohoutová
zdeňka koubová
otilie kramlová
Jaroslava kůsová
Jaroslava kutheilová
Jitka Láchová
blažena Lodrová

helena matějková
marie podlešáková
Jarmila roučková
věra ruzhová
Jana Strapková
Ladislava Stráská
anežka Študlavová
irena Taliánová
květoslava Taliánová
marie Tomanová
Jana Trajerová
věra vacíková
hana vilišová
hana záveská

4. ročník
Ing. Karel Pfauser, 
Ing. Jaroslava Ratajová 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
růžena cimburková
Jana Čermáková
bohumila divišová
Jiřina Filipová
eva Frčková
marie hadrabová
Ludmila holínová
Sylva kahovcová
božena klimešová
věra kočová
anna koskubová
Jana kotlíková
Jana koutová
Ludmila krebsová
růžena kukačková
vladimír kvasnička
Jitka martanová
Ludmila matějíčková
václava matějková
dagmar moserová
olga nevolová
Jaroslava nováková
květoslava novotná
zdenka pelešková
václav petr
marie polanová
marie punčochářová
eva Řehoutová
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věra Slavíčková
miluše Šmatová
marcela Šoulová
Jaroslava Štěbetáková
Jarmila Švecová
marie Tomanová
božena vačkářová
zdena váchová
Jarmila valentová
karla vaňková

1970
2. ročník
Ing. Eva Umová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jana bezpalcová
květa bláhová
Jana brožková
daniela bublíková
Josefina Čonglová
Jiřina drdová
helena Fučíková
marie grabmüllerová
věra heřtová
milena hradecká
růžena hrušková
marie iglerová
Libuše Jurková
hana Jůzková
alena koldová
marie kovaříková
helena kulhová
marie kůsová
marie Láchová
zdena maršanová
irena mrázová
marie müglová
Stanislava neužilová
Jiřina nobisová
irena pacáková
anna prajerová
pavla přibová
božena Siverová
olga Svojšová
marie Trojanová
Jiřina urbanová
Jana vaněčková

Jana vyžralová

4. ročník
Ing. Jaroslav Vlček 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
alena bělecká
Jan bizek
věra caisová
marie cukrová
božena Čechová
marie Černá
marie Čížková
květa haisová
marie hazuková
dana hokrová
Ludmila hůlovcová
marie huřťáková
anna chvalová
Jana Jaborníková
zdeněk Janda
alena Jandová
Ludmila kočová
květa koutová
Jana kramlová
eva krejčová
marie křížová
marie kurylová
Jana Lejčarová
pavel Lešek
Jan Linha
milada matoušková
Jana mlíčková
růžena nosková
vlasta novotná
milada petrášková
Jiřina radová
Jarmila Sellnerová
eva Šejharová
eva Šílená
vratislava Šimáková
hana Šimandlová
marie Švancarová
Jana Toušlová
Stanislav vávra
zdeňka vintrová
Ladislav volf

5. ročník
Dr. Jan Toul 
Střední ekonomická 
škola, pětileté večerní 
studium 
Jana andrlová
Jaroslava bačková
Jarmila Jelínková
růžena kolrusová
Jana kubartová
marie kynclová
Jana pek
miluše peková
Jitka potužníková
marie potužníková
václav urbánek
dagmar veselá
Jana Žák

1971 
Zdeněk Kouba
Střední všeobecně vzdě-
lávací škola
marie bártíková
miloslava blahoutová
Jiří burda
marie Faltýnová
ivan Fanta
květoslav Frejka
František gruber
irena hudcová
petr Jendrulek
květoslava Jeřábková
Jan kraml
anna krtoušová
Jaromír kyzour
milada martanová
hana matulová
marie medková
helena náhlíková
marie novotná
Jiří paul
irena pešková
irena pszczolová
dana ptáčková
Jana ratajová
zdeněk Říha
Jindřiška Šafránková
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pavel Šimeček
danuše Šímová
marie Šochmanová
Jiří vintr
marcela voděrová
Jarmila voldřichová
alena voldřichová
Jaroslava vršecká
milan Weingart

2. ročník
Ing. Eva Zemková 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jiřina altenstrasserová
marie balvínová
bohuslava bláhovcová
marie cintlová
Jana Černá
drahoslava dvořáková
Ludmila Folvarčíková
růžena hermanová
miloslava kadlecová
drahomíra kašperáková
miloslava kortusová
marta kotrcová
marie Lišková
marie Ludačková
Jiřina Lusková
drahomíra Lusková
anna molitorová
eliška musilová
Jaroslava nedbalová
miroslava niebauerová
Jaroslava pavlíčková
helena petrová
marie prosrová
růžena Šabouková
pavla Švihovcová
václava Topinková
marta Trnková
vlasta Tůmová
miloslava vachlová
marie vařachová
milan Wolf
Ladislav Wurm

4. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
hana bauerová
miluše bláhová
marie bohuslavová
Jaroslav Fišpera
květoslava houzimová
marie hřebečková
Stanislava chumanová
božena chumová
naďa kaňová
růžena kašperáková
zdenka kolářová
zdena kopencová
marie kopfová
hana koubová
Jana koubová
věra kutheilová
růžena Lazarevičová
marie machovcová
hana malá
Jiří marousek
miloslava mišáková
Jan neužil
Jaroslava novotná
mirka průchová
Jana rezková
Jana ronochová
Jarmila roučková
pavel růžička
irena Slavingerová
marie Stará
milada Šváchová
Jan Švec
dagmar Turková
vlasta vágnerová
Jana vítovcová
božena vítovcová

1972
2. ročník
Dr. Jan Toul 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
marie arnoldová
marie cinádrová

alena Čtveráková
Jiřina dejmková
drahoslava dvořáková
Lenka Froydová
hana heřtová
věra holá
Jitka hrdličková
Jaroslava chýlová
Jitka Janoušková
marie Janoutová
vlasta klimentová
zdeňka kolářová
dana kostincová
věra kostková
milena krejsová
zdeňka kukačková
helena kynclová
Jitka Lomová
Jiřina marková
kateřina mastná
Jaroslava mauricová
daniela mrázová
anděla plachá
drahoslava ptáčková
růžena Schonová
dagmar Stará
Jana vachová
věra vincíková
Jitka vítovcová
marie výletová
zdeňka zajíčková
radmila zdvořáková
Jana Železná

4. ročník
Miroslav Šíma 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jaroslava bendová
alena benešová
dagmar bergerová
marie brodcová
Jitka bružková
Jaroslav daňha
miloslava doušová
zdeněk Fuchs
petr hadrava
zdeňka holá
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pavla houzimová
helena hrdlišková
Ladislav chren
helena chúmová
Jarmila koloušková
Libuše kotlíková
Jaroslava kubíková
Jana kutheilová
marie Lafatová
květoslava Lampová
milena mauricová
vlasta molitorová
marie mrázová
bohumil ondřich
Jiřina pahorecká
ivana přerostová
Ludmila rezková
Jaroslav Sova
rudolf Šimek
Ludmila Škardová
Jaroslava Tomášková
věra vacíková
miroslav vadlejch
marie váchová
Jaroslava vaňková
václav vávra
Jan vojta

5. ročník
Jindřich Hájek 
Střední ekonomická 
škola, pětileté studium 
při zaměstnání
marie bártíková
vlasta hartlová
blažena holubová
věra kohlbergerová
milena králová
Jana králová
Jaroslava kůsová
květuše marešová
magdalena potužníková
marie prüherová
eliška půbalová
věra vacíková
Jaroslava Ženíšková

1973
2. ročník
Ing. Eva Umová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jaroslava albrechtová
Jarmila ančičková
hana benešová
alena bernardová
Jana bísková
irena březinová
danuše buhová
eva Černíková
Ludmila Frydlewiczová
ivana haladová
Jaroslava hambergerová
hana hendrychová
hana hrachová
anna husinecká
ivana Janečková
růžena Janoušková
marta Janoušková
irena Jansíková
marie kadlecová
marie kolrusová
alena krejčová
Jitka krištofová
marie Ládová
alena Lebedová
božena Ludačková
irena maunová
marie neužilová
alena pešková
Jiřina rundová
hana rychtářová
Jaroslava Schickerová
alena Smažíková
olga Sovová
miloslava Sovová
milena Stará
marie Šulcová
marie Švecová
eva Trnková
marie uhlíková
marie vítová

4. ročník
Jindřich Hájek 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
alena batíková
marie bílá
marie bízková
ivan bublík
marie danielová
marie dudáková
věra Fajfrová
Jiří Fastner
marie Frková
Jaroslava herciková
Jan houzim
bohuslava chvalová
václav kalous
karel koskuba
marie koubová
marie kovaříková
helena krejsová
irena krejsová
milada krtoušová
anna kubaštová
Jana květoňová
Jana Lišková
zdeněk malík
dana martanová
milada mášlová
eva minaříková
eva nárovcová
Jana poláčková
miloslav Řeháček
alena Říhová
dana Šánová
milada Šimková
Jana Šmalclová
zdeněk Šulc
Jarmila Švíková
alena Toušková
hana voldřichová
emilie voldřichová
alena zemková

4. ročník
Svatava Luhanová 
Gymnázium
Stanislav babíček
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květa daňková
ivana Fundová
marie geierová
bohuslava horejšová
alena hubáčková
romana konrátová
Jaroslava kortusová
Jan král
zdeněk krtouš
alena kunzová
milan mach
Josef mach
Jana myslíková
Ludmila narovcová
Jitka pozníčková
eva randáková
zdena Soukupová
Jaroslav Šebesta
Jiří vacík

1974 
2. ročník
Ing. Emilie Tušková 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
olga bízková
eva blahová
hana hartmanová
dagmar Janoušková
alena Járová
Jitka Jedličková
marie kafková
milada kaňovová
marie konečná
olga kopfová
vlasta kozáková
vladimíra krůčková
marie kubišová
marie macháčková
miluše machová
miroslava matoušková
Josefa mondeková
vladislava nováková
Jaroslava novotná
Jana rajlichová
zdeňka Staňková
hana Trnková
danuše vaníčková

růžena Wistlová
věra zochová

4. ročník
Markéta Hadová 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
vladimír bartuška
hana bažatová
václav bečvář
miloslava bryndová
Jana caisová
zdena dušková
Jiří Foltín
Jan Fruhauf
hana habartová
Jana hanzalová
zlata horčičková
Jaroslava hromádková
helena hrušková
marie kárová
hana krákorová
marie králová
Libuše krauseová
petr křešnička
ivana kubaštová
eva kutheilová
Josef Liška
Jiří mráz
Jaroslava němečková
marie pechoušková
hana pešková
marie petrášová
drahoslava pohanová
olga poidlová
pavel prekop
marie ratajová
Jaroslava Schneedorfle-

rová
marie Slámová
Libuše Šíslová
růžena vacíková
Jarmila václavíková
Josef veselka
Jaroslava Žáková
irena Železná

4. ročník
Zdeněk Kouba 
Gymnázium
anna burdová
Jaroslav Frnoch
Josef horák
bohuslav hroch
darja hubáčková
Jaroslava Jungwirtová
vladimír koller
miroslava košková
ivana křížová
daniela Láchová
magda Lampová
Jan Líkař
Jiří Lněnička
drahomíra malá
alena mikešová
eva mrázová
zita nachtmanová
vítězslava nováková
daniela pacáková
hana předotová
alice reichlová
petr Šimeček
Jiří Tesař
milan vacík
Jana volfová
růžena zimmermannová

1975
2. ročník
Ing. Jaroslava Ratajová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
adriana bajčíková
helena batíková
vlasta bělecká
hana daňhová
adriana Falářová
Jaroslava Fantová
dagmar Festermaierová
miroslava Foltýnová
alena hanusová
marie heřtová
alena hodasová
renata hošková
helena hronková
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Jana kabelíková
eva kolesová
alena košková
miluše krejčová
Žofie kricklová
marie Lukášová
Jaroslava Lusková
marie marešová
bohuslava mistrová
helena pašková
dana piklová
Jaroslava Suchlová
vladimíra Špirochová
zdeňka Švehlová
marta Trajerová
alena urbanová
marie váchová
milena vávrová
Jana vepřková
marcela veselá
Jaroslava zíková
zdeňka Žiláková

4. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana cardová
František Černý
marie divišová
drahomíra dvořáková
Jana Frková
helena Fučíková
marie hájková
radoslava havelková
růžena hodinová
Jana horská
Stanislava hrubá
marie hubačová
věra hudcová
Jarmila chvalová
božena iroušková
Jiřina knetlová
anna kopáčková
marie krejčů
marie kuralová
marie Levorová
olga Loukotová

Jaroslava mauricová
Josef piksa
Ludmila podlešáková
milena podskalská
Jaroslava prosrová
drahomíra prošková
dagmar Skálová
Jaroslava Soukupová
Slavomíra Šetková
Jana Štítkovcová
alena vacíková
Jana vachová
marie vávrová
zdeňka vávrová
Stanislava vohradská
anděla vojtová
Jaroslava vondrášková
helena zájedová
Jaroslava Žižková

4. ročník
Marie Flašková 
Gymnázium
dagmar bauerová
Josef bejček
věra brdlíková
zdeněk daňha
Ludmila doležalová
Josef doule
Josef Fajfr
vlasta kolářová
věra kukrálová
Jana martínková
eva novotná
karel ondřich
Slavoj paul
Ludmila piechová
ivo procházka
marie předotová
vladimír Silovský
František Šlemar
Jaroslav Štěrba
Jarmila Taliánová
zdeňka Tesařová
Jiří Toušl
věra Trojanová
albín veselovský
irena vítková

Josef voldřich

1976
2. ročník
Ing. Emilie Tušková 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jiřina bártová
miroslava brabcová
Ludmila brožová
Jana bursová
hana gašková
Jana hlavová
Lenka chmelařová
bohumila chvalová
anna Jandová
Ludmila Jarošová
Ludmila Jelínková
bohunka kajerová
Jaroslava koblihová
květoslava kolínská
milena kubičková
dana kubíčková
zdeňka Lafatová
zdeňka Linhartová
zdeňka miklasová
Soňa mrázová
miroslava neužilová
Jindra nová
ivana pašková
hana pivrncová
zdena plevková
Jana pojslová
anděla Sýkorová
anna Šoulová
Jaroslava Tomanová
Jaroslava valisová
Stanislava vozábalová
zdeňka Žižková

4. ročník
Ing. Václava Kramlová 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
anna bartůňková
hana bělecká
kristina benešová
irena březinová
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miluše cibulková
miluše ciglbauerová
Jitka Fišperová
Jaroslava holínová
ivana horáková
Jaroslava hrubešová
zdeněk chlumecký
Ladislava chvalová
hana kafková
Jana klečková
hana komrsková
Jan král
pavla králová
marie krištufková
helena Lafatová
marie Lahodná
alena masáčková
milada mullerová
charlota murková
Jan novotný
dana pokorná
karel rabenhaupt
vladimíra radová
marcela Součková
václav Straka
Jaroslava Ševčíková
Josef Špiroch
hana Šroubová
anna vachtfeidlová
zdena vápeníková
Jan voldřich

4. ročník
Miroslav Šíma, 
Jindřich Hájek 
Gymnázium
zdena altmanová
petr balcar
olga baštová
Jaroslava bledá
alena brodcová
václav cais
hana caisová
Jarmila hanzalová
Jan heřta
marie horáková
petra chamrová
marie kadlecová

Jiřina klímová
zdeňka koubová
Jaroslava krajánková
dagmar krejsová
Jaroslav kříž
hana martanová
marie Slámová
Ladislav Soukup
dagmar Šíslová
Jitka Trojanová
milan zelinka

1977
2. ročník
Markéta Hadová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
miroslava blažková
Jana dejmková
alena doskočilová
milena drastíková
Jaroslava churáňová
Ludmila Janoušková
Jaroslava Jaroschová
eliška Jiráňová
marie kloudová
Jaroslava kovaříková
hana králová
Jitka kunclová
Ludmila Lahodná
Jana Landová
hana Levá
zdeňka Lysáková
valerie míková
Jana myšáková
Jana pivoňková
marie plechingerová
Jitka Sokolová
Jaroslava Sosnová
marie Šochmanová
milada Tišerová
dana váchová
alena vilímová
božena vozková
miroslava zálešáková
milada Žáková

4. ročník
Jindřich Hájek 
Gymnázium
Josef beneš
evžen blovský
Jitka bublíková
anna doulová
věra Froydová
dana Frühaufová
václava hráchová
pavel hrdina
dana hubáčková
kristina ichová
hana Jandová
Jarmila kluiberová
daniel kopecký
zdeňka kopfová
ivana kotlíková
růžena koubová
Luboš kovář
Jarmila králová
Jaroslava kutilová
dana Láchová
miroslava půbalová
Josef Smažík
květoslava Škopková
václav Tomášek
Jiří Trojan
vladimíra Tručková
hana voldřichová
eva vondrášková

4. ročník
Miroslav Šíma 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
dagmar brožová
Ludmila Čechová
Jitka Fruhaufová
marie hájková
Jaroslava hodinová
dagmar hodoušová
dana hryzbylová
Jitka hurská
eva chumanová
anna kocourková
marie konečná
Jaroslava kopřivová
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ivana kovářová
ivana kratochvílová
bohuslava kubovcová
Jana kupková
hana kůrková
božena kvasničková
marie Lešková
marie Lešková
dana mrázková
věra nárovcová
Jaroslava neumannová
Stanislav petrášek
Stanislava ptáčková
magdalena radová
ivana Skřivanová
Jana Šetková
eva Šlapáková
eva Šortnerová
dana Švarcová
marta Švehlová
irena Tvrdková
magdalena zagattová

5. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, pětileté kombino-
vané dálkové studium
alena bernardová
Jana Černá
Jiřina dejmková
Ludmila Folvarčíková
marie hauserová
václava hlaváčová
marie hrubcová
miroslava kadlecová
milena kavlíková
marie kolrusová
miloslava kortusová
Jana kovářová
marie kubišová
alena Lebedová
Jaroslava Lindová
Jiřina míková
drahoslava ryvolová
Jaroslava Schickerová
milena Smolová
olga Sovová

milena Stará
Jana Šartnerová
eliška Štolcová
marie Švecová
Jitka vítovcová

1978 
2. ročník
Ing. Václava Kramlová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jana brejchová
Šárka brunerová
irena drienovská
milena Fáberová
zdeňka Fučíková
marie hanzalová
hana havelcová
miloš chamra
irena iglerová
marie kaslová
květa kožená
marie kudrnovská
Jana kursová
Jana kyznarová
eva Louženská
eliška musilová
václava parýzková
Lenka pasauerová
Ludmila plouharová
bohuslava podlešáková
marta Schuhová
eva Smíšková
irena Škulaviková
milena Štouralová
Jiřina Tomková
marie Trojanová
hana Tupá
Jarmila valentová
věra vávrová
alena vojtová
Jindřiška vondrušková
vladimíra Židová

4. ročník
Ing. Josef Lexa 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jitka albrechtová
helena bělohlavová
alena hanusová
Lorenc harenčák
Lenka horová
alena hradecká
eva hrachovcová
marie kosová
hana křížová
marie Lukášová
zdeňka mášlová
Jana matašovská
drahomíra matějková
věra mikešová
milada pelikánová
Libuše Sedláčková
Jana Sekničková
Jana Slavíková
Josef Šafránek
Jaroslava Šíslová
vlasta Škulková
zdeňka Švehlová
Jana Tejmlová
pert Telinger
marta Teplická
václav Trmota
Jarmila Trojanová
Stanislava vachtfeidlová
ivana valášková
eva voldřichová
ivana votánková

4. ročník
Zdeněk Kouba 
Gymnázium
milan bartůšek
Jiřina Froydová
eva hrdličková
alena churáňová
miloslava Jelínková
zdeněk kolář
dagmar kortusová
Stanislava polatová
eva Řeháčková
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václav Šochman
zdeňek Turek
alena vacíková
František vintr
miluše vintrová
František voneš
dana Žižková

1979
2. ročník
Ing. Ludmila Jandová 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
Jana baránková
hana bečvářová
alena daňková
dana dejmková
Jana doskočilová
Jana egerová
olga hadravová
Jana chládková
alena Jungvirtová
Jana kadaňová
ivana keřková
Jaroslava kopfová
drahomíra kotrbová
blanka kottová
marie králová
Jaroslava krejsová
Jaroslava kubešová
irena kubičková
Jiřina kuklová
Jana kunešová
alena Lencová
marie machová
miroslava majerová
miluše masopustová
božena mifkovičová
Jana pokorná
Jana Stibranyiová
ivana Sulanová
věra Šátavová
Jiřina Šimlíková
dagmar Šperlová
helena Študlarová
irena Švehlová
ivana Topinková
helena Trojáková

květa voříšková

4. ročník
Marie Flašková 
Gymnázium
dana alešová
ivana běhounová
karla breburdová
dana caisová
petr had
bohumila horová
ivana Jandová
zuzana Jetlebová
Stanislav klíma
zbyněk klose
anna kolářová
Jana korbová
miroslava koubová
eva křížová
dana naušová
Josef pecka
antonín pešek
Jitka randáková
alga Stuchlá
zlatuše Šišpelová
ivana Štěpánková
irena vlčková
Ludmila Wuršerová

4. ročník
Pavel Dvořák 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
dana bendová
drahomíra bláhová
bohuslava brožová
Jana bursová
Ludmila cmarová
naděžda Čejková
věra hečková
pavel Járka
marie kleinová
dana kopačková
Jaroslava kovaříková
Jiřina křížová
dana kubíčková
Libor kudláč
dagmar Lexová

milada Litvanová
eva machová
eva malá
marie masáková
hana mašková
Jana míčková
miroslava neužilová
hana pivrncová
zdena plevková
Jindra poislová
marie rubešová
alena Strnadová
Jaroslava Tomanová
helena Tomanová
Ladislav Trojan
eva váchová
dana vališová
věra vaňková
miloslava váňová
Jiří vítů
zdena vodičková
dana vojíková
marie vojtová
marie vondrová
hana vorudová
Jana vrátná

1980
2. ročník
Jiřina Šimková 
Ekonomická škola, 
dvouleté studium
marie antalová
Jana bártová
marcela bošková
Jiřina drhovská
ivana Filipová
Lenka Fišerová
věra Frková
bohumila harantová
Jiřina hečková
eva hejtmánková
marie hochová
Jitka chaloupková
marie Janotová
ivana kantorová
alena krejčová
marie křivancová
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milada kunešová
vladimíra kvěšová
eva Lafatová
alena Láchová
ivana Linhartová
marie Lukešová
Stanislava maříková
Jarmila mikešová
Jana novotná
Jitka podlešáková
hana pohanová
miroslava růmová
Jitka Smíšková
ivana Šlapáková
Jiřina Štěpová
alena Turková
hana Žlabová

4. ročník
Ing. Emilie Tušková 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
alena batystová
ivana brandová
miloslava bublíková
Jitka dejmková
Jana dejmková
Jana drastíková
marie hulejová
hana Jedličková
marie kloudová
Stanislava kolínová
Jana kollertová
marie kudrlová
Jitka kunclová
Ludmila Lahodná
Jana Landová
anna malečková
Jana matějíčková
Jana mayerhoferová
valerie míková
Ludmila mrázová
Jana myšáková
marie nováčková
marie novotná
miloslava paslerová
alena paternová
miroslava předotová

alena rychtářová
marie Sarauerová
Stanislava Schwarzová
eva Staňková
václav Šefl
růžena Šímová
marie Šochmanová
hana Štechová
hana Švecová
dana Turková
milena vojtová
božena vozková
alena vrhelová
Jaroslava Žižková

4. ročník
Jindřich Hájek 
Gymnázium – sportovní
milan bursa
magda Filipová
dana Fundová
milena gondovská
Lenka hadová
olga hanková
miroslav horbas
radmila horová
Jaromír chval
Jaroslava Jelínková
ivana Jungvirtová
václav kraml
dana měřičková
marta pavlíková
radek pernekr
marie pernekrová
pavel pubal
Jitka rákosníková
rudolf Schneedörfler
vladimír Šíp
Jaroslav Škopek
rudolf vacek
marie volfová
dana vozobulová
petr Žižka

5. ročník
Ing. Jana Vítovcová 
Střední ekonomická 
škola, pětileté studium 
při zaměstnání
vlasta bělecká
marie broučková
hana eignerová
růžena hanzalová
eliška harantová
růžena heřmanová
marie heřtová
věra hudecová
Jana kabelíková
Libuše kolínová
marie kordíková
věra křivancová
anna magurská
zdeňka malá
hana malíková
eva marešová
Jana marková
věra matysová
růžena mauricová
miroslava němcová
ivana pašková
věra petráková
dana podruhová
Jaroslava rabová
Jarmila Sitterová
Jiřina Smrkovská
eva Štěrbová
miluše Tlapáková
alena Turinská
růžena Úšelová
alena voldřichová
Soňa zelenohorská
Jana Železná

1981 
4. ročník
Mgr. Jaroslava Hrdinková 
Gymnázium – sportovní
Jaroslava Filipová
petr havel
Sylva hefnerová
viktor hrdina
Jiří Jungvirt
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Jana kasalová
Jindřich kotyza
dana králíková
antonín krejčí
petr moravec
Lenka němejcová
Jana nová
iveta procházková
ivan pudil
zdeňka rychtářová
vladimír Skorunka
hana Součková
eva Ševinská
ivana Švarcová
eva vachelová
marie váchová
vladěna zemanová

4. ročník
Miroslav Šíma 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jitka bělecká
pavla benešová
zdeňka bočánková
helena bublíková
dana burianová
irena císařová
Jiřina dobešová
pavla dvořáková
milena Fáberová
emilia Filípková
zdeňka Fučíková
milada hájková
miloš chamra
marie kaslová
eva klímová
Jana koubová
renata kovářová
Jana krsová
Světlana kržová
eva Lukešová
dana marková
Jana maršálková
Jana mondlová
vlasta mrázová
Jitka náhlíková
marcela našencová

Jana nová
marie pešková
milan repko
marcela Slavíčková
milan Smolík
Jiřina Šandová
irena Šefránková
Jiřina Tomková
vladimíra Topinková
Lenka Turková
zdeňka vargová

1982
4. ročník
Ing. Jana Vítovcová 
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana bandíková
Jana bártíková
hana bečvářová
Jana bernardová
zuzana bodáková
Jiřina brašničková
ivana gaierová
zdena hadravová
vlasta hroudová
věra kaslová
Libuše kottová
marie kozáková
marie králová
hana krejsová
alena kubičková
marie matoušková
Jindra pikalová
milena podlahová
dagmar podlešáková
Jana pokorná
marcela pouchová
milena ptáková
irena pudilová
Ludmila rohlíková
blanka roučková
hana rundová
hana Simotová
Jitka Strnadová
milada Sufčáková
Jana Šandová
helena Študlarová

dana Švancarová
Jitka Tumová
ilona vojtová
Jaroslava vojtová
Libuše zlochová

4. ročník
Mgr. Jaroslava Hrdinková, 
Mgr. Jana Jedličková, 
Gymnázium – sportovní
petr bečvář
pavel haloun
Stanislava havířová
Lenka hlubučková
karel hrůša
František kainc
dana kotrbová
Ladislav kraus
Lenka květoňová
Jiří Lutovský
pavel marušák
monika Schlehoferová
dagmar Turková
iveta vráblíková

4. ročník
RNDr. Hana Prokopová 
Gymnázium
milan bártík
Jitka bártová
pavla böhmová
petra bublíková
Jana doulová
miroslav Fuchs
helena hadravová
roman hájek
Jaroslav havlíček
vladimír höhne
miroslav holub
dagmar hrušková
hana chalašová
Jindřiška kotálová
pavla krejčová
milena kukrálová
radka Lávičková
dana machová
Jana marková
hana mondlová
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hana pokorná
Jaroslava rákosníková
Jan Říha
ilona Staňková
marie Šafránková
Tomáš Švihálek
ivana Taušová
alena Tomanová
věra vítovcová
Jana vykydalová
ivana Wawrů

5. ročník
Ing. Hana Voldřichová 
Střední ekonomická 
škola, pětileté studium 
při zaměstnání
Jiřina bečvářová
milada benešová
Jana dvořáková
magdaléna Friedková
zdeněk Frnoch
iva heřmanová
blažena hlaváčková
marie chromá
miroslava Jansová
Josef Jungbauer
marie kubísková
Jana Landíková
Štěpán Lang
alena máchová
Jaroslav mála
anna morvayová
František němec
richard němec
Jaroslava nohová
anna nováková
helena pánková
marta pechová
irena poláková
Stanislava Štěchová
hana Švehlová
Jiří Tesárek
marie Tůmová
helena Turová
dana volfová
milada votavová

1983
4. EA 
Ing. Emilie   Tušková
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
vlasta batíková
eva benešová
miluše Česánková
Jiřina drhovská
hana Filipová
Jana gabauerová
zdeněk holub
vladimír hrdlička
Jana hrušková
Jana hryzbilová
dagmar Jiroušková
dagmar Jungvirtová
marie kandlová
michaela kolářová
iva kosáková
iva krajánková
irena křížová
milada kunešová
vlastimil Lenz
eva Levá
ivana Linhartová
Jiří machovec
eva malíková
Jana metličková
Jarmila mikešová
Jana pilná
Jana rodová
Jiřina rottová
eva Samcová
věra Slavíková
Jana Sýkorová
Jana Švarcová
hana vlková
Ladislava vodičková
Jiří zídek
Ludmila zlochová
dagmar zůchová
Jiřina Žižková

4. EB 
Ing. Ludmila    Jandová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
marie antalová
Jana bendová
eva Černíková
pavla Franková
romana hewerochová
dana homolková
drahomíra houdková
Jitka chaloupková
eva Jungbauerová
blanka kadlecová
iva kotrlíková
pavla králíková
Jitka kuncipálová
vladěna kvěšová
eva Lafatová
marie Lukešová
Slávka mifkovičová
Jana mráčková
eva němcová
eva nová
eva prajerová
hana rabová
irena radová
petra Řehořová
ivana Sedláčková
olga Staňková
Jana Svobodová
marie Šefčíková
miroslava Tůmová
věra vaňková
hana Žlabová

4.A 
Marie Flašková
Gymnázium
Jiří bednařík
zdeněk Filip
markéta hadová
marcela hadravová
karel hrazánek
Jaroslav král
radomíra králová
ivan kutheil
hana Lávičková
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marie marešová
bohdana mrzenová
miroslav pecka
Jana pivoňková
Jindra pomahačová
zuzana Soukupová
danuše Thémová
Jiří vastl
Gymnázium – sportovní
roman blaško
Jana brtevníková
radovan eichinger
martina hnutová
Lenka kortusová
alena pavlová
kamila pazderníková
vladimír rypl
Jiří Steins
petra Stibůrková

5. ročník
Zdeněk Kouba 
Střední ekonomická 
škola, pětileté kombino-
vané dálkové studium
milada bártová
helga bělohubá
Ludmila bošková
alena burianová
anna cmoríková
květa Flanderová
marie havlíková
růžena hejlíková
Jana horáková
marie hrbková
vladislav chatrný
Jarmila Jaroschová
Jana Jeřábková
Jana karvanová
radoslava košková
Jaroslava krejsová
anežka kubincová
marie Lachkovičová
věra Lusková
zděňka maďarová
irena němečková
helena novotná
dana pajdová

František Stibal
marie Syberová
naděžda Šímová
květa Šťastná
milena Šťouralová
blažena Štreithoferová
růžena vávrová
marie Žušková

1984
4.A
Jindřich Hájek
Gymnázium
Jana altmanová
Josef bernard
ivana Foltýnová
hana hofhanzlová
irena hůdová
Stanislav chvosta
michal Jiřička
vladimír kalman
eliška kavlíčková
petr král
dana krištofová
Jitka Láchová
Jana Langová
petr mareš
radka martanová
Jindřiška narovcová
milena němcová
Jiří němec
Jana pojslová
Jiří randák
eva riedlová
yveta růžičková
marie Sabó
vlasta Sombatiová
Josef Švec
ivana Tesařová
miroslav Tručka
alena Židlicová
Jana Žižková

4.B
Mgr. Květoslava Jelínková,  
Mgr. Pavel Dvořák 
Gymnázium – sportovní
přemysl beneš

vladimír Červenka
zdeňka hajšmanová
Jaromír hulovec
pavla Janoušková
věra kašparová
ivana kašperáková
iveta mikešová
anna nováková
radmila pasovská
zdeňka pernekrová
ilona pernekrová
Ludmila rejšková
Jana Staňková
Lenka Šimková
Jiří Švihel
helena valtová
martin vlk
miroslav vrhel

4. E 
Ing. Václava Kramlová 
Ing. Marie Roučková
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jaroslav bárta
iva cardová
iva Černá
věra dejmková
Luděk doležal
eva Fučíková
marie Furišová
dagmar habartová
Jaroslava hanušová
Jaroslava Janoudová
blanka kašová
petra klasová
Jana kočová
bohumila králová
Šárka krátká
edita kubalová
Jitka Lindaurová
Stanislava Lišková
pavlína Lišková
Jana machová
drahomíra makasová
eva maroušková
irena matějková
marcela mráčková
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dana myslivcová
Jana pojslová
vlasta probstová
drahomíra Sovová
alena Sovová
eva Šmitmajerová
eva Šochmanová
Jaroslav Špán
ivana Štrosová
eva Trávníčková
Jana Tuschlová
Jaromír vaněk
irena velhartická
magda voráčková

1985
4.A 
Mgr. Ivan Braum
Gymnázium
Jan beneš
radomil beneš
václav daňha
Jindra hájková
petr hankovec
marcela havlanová
Taťána hedbábná
zdeňka hubáčková
martina chvostová
bořivoj klíma
Jeroným klimeš
Jiří kotlík
marie Langová
petr Lexa
pavla Lukešová
pavlína marková
Jaroslava matějovicová
marie mejstříková
vladimír pešl
helena Smetková
Jaroslava Šandová
radomíra Špačková
Světlana váchová
Josef vincík
pavel vlasák
Jolana zábranská
Ludmila zapletalová
Jiřina Žáková
mojmír Železný

4.B
Zdeněk Kouba
Gymnázium
Jana bártíková
olga baumannová
radan běhoun
martina blašková
petr bublík
hana henzlová
Jiří honza
martin Jirsa
Jana krejsová
ivana maunová
karel pecháček
František potužník
Jaroslav předota
michaela přibová
martin Sichinger
dobrin Stojčev
dagmar Themová
martin Trnka
václav Turek
ivana uhlířová
petr vlček
Gymnázium – sportovní
Jana bočanová
magda hörcsiková
Jiřina hrdličková
Stanislav hrubec
hana hrušková
Šárka Janoušková
petr Jánský
rostislav kachlík
martin kovář
Jan kubata
roman küblbek

4. E.
Markéta Hadová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
blanka brychová
helena czerwenková
věra dejmková
Ludmila dolejšová
alena doušová
iva effenberková
věra gabauerová

renata havlanová
Jana holubová
Lenka homzová
Jitka chlumecká
Lenka Jandáková
pavla Jungbauerová
Jitka kavlíková
blanka koubová
dana kovářová
zdeňka kůrková
Ludmila kůsová
Jana Lešková
Štěpánka Linhartová
pavla machartová
eva musilová
Jana nosková
Šárka nováková
alena pešková
Jitka přibylová
Jana Řáhová
pavlína Sásková
zdeňka Staňková
Jana Stará
alena Štěpánová
hana Švecová
anna Tomášková
marie vališová
blanka vlčková
dana vrbová
dana vrtílková
eva zdichyncová

5. ročník
Ing. Jana Vítovcová 
Střední ekonomická 
škola, pětileté kombino-
vané dálkové studium
anna bačová
Františka dortová
Jaroslav hes
václava hofmanová
marie hochová
eva hubáčková
Jana illková
eva Jungvirtová
ivana kantorová
ivana keřková
Jaroslava kočová
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marie krejsová
Ludmila krinedlová
eva Linhartová
marie matasová
Jana mauricová
Ludmila moravcová
zdeňka perníková
marie pešková
helena pešková
Jaroslava pešková
hana prajerová
marie Řezanková
věra Sidunová
Jana Štěpánková
Jiřina Štěpová
Libuše Študlarová
irena Švehlová
helena Taliánová
milada Tomanová
marie Trojanová
anežka vachtová
věra vlčková
vlasta vopelková
Jitka vrážková
miroslava zochová

1986
4.A 
RNDr. Hana Prokopová 
Gymnázium
hana albrechtová
eliška braumová
vlastimil Červený
ivana důrová
Lubomír dvořák
petra Fraňková
roman hajník
emil Janda
petra kadlecová
Jitka kluibrová
petra kolářová
martin kolrus
milan koška
blanka koutová
veronika kubšová
ivo machač
Jana markytánová
ivana martanová

kristina mrázová
Libor novák
vladan pokorný
miroslav Samec
Luděk Sáska
Štěpánka Šimková
romana Špačková
miroslav Tomášek
iveta Toušlová
martina vlčková
Jaroslava voldřichová
alena vondrášková
ivana zíková
eva Žižková
ivana Žižková 

4.B
Mgr. Jaroslava Hrdinková  
Gymnázium – sportovní
milan batko
monika bombalová
kateřina emmerová
helena honesová
karel hudeček
Taťána hudečková
martina kolbabová
martin kortus
radek kozák
Jan Lejčar
Šárka Ludačková
Jan otto
roman pěsta
Tomáš pokorný
Luděk Šeller
miroslava Šípová
Jana Švarcová
michal Trnka
hana Živná

4. E
Miroslav Šíma
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jitka alešová
Lenka bártová
Jindřiška býčková
hana doulová
bohumila emlerová

pavel Fleischmann
Jitka heřmanová
marie hopfingerová
zuzana horalová
ivana horková
věra hradská
Jana chvalová
věra Jandová
Jana kadaňová
milada králová
marie kramlová
Jitka kubišová
pavel kůrka
renata Lískovcová
hana Lukešová
irena machová
zdena martinková
anna mráčková
Jana pahorecká
olga pavlíková
Jana pechová
ilona petrů
marta pojslová
Jana procházková
ivana Řáhová
ivana Schimová
Jana Slavíčková
Ludmila Syrová
anna Švajková
dagmar zahradníková

1987
4.A 
Mgr. Jitka Kovářová, 
Mgr. Pavel Dvořák 
Gymnázium
Ladislav bauer
petra bílková
miroslav boška
václav dolanský
milan Forst
martina Forstrová
hana haladová
vlaďka hofmanová
hana chmelová
hana Jíchová
Jan klíma
zdeněk kluibr
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ivana koldová
vladislava Lehečková
Jana machová
hana mandáková
hana marková
andrea matějková
ivana mondlová
dana nikodemová
vladislav oliwa
eva pravečková
helena prüherová
dana reichartová
Stanislava Svěchotová
markéta Šíslová
František Škopek
drahomíra Škopková
marie Šmejkalová
andrea Štěchová
Jan Tůma
pavel Tušek
růžena valtová
Stanislav vintr
martina vintrová
marta zíková

4.B
Jan Heřta
Gymnázium – sportovní
vlastimil berka
eva burešová
Tomáš Čáslavský
Jiří diepold
petr Filip
Šárka grabmüllerová
Jiří havlíček
radomír Johanna
iva kašparová
karla kotrabová
dana kováříková
Leoš kubala
Libor Lečko
david marek
pavel mařík
daniel myslík
Lída peterová
eva pokorná
andrea rogie
dana rychtářová

pavel Tilkovský
dita vosková
Jitka zevlová

4. E 
Ing. Ludmila Jandová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Lenka bártová
věra bednářová
iva bělohlavová
Jitka beránková
anna Fencová
Jaroslava goliášová
alena hadravová
eva hadvigová
Jaroslava harantová
zlatuše houdková
marcela hrubá
Jana chvalová
milena Jánská
kamila klímová
Lenka koláčková
dagmar kološová
ivana kubičková
romana machová
kateřina medková
miroslava měřičková
miroslava mráčková
helena pasauerová
Jana pauknerová
Jitka pelechová
Lenka rušilová
romana Schwantnerová
Jana Slavíčková
Jana Srbená
marta Šrámková
roman Švarc
hana Trautnerová
dana Tušlová
václav urbánek
vladimíra váchová
Jitka Wolfová

5. EA
Miroslav Šíma
Střední ekonomická 
škola, pětileté kombino-
vané dálkové studium
věra bílková
marta Častová
zdeňka Čejková
alena Česká
květa Francková
Stanislava hošková
alena kantorová
Jaroslava kohoutová
hana kukačková
marie mikulová
hana nová
marie prošková
marie rálková
karla Sedláková
bohumila Skalická
Franitšek Syrový
Jiřina Tobischová
alena Turnerová

5. EB
Miroslav Šíma
Střední ekonomická 
škola, pětileté kombino-
vané dálkové studium
alena alešová
Jana březinová
pavla Čadková
věra Frková
Jaroslava goliášová
anna hazuková
Jitka heráňová
naděžda Jakschová
eva kovářová
marie kovářová
alena křížová
marie Lukešová
Jiřina ohlídalová
Jaroslava píchová
Jitka podlešáková
růžena půbalová
ivana Schneedörflerová
Jiřina Sladová
marie Švecová
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1988
4.A
Mgr. Květoslava Jelínková, 
Ivan Braum 
Gymnázium
iveta batíková
monika bendíková
radomíra bílková
Stanislav bouší
václav Frühauf
pavel Fuchs
Ladislava harantová
marie hofmanová
milan hůle
markéta chrstošová
dana Jelínková
hynek Jiřička
ilona kerekešová
dana kramlová
hana kramlová
hana křížová
radka machová
gabriela mandáková
Jitka narovcová
danuše placerová
Jarmila probstová
ivana předotová
radek Schiessl
ivana Strapková
miroslava Škopková
květoslava Švarcová
Jana Turková
radovan vacík
petra venclová
renata vonešová
miroslav vyskočil
miroslav zloch

4.B 
PhDr. Zdeněk Mrzena
Gymnázium – sportovní
Jana bauchová
daniela benešová
Jan dell
petr dolejší
Štěpánka Labajová
monika Lutovská
vlastimil maxa

Jan měrtl
martin paštika
Jana růžičková
Libuše Slavíková
radek Sosna
Jitka Tanková
Jan vaňáč
petr vondraš
František vrbas

4.E 
Ing. Jaroslava Ratajová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana alešová
gabriela batíková
pavlína bauerová
Jana brožková
dagmar brožová
markéta Čechová
Lucie Černá
martina dvořáčková
vladislava hanusová
Jitka Janoušková
martina Járková
milada kovářová
Lenka Linhartová
Jolana malá
markéta michalková
dana pelešková
Jana plouharová
pavla potužníková
miloslava Schererová
petr Sládek
Lenka Šipanová
Soňa Šnebergerová
Šárka Štěpánková
radka Štérová
dana Švecová
alena Tomášková
Jitka Tomšovicová
Jana Tvrdková
zdeňka vojtová
Sabina vojtová
marcela vokounová
zdeňka voldřichová

1989
4.A
Marie Flašková
Gymnázium
Jaroslava bartůšková
dagmar bláhová
milan braum
veronika Červená
marie Fafejtová
ivo hrazánek
alena hubáčková
václav Jakš
marcela Jandová
helena Janoudová
petr Jirkovský
ondřej klimeš
Jana konopková
markéta Lukešová
radka mandelíčková
marcela matějková
monika niedobová
romana pojslová
andrea práthová
barbora prokopová
Jaroslava rezková
monika vobecká
Jiří zdobínský

4.B
Jiřina Šimková
Gymnázium – sportovní
daniel andres
david brůha
petra husárová
monika chmelířová
Jiří kvapil
monika kvasnicová
Šárka Lehečková
milena matějovská
Sáva pokorná
monika potůčková
miloš půra
Šárka Střelečková
kateřina Szabová
martina uldrichová
marie valtová
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4. E 
Ing. Marie Roučková
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana bártíková
kateřina benadová
Jana blahníková
radka boglárová
martina bostlová
Jan bubrle
Jana Frantová
pavla hodinová
petra hořejší
Walter hrubý
Jaroslava Járková
Jana Ježková
pavlína kobernová
alena kubičková
ivana kubišová
pavla machovcová
radka malásková
martina nohová
hana prokešová
martina růžičková
bohumila Skalická
martina Stachová
marta Strapková
marta Šálová
magdaléna Šmatová
matrcela Šmidtová
František vališ
markéta vávrová
milena vlčková
romana vojáková
Jaroslava vondrková
pavla zugárková
dagmar Žižková

1990
4.A
Dagmar Táborská
Gymnázium
zdeněk albrecht
Lenka alenková
ivana bečvářová
petra bízková
Šárka blažková
dana boháčková

Jana brabcová
david bunda
petra Černá
Tomáš dvořák
marie Jarošová
romana kánicová
martina klasová
helena kolrusová
václav kraml
hana malá
Jiří mánek
radoslav myslík
Jiřina němcová
Jana nováková
Jitka předotová
Jaroslava ratajová
zdeňka Sovová
radek Strapek
Jolana Tomášková
Lenka Tučková
monika urbanová
eva zábranová
radek zámečník

4.B
Jindřich Hájek,
Mgr. Jiří Štěch
Gymnázium – progra-
mování
anna bejvlová
František bican
martin blumentritt
pavel harant
Libor hubač
petr kabátník
denisa kejíková
miroslav klimeš
Jana kortusová
Tomáš kostínek
Štěpánka macháčková
radek masáček
pavel müller
Jana nikodemová
michal novák
Jan pojsl
vlastimil pták
zdeněk remiš
Jaroslava Řezníková

hana Šnajdrová
Jan valach
aleš vilímek
roman vojtíšek
eduard voldřich

4. E
Markéta Hadová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Štěpánka böhmová
Jan brejcha
pavlína březinová
Lenka Fízelová
zdeňka Frühaufová
radmila haisová
pavla hejlíková
petr holub
věra homolková
marie Jiranová
pavla Jungwirthová
pavlína kahudová
martina klofáčová
Jiřina králová
ivana Limpouchová
Libor majer
milan marek
Jana martínková
květoslava němcová
Ladislava nová
marie oliwová
michaela pařízková
Jana pitrová
andrea potužníková
marcela ratajová
alena Samcová
dagmar Seberová
Jindřich Školník
daniela Šortnerová
Jana Švehlová
dagmar vondrášková
petra vondrášková
Lenka vosecká
Jana vrbová
zdenka mozrová
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1991
4.A
RNDr. Hana Prokopová,
Mgr. Pavel Dvořák
Gymnázium
Lucie bezděková
gabriela bílková
petr Červený
gizela denková
Jaroslava Froňková
Jana hadravová
radka hajníková
Lenka hanzalová
Ladislava havlíčková
michal havlík
hana homolková
Josef hrubý
alena chomátová
pavel Jakš
magdalena Jonášová
zdeňka klimešová
eva kopencová
michaela králová
pavel kříž
marie kuthejlová
barbora Lysá
Lenka martanová
Lucie medková
viktor mráz
vlasta nasková
Josef pilný
Jitka polánková
petr Řehoušek
Jana Schererová
hana Smetanová
iveta Solusová
pavla Stuchlá
karel Suchopárek
vladimír Sýkora
Lenka vojtová
olga zichová

4.B
Mgr. Hana Hlávková
Gymnázium – progra-
mování
petra bartůšková
andrea blízková

karel bostl
martin břehovský
dana Fousová
hana holíková
Jan hošek
zdeněk kadlec
ivana karafiátová
martin karvan
František Laštovka
Světlana maroušková
miroslava michálková
andrea moravcová
hana mrázová
dagmar pavlíková
Julie pekárková
Lenka pudivítrová
martin rájek
václav randák
michal Střeleček
petra Šilingerová
vlastimil Šimek
michal Šteiniger
markéta zapletalová
Tomáš zdobínský
František zuzák

4. E 
Ing. Ludmila Jandová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
irena bernklavová
miroslava dubovská
iva dvořáková
romana Faberová
marie grabmüllerová
Jitka guzmická
Jana hošková
pavlína chalupská
ivana chnmelíková
marta Jedličková
Lenka kaskounová
bohuslava kološová
Jana kozová
Jaroslava Lešková
irena marešová
dana martinovičová
klára medková
monika melišková

zdeňka myslíková
věra náhlíková
Jana němejcová
eva nikodémová
ivana novotná
pavla pauknerová
dana plouharová
květa růžičková
helena Šídlová
Jitka Školníková
Jitka Štětinová
Jana Tlachová
romana vastlová
monika vrhelová
Jan vrtiš

5. ročník
Miroslav Šíma
Střední ekonomická 
škola, dálkové studium
marie bendová
Jiřina Čepová
Lenka Čermáková
iveta Fleischmannová
martina Forsterová
hana hnětkovská
zdeňka chvostová
anna krejčová
vendula krejčová
danuše kuťková
Jitka marková
eva medková
miloslava pahorecká
Jarmila pešková
pavel prüher
ema rajtmajerová
věra Skřípalová
marie Stehlíková
andrea Štochlová
věra Třísková
Jaromíra Tvrdková
Ladislav Týr
Libuše vinciková
milan voldřich
miluše vrábíková
rudolf zimmermann
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1992
4.A
Mgr. Jitka Kovářová
Gymnázium
pavel bendík
andrea burešová
František daněk
petra dejmková
Tomáš desat
Libor dvořák
Jindřich grill
Jana hanzalová
ingrid honesová
petra hrdinková
magdaléna chrstošová
Lenka chvalová
Libor kálmán
markéta kolrusová
vojtěch martan
iva mikulášková
robert myslík
miroslava nováková
Jiří pflanzer
eva poláčková
Šárka pomezná
Jiří potužník
martina ptáková
václav randák
ivo Solař
věra Strapková
zdeněk Strnad
naděžda Střelečková
ivo Sudý
romana Sujová
Jaroslav Sýkora
zdeňka Šmídová
hana Štěpánková
petr vácha
Lenka vilišová
radka Žižková
Gymnázium – sportovní
kateřina neumannová

4.B
Jan Heřta
Gymnázium – progra-
mování
helena bártová

mojmír bieberle
Jiřina důrová
pavlína harantová
robert havlena
Šárka kadlecová
markéta kahovcová
Jan kokeš
vít králíček
helena králíková
václav kraml
dana kuklíková
pavla Ládová
Filip Lednický
radka macháčková
radek mauric
ota nevšímal
martin peleška
Ladislav pfeifer
miroslav Řezník
Jaroslav Sloup
radek Střeleček
milena Šmídová
Simona Štefflová
petra vaněčková
miloslav ziegler
gymnázium – sportovní
petra bártlová
veronika hamplová

4. E
Marie Myšáková, 
Ing. Marie Roučková
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana amortová
Lenka baková
Jana bošková
alena Čarková
marta danešová
hana Filipová
vlasta Furišová
petra hodinová
Jaroslava hovorková
markéta chmelová
pavlína Janoudová
pavla Jeníčková
Taťána Jiroušková
růžena Juzková

marcela kašperová
kateřina kociánová
monika kolafová
markéta kopecká
pavel kopf
ivana králová
petra krejčová
martina kunešová
radka Lešková
eva Lukešová
irena němečková
diana nováková
klára prošková
irena Saláková
petra Sedláčková
petra Soumarová
Jana Sovová
eliška Staňková
radka Stará
pavla Šindelářová
helena vágnerová
dita velková
Stanislav vlasák
Lenka voldřichová
Jitka záhorská

1993
3. OŠ 
Ing. Emilie Tušková
Obchodní škola, tříleté 
studium
marcela blahovcová
kateřina drábková
michaela Ferencová
daniela Ferusová
zdeňka Friedková
renata hrubá
hana kadlečíková
Lenka krupičková
Lenka Lavičková
Simona Lorencová
Liliana novotná
markéta papoušková
renata pavelková
Ludmila reinischová
iveta rodová
petra Sedláčková
hana Sellnerová
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pavlína Sitterová
veronika Soukupová
Jaroslava Sýkorová
Stanislava Sýkorová
Lenka Škopková
Jan Šťastný
Lucie valentová
pavlína vaněčková

4.A 
Mgr. Martina Štěchová, 
Mgr. Ivan Braum
Gymnázium
Jiří aleš
pavlína bláhovcová
Josef blahovec
michal david
gabriela dimová
eva Fuksová
martina hadravová
petr havlík
markéta holečková
alena iglerová
Jaroslava Jandová
Jana kalousová
pavel karabina
karolína kerlová
petra kokešová
michal kolafa
michaela komrsková
Lucie krejsová
Lukáš kuča
václav Lattner
david medek
Jitka mondlová
Jindra nedvědová
barbora pánová
ivana piklová
Lenka pilná
marcela průšová
Jana Smolová
david Svoboda
daniela Šimková
Simona Šutová
Jana Tesařová
markéta vojtíšková
martina voldřichová
Jana zíková

4.B 
Mgr. Jana Jedličková, 
Libuše Tesařová, 
Olga Paloušová 
Gymnázium – progra-
mování
petr abrman
zdeňka bartůšková
marek dlouhý
karel ettler
Jiří horák
hana hynková
renata chválová
Světlana Jíchová
miloslav kálal
michal kincl
petra kotroušová
Jan králíček
gabriela králová
roman kubinec
Lukáš kunc
Jan medek
petr punčochář
petr Šlosek
roman Trsek
ivana václavíková
pavel vlček
radek Žižka
Gymnázium – sportovní
martin kvapil
Tomáš Lučan
martin Tuček
Josef veber
aleš volopich

4. E
Ing. Petr Jungvirt, 
Ing. Ludmila Jandová
Střední ekonomická 
škola, čtyřleté studium
Jana albrechtová
michaela balská
Jaroslava bártová
hana bečvářová
Jitka bošková
ivana Čelková
drahomíra Černá
zdeněk dejmek

václav Fiala
dagmar Fundová
radka galajdová
dagmar hankovcová
monika herciková
renata hložková
radek Jakubů
bohuslava Jozefíková
marie Jungbauerová
blanka koctúrová
Lenka kočnarová
pavla kolářová
renáta koubová
Lenka koubová
marie králová
hana kuklová
eva kůsová
petra miklasová
martina nouzová
marcela novotná
david novotný
Jana ondráčková
Ludmila pánková
ivana pártlová
karla podlešáková
Jitka reindlová
věra Selnerová
Lenka vyskočilová
blanka zlochová

1994
4.A
Jaroslava Kalinová
Gymnázium
Jiří had
vendula chromá
vladimír churavý
petra Jandová
Jan Janoušek
hana Jiřičková
miloš Jiřík
František Jungbauer
renata kantorová
marcela kašparová
romana klasová
Jiří kotlík
martina kotlíková
michaela kotlíková



Seznam absolventů • 129

pavla kovaříková
monika kozáková
monika krejsová
eva krnáková
ota kučera
Jan kyselka
petra kyslíková
eva mácková
pavel maránek
iveta martínková
marek matoušek
pavlína mikulová
iva moravcová
radka potužníková
Jan rozum
karel Skřípal
michal Sýkora
Jana Šimečková
pavel Tajanovský
gabriela vávrová
kateřina vlčková

4.B 
Mgr. Jiří Štěch, 
Ing. Eva Duspivová 
Gymnázium – progra-
mování
dagmar bajgarová
karel barták
Lucie benešová
martina berková
Jan bican
eva böhmová
Jan Čermák
antonín houska
Jaroslava Jeřábková
ondřej kozár
milada kramlová
Filip kunc
Jitka müllerová
blanka müllerová
Tomáš prokop
karel půbal
Josef pýcha
milan Sup
kamil Šavrňák
Jiří Švík
petr Tesárek

Lenka vopavová
gymnázium – sportovní
václav kaděra
ondřejka kobesová
marcel maxa
Jana záhořová

1995 
4.A 
Mgr. Vojtěch Huřík
Gymnázium
petra brodcová
milan Černý
romana hanzalová
naděžda hanzlíková
petra holečková
marie homolková
vladimír chum
zuzana Jandová
petra Javdošňáková
václava kadeřábková
michaela kotlíková
michaela kovaříková
Jitka kramlová
petra kubešová
václav kyznar
marie Langová
marie nouzová
Jiřina pahorecká
Lucie průšová
Stanislava ratajová
petra Silovská
blanka Sovová
radek Stránský
roman Šebánek
pavel Tajanovský
kateřina Tušková
martina vaňatová
eva voldřichová
dagmar zochová

4.B
Mgr. Milan Sudický
Gymnázium – progra-
mování
Jan bláha
david kocum
kateřina křováková

patrik kuba
Jan kunc
Jindra Lembergerová
František maun
ondřej medek
Jan moulík
Lukáš páral
Jan petrášek
ivana rubešová
pavel rychtář
Tomáš Samek
michal Sidun
Jindřich Suja
ivan Šimeček
václav vašek
petr závadský
petr zimanzl
Gymnázium – sportovní
martin Čada
Lucie hanušová
Lucie horsáková
Jiří Lavička
Luděk pokorný
růžena randáková
petr Steinbach
radka záhořová

5. OA
Markéta Hadová, 
Mgr. Dana Marková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
david antol
Jana babková
Jitka bestrejková
Lenka cafourková
Jindřiška Frídová
Šárka hadravová
pavla holíková
magdalena hopfingerová
michaela chumová
markéta kolafová
Štěpánka kordíková
petra kunešová
petra Ludačková
irena Lukášová
irena Lukešová
renáta mondeková
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vendula papučová
martina pojslová
veronika prošková
Leona rukavičková
kateřina Sochová
iveta Stolzová
magdalena Strnadová
marie Tesařová
Lada Ťuková
markéta vienerová
Lenka vojtíšková

1996
3. OŠ 
Ing. Irena Staňková,  
Ing. Emilie Tušková
Obchodní škola, tříleté 
studium
markéta balcová
veronika bártíková
bohumila Falářová
michal hadrava
petr halásek
Jana havelková
Simona hronková
pavel hůrský
Jana krýchová
martin Liška
kateřina mikešová
božena mrázová
eliška podlahová
Ladislava podzimková
Lucie rajská
renata rychlá
Jaroslav uhlík

4.A
Mgr. Pavel Dvořák
Gymnázium
eva balíková
markéta blažková
daniel doul
martina důrová
aleš eder
Sylva ettlerová
radmila Fürbachová
veronika geierová
Jaromír höhne

michaela křížová
michal kursa
petra kuťková
Jana Langová
pavla marešová
Jaroslava martanová
Simona martanová
petra nachlingerová
magdalena narovcová
Libuše paulová
pavel prázný
Jiří půbal
Lucie růžičková
marta Schartnerová
zuzana Skřípalová
Lenka Sovová
Josef Stoklasa
Jana Šťouralová
marek Švík
irena Tesařová
iveta vítovcová
david vítovec

4.B
Jan Heřta
Gymnázium – progra-
mování
miroslav Černý
Jan hromada
zdeněk hudeček
Jaroslav kabátník
Lucie kalousová
pavel kordík
michaela kotlíková
petr mauric
david paulík
miloš polák
karel Sebera
karel Schwamberger
daniel Straka
Lubomír Škabroud
david Štěpánek
Lukáš Štětka
Jan Tvrdek
Josef vařílek
marcel vašica
miloslav veselák
marek vintr

Jakub zelenka
Gymnázium – sportovní
Jitka Černá
Lenka Frimmlová
kateřina hanušová
martin horský
richard Šebor

5. OA 
Mgr. Iva Doubková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
Lenka benešová
Jan boška
václav bürger
Jitka Fafejtová
alena grillová
Lukáš herfurth
petra chloubová
Lenka kočová
Lenka kolafová
michaela koubová
Jiří kovář
pavel kubeš
zuzana kůtová
Lucie Liberdová
monika máčková
marie matušková
věra míšková
vladimíra mrázová
mirka neužilová
petr novotný
Lenka ondřichová
Jaroslava pešková
Jana pichlová
nikola rychtaříková
petra Sarauerová
andrea Sovová
Jana Svobodová
Jana Šimečková
petra Šteinigerová
markéta Tomášková
naděžda Tůmová
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1997
4.A
Mgr. Jan Čermák,  
Ing. Augustin Pešek
Gymnázium
martina bláhová
zuzana doulová
renata Fundová
Jana hynková
věra Jakšová
petra košková
richard kotásek
monika kotherová
Jan kraml
Josef kyznar
hana matějková
miloš nedvěd
zdeněk panoš
petra pešlová
petra pšeničková
Lenka randáková
michal roučka
petra Světlíková
naděžda Šimková
Lenka Šmídová
Žaneta Štádlerová
Jana Šumanová
monika varausová
michaela vimmerová
Jana vojtová
Lenka voldřichová
magdaléna votavová
martina Ženíšková
markéta Žižková

4.B
RNDr. Roman Olžbut, 
Mgr. Tomáš Daněk
Gymnázium – progra-
mování
martin abrman
Tomáš bejček
František bukač
pavel Čermák
vladimír harvařík
michal hnětkovský
otakar hynek
václav kubiš

eva martincová
František pekárek
Libor pixa
Luděk polák
pavla průšová
petr rejhon
roman Simandl
martin Stanko
martin Strnad
Lukáš Štětka
martin Švarc
pavel Trka
michal Turek
milan voldřich
Gymnázium – sportovní
Jaroslava hrdinková
Jana neubauerová
Lukáš rampich

5. OA 
Mgr. Jaroslava Hrdinková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
petra benešová?
monika böhmová?
Jitka bošková
eva brodcová
Lenka Fenclová
kamila hajtingerová
romana halířová
Šárka hodinová
ivana Janoudová
roman Janoušek
alena kaisrová
bohumila kopolovičová
ilona křešničková
romana kubičková
zdena mourková
veronika myslíková
michaela nekovářová
Jaroslava pahorecká
Tomáš pěnek
zdeňka petrášková
zuzana presslová
martin Řehka
monika Řezníčková
Jana Smolová
milan Sudický

iveta Štouralová
Jitka Šutová
Ladislav Švehla
Jaroslava vančurová
Jitka Weikertová
Jana zochová

7. G 
Mgr. Jana Jedličková 
Gymnázium sedmileté
zuzana bergmannová
petra bláhovcová
kateřina dimová
helena Fuchsová
zdeňka heřtová
veronika hodinová
ivana kalašová
martin kalous
pavla kochtová
Lucie kopencová
Jan kurz
kateřina novotná
pavel pechoušek
olga Skolková
Sylva Ševčíková
markéta Šrámková
kateřina Toušlová
david vávra
Ladislava vopatová

1998
4.AB 
Mgr. Dagmar Harantová
Gymnázium
petra cirhanová
markéta Častová
alena hojdekrová
pavel Jileček
petr kalina
Lucie Ledecká
Lenka Linhartová
magdalena marková
eva roučková
Štěpánka Sedláková
Josef Smetana
Jana Sýkorová
michaela Trojanová
dalibor vácha
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věra vávrová
Gymnázium – progra-
mování
pavel bieberle
František bozděch
miroslav Čep
pavel Černý
petr engel
Jan hadrava
magdalena indrová
martin Jelínek
Tomáš kubiš
miroslav Leffler
Jiří milota
eva pubalova
markéta rubešová
otakar Šobr
Gymnázium – sportovní
Tomáš Silovský
david Šimeček
Tereza Tichotová

5. OA 
Ing. Marie Roučková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
Jitka beyvlová
pavel bumba
alena Francková
hana Frantová
Jaroslav grill
Lenka havlíčková
vítězslav hladík
petra hlavatá
michaela Jungvirtová
Josef kantor
petra kohoutová
Jindra kotlíková
kateřina marková
eva mrázová
karel muška
veronika novotná
hana petrášková
hana potužníková
Jana procházková
michal rada
michaela ratajová
veronika Stehlíková

Jana Stiborová
helena Šimáková
radka Šimečková
olga Šímová
Jana Šmídová
veronika Švarcová
eva Tesařová
věra vinterová
ivana Žejdlíková

7. G 
Mgr. Jana Tláskalová
Gymnázium sedmileté
Jan Fastner
michaela Fialová
petr chomát
Lenka chumová
irena indrová
petr kalaš
václav kovář
kateřina králová
Jitka krejčová
Libor krž
iva kundrátová
hana kyznarová
klára málová
Jana mauricová
kateřina plesníková
markéta Součková
petr Škopek
martina voráčková
iva zahradníková
kateřina zemanová

1999
4.AB 
Mgr. Dana Marková
Gymnázium
Jana balíková
ingrid benešová
Luděk Filip
Ladislava chomátová
Jana iglerová
vendula Jirsová
monika michalová
Tereza pánová
pavel vališ
helena Wudyová

Gymnázium – progra-
mování
michal cigánek
Lenka horáková
Josef novák
Jiří pinc
martina podsklanová
zuzana vinciková
Gymnázium – sportovní
Lucie Čuříková
pavel krump
martin modlitba
barbora mrázová
Jiří pliska
ivan rybařík
Jiří vávra

5. OAA 
Ing. Ludmila Jandová
Obchodní akademie, 
pětileté studium
radka bošková
milena bubnová
ivana Čepičková
monika Černá
Jana doulová
Jarmila důrová
Jitka dvořáková
pavla Fialová
monika hamrníková
markéta hranáčová
gabriela huječková
Lenka Janutková
Jitka Jirsová
karolína kalíšková
alena kopfová
blanka Láchová
Jana mečířová
Lenka mondeková
Ludmila papežová
Lenka pechlátová
Lenka petrášková
pavlína rabová
Lenka Sajfrídová
dagmar Skypalová
Jana Šípová
kateřina Šťastná
Jana Švejdová
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ivona Tomášková
Lenka víttů
monika vlášková

5. OAB 
Ing. Eva Duspivová,  
Ing. Irena Staňková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
vladimír bareš
zuzana bauerová
kateřina bezděková
Šárka bolková
Jaroslav brašna
zdeněk demeter
Jiřina glosová
martin grabmüller
miloš houska
Jan hrdlička
Luboš chval
Lukáš kálal
Filip kocum
kateřina kolafová
martin kropáček
marcel Litera
petra martanová
pavel mráz
iva němcová
hana pavlíčková
eva podlahová
Jan Sedláček
eva václavíková
Lenka vávrová
radka Willmannová
gabriela Wudyová
Terezie zelenková
Jana zelenková

7. G
Mgr. Hana Hlávková
Gymnázium sedmileté
miloslava Fuchsová
markéta heřtová
petra klabouchová
Ludmila kotásková
veronika kramlová
Lukáš kursa
kateřina machová

hana Sedláková
Jana Schneiderová
alexandra Šebestová
Jaroslav Šoul
petra Tichá
michal uhlík
Lenka vilánková
Jana vopatová
Lenka Wáwrů
Gymnázium – progra-
mování
marcel batík
Jaroslav hradský
antonín krejčí
martin krtouš
radek uhlík
kateřina vokáčová

2000
5. OAA 
Ing. Růžena Kyselková
Obchodní akademie, 
pětileté studium
eva baierová
Jana bernardová
petra burdová
Lucie divišová
Jana doulová
Lenka Fáberová
alena chladová
eva Jansová
Jana Janutková
iveta Jehlíková
markéta Jiroušková
michaela Jouzová
květoslava kaincová
eva kropáčková
barbora křížová
petra kůrková
markéta kůtová
Jana Lešková
pavla matasová
Jana recová
kateřina roučková
andrea Saxlová
anna Smitková
Jana Šandová
michaela Šimonová

dita Štěrbová
petra Štěrbová
monika Taryňová
marie zábranská

5. OAB 
Mgr. Vojtěch Huřík,  
Ing. Anna Chrstošová
Obchodní akademie, 
pětileté studium
martin carda
Jiří ernst
Lenka hlavatá
Jan holý
radek Jansa
petr kavlík
martina kindlmanová
monika kohutová
václav křivanec
Tomáš kuryl
veronika masáková
pavla nývltová
Jaroslava ouředníková
václav peterka
martina pichlíková
pavel procházka
robert Sandany
petra Staňková
ivan Štegena
Jaroslava Tokárová
zuzana Trojanová
miroslav vácha
Jiří vojvodík
petra votavová
michaela vránová

7. G 
Mgr. Květoslava Jelínková
Gymnázium sedmileté
eliška bejčková
martin duspiva
gabriela gálová
Linda grguričová
david Janda
radek Janoušek
Jiří Jiřík
Lukáš kohout
vladimír komrska
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martin kopřiva
richard kovařík
Jaroslava krnáková
petr kucka
Jakub Lang
radka Lencová
Jan Líkař
Jitka martanová
martin matoušek
Jitka mauricová
adam mucha
renata paletářová
alžběta rückerová
michal Schneider
vendula Slepičková
daniel Spiegel
vilém Tláskal
david Tlustý
Jan Toman
hana vlčková
Gymnázium – sportovní
eva Jedličková

2001
4.A 
Mgr. Pavel Dvořák
Gymnázium
Silvie kotherová
michaela krejsová
miloslav kučera
michal kvasnička
petra pavlíková
alena picková
klára Sovová
Lucie Stiborová
Luboš Šafránek
monika Šťastná
Jindřich Štěpánek
Lukáš Tesař
Luboš vančura
Jiří vokurka
Jiří voldřich
veronika voldřichová

4.B 
Jan Heřta 
Gymnázium – progra-
mování
Lukáš Černý
Jan Fleišmann
Jiří kortus
antonín kříž
Tomáš mach
vladimír novák
richard opava
david pfeifer
petr Řezanka
klára Říhová
Jiří Šejna
petr Šrámek
veronika Švarcová
Lucie uhlíková
Jiří urban
martin zimovčak
ondřej Ženíšek
Gymnázium – sportovní
petr Samek

4. OAA 
Ing. Dana Frnochová
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
Jana baštářová
věra benešová
věra Čunátová
Lucie drábková
ivona Friedková
Lenka harantová
Jana holubová
barbora hořejšová
eva churaňová
hana kollerová
eva krausová
michaela kubišová
Lenka marešová
veronika paulová
valerie prošková
martina Sarauerová
petra Strašilová
petra Šubová
ivana uhlíková
Štěpánka valentová

Jitka vávrová
michala vintrová
petra vlková
klára voldřichová
petra voldřichová
Lenka vyskočilová
Lenka zachová
martina zelenková
vendula Žahourová
miroslava Žižková
eva Žižková

4. OAB 
Mgr. Iva Doubková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
martin bukač
Jiří důra
petra dušková
markéta Frimlová
Lenka Froydová
Jiřina Jandová
andrea Jirmanová
Jana Jiroušková
martin kantner
michaela křišťanová
Lucie kůsová
vojtěch kutheil
Lenka Lukášková
martina machartová
miroslava rogozová
michal roháček
Lucie růžičková
radka Syslová
nikola Šafránková
zdeňka Šindelářová
Lenka Šperlová
zdeňka Špilauerová
michal Švejda
marie Tomášková
Lenka Trojáková
Lucie Trojanová
markéta vítovcová
martin votava
Simona votavová
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7. G 
Mgr. Miroslava Vejvodová 
Mgr. Jitka Přibylová, 
Gymnázium sedmileté
věra batystová
Lukáš bledý
Simona cimbalová
zdeněk crha
Jan dolník
Jakub drahoš
František honza
klára Jedelská
martin Jiřík
Lucie kotrsová
kateřina kovaříková
pavel krtouš
milan kuncl
petr kyselka
petra Lencová
karel malík
romana maunová
Jan milota
Tomáš pernica
klára petrášová
Lenka Řezanková
martin Symon
anna Špánková
vojtěch Toušl
zuzana urbanová
martin voldřich

2002
4.A 
Mgr. Tomáš Daněk
Gymnázium
veronika benešová
ingrida bobková
veronika buryánová
Jitka Červená
irena dvořáková
iva hájková
hana havlanová
pavla hejlíková
Jaroslava chumová
martina Juhaňáková
alžběta kohoutová
Lukáš krbeček
martrina kůsová

Jarmila nová
Jan pešl
nikola pevná
petra pohanová
michal ritter
pavla Sovová
Jana Sovová
pavel Světlík
ivana Šilhanová
Jaroslava Topková
Ladislav vlasatý
michaela vojáčková
Gymnázium – sportovní
Lukáš Černý

4.B 
Mgr. Vojtěch Huřík
Gymnázium
Jaroslava benešová
petra caisová
iveta Frková
Josef krýcha
vendula poláková
barbora režná
Julie režná
Gymnázium – progra-
mování
Tomáš bublík
iva cigánková
pavel gaudník
radek hnětkovský
pavel Jansa
václav kolář
ondřej kraml
Jaroslav moser
Jiří Šíma
Jan Timr
Tereza zamazalová

4. OA
Mgr. Jaroslava Hrdinková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
veronika bürgerová
hana Červená
Jana dolanská
hana Fišerová
markéta Fürbachová

hana hadravová
martina hončarenková
veronika horová
blanka Janutková
alena kocumová
Jaroslava kočová
eva kordíková
kamila malá
olga mlčochová
marcela morocová
Lucie mrázová
Lenka nováková
Jaroslav pahorecký
markéta pavlíčková
monika pechlátová
barbora pěstová
Jaroslava polatová
martina pouchová
Jana rubešová
věra Schindlerová
marián Sitár
Lenka Slámová
martina Staňková
kamila Staňková
Lenka Šimonová
hana Toušková
Jitka zelenková

2003
4.A 
Mgr. Jarmila Žižková
Gymnázium
klára albrechtová
markéta bártíková
Jan Foltín
Jan havlan
Jaroslava chvostová
pavla komrsková
ilona kovářová
andrea králová
Lenka kržová
daniela Líkařová
Šárka Lomová
Tomáš marek
Jana novotná
dana novotná
Šárka potencová
pavlína prosrová
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Lucie Schánělcová
hana Schwambergerová
Lenka Smolenová
veronika Strnadová
eva Šašková
hana Šochmanová
marie Tomanová
veronika Třísková
michaela ulrichová
vendula vlčková
Jana vlčková
Gymnázium – sportovní
kateřina hudečková
Jan Jedlička
Tomáš pálka

4.B
Mgr. Jitka Kovářová
Gymnázium – progra-
mování
Lukáš bezecný
Timotheus daneš
václav götthans
Jan grabmüller
havel kotál
antonín krejčí
david kuneš
Jiří mistr
veronika mrázová
karel mucha
alexander nevaev
daniela reindlová
roman Smetka
Jaroslav Sova
david Šindler
Jaroslav Tík
michal Tůma
Jan Žižka

4. OA 
Mgr. Vendulka Huříková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
veronika Čechová
Lenka dvořáková
zdeněk hájek
Jana Jelínková
petra Jungvirtová

Ladislava kárová
radmila koršalová
Jana kotálová
Lada kučerová
andrea majeriková
zuzana mikešová
věra mkolášová
petr raczký
Simona rodová
Lenka Simandlová
iveta Sitárová
Lucie Skořepová
karla Stanovská
Jaroslav Turek
Lucie veselá
martina vyskočilová

8. G 
Mgr. Lenka Sobčiaková
Gymnázium osmileté
Lenka batystová
Jan bednařík
Štěpánka bláhová
denisa Frühaufová
vladimír holeček
michal chomát
kamila Jírová
zbyněk klose
barbora kučerová
Tereza málová
Soňa miháliková
Jana pernikářová
olga Samcová
Jitka Schneiderová
hana Silovská
petr Sudický
martin Susol
Lukáš uhlík
blanka urbanová
Tereza vachtová

2004
4.A
Mgr. Jana Krišková
Gymnázium
Jitka bednarčíková
Lenka bláhová
Lenka caisová

Jana Fuchsová
Jan goll
hana hanzalová
michaela hyková
petra Janošíková
milan kindlman
miroslava kortusová
edita krátká
petra kuciaková
květa Lukášová
Jan mikeš
vlasta mikešová
Tereza miklasová
Tereza Říhová
petra Smíšková
marie Staňková
marie Timrová
pavla Trávníčková
martina Trojáková
Lenka urbanová
markéta zelenková
Gymnázium – sportovní
Jiří hradecký
Tomáš perník
Jakub zápotocký

4.B 
Mgr. Martin Procházka, 
Mgr. Dagmar Harantová
Gymnázium – progra-
mování
vlastimil bečvář
Tomáš Červinka
Jan doubek
Jindřich drahoš
michal Fouček
martin grill
vladimír havlan
Stanislav kovář
václav Lešek
Tomáš mráz
anna nevaeva
Jaroslav novotný
miloslav panský
milan pixa
václav poklop
František rod
vladimír Sedlák
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Lucie Steinocherová
Jan Syrovátka
pavel Šochman

4. OA 
Ing. Ludmila Jandová
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
markéta dejmková
iveta Fuksová
pavla hlinková
marie kapraľová
Štěpánka kotrsová
petr Lešek
veronika Lužná
Jarmila mášlová
Jana ouředníková
Jana pořádková
Jaroslava pořádková
Lenka pražáková
Lucie rundová
robert Sedlecký
Lenka Skřivanová
veronika Sochová
Stanislava Staňková
karolína Svitáková
Lenka Švecová
hana Tesařová
marie vlasatá
andrea vojtová
klára zámečníková

8. G 
MVDr. Eva Oulická, 
Mgr. Pavla Vosátková-Heř-
tová, Mgr. Pavel Dvořák
Gymnázium osmileté
Šárka bartošová
milan duspiva
kristina kunclová
Lucie kůrková
marek mášl
Jakub milota
zdeňka novotná
Lenka pelešková
veronika pešlová
martin Suk
kamil vácha

michaela Žižková
Gymnázium – progra-
mování
david hauzar
Jiří hradský
rudolf klímek
martin kopecký

2005
4.AB
Mgr. Miroslava Vejvodová 
Mgr. Jan Čermák, 
Mgr. Iva Doubková
Gymnázium
miroslava doulová
Simona dvořáková
adéla Frnochová
kamila galčanová
edita heresová
petra chvalová
magdaléna Linhartová
dana miháliková
pavlína pankratzová
aneta paulíková
hanuš rűcker
Jitka Šašková
hana vojáčková
iva zámečníková
marie Žižková
Gymnázium – progra-
mování
kateřina cigánková
miloslav Founě
pavel hulej
karel Jína
petr klobusovský
eva kohoutová
Lukáš markytán
miroslav mondek
Jan pěsta
petra pešková
michael petřík
Jan Stiborek
miroslav Tesař
Gymnázium – sportovní
Jan kasík
hana picková

4. OA 
Ing. Irena Staňková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
Jan aleš
Šárka boříková
martina Fischerová
mirka Fleišmanová
Jiří Frič
renata holubová
hana Jalčová
Jana Jeřábková
Tomáš kerekeš
martin korch
Lenka křížová
Jitka kunešová
iva pahorecká
veronika parajová
Simona pelešková
Lenka pešková
dominika repková
marie rychtářová
alena Sovová
anežka Svitáková
michaela Švarcová
Josef Tischler
martina zusková

8. G
Mgr. Jan Čermák, 
Mgr. Roman Hajník
Gymnázium osmileté
ondřej batík
michal brom
Tereza bublíková
Jan cvetkov
veronika doulová
petr holeček
viktorie Jírová
radek ketzer
martin kovář
Lucie krýchová
Tereza kubásková
matěj Lenc
eliška mikešová
martin pavel
miroslav peleška
anna pešlová
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vít plchot
iva procházková
Jiří Sedlák
František Slanec
dan Tischler
klára vokáčová
Jana voldřichová
andrea Weingartová

2006 
4.A 
Mgr. Jana Jedličková, 
Mgr. Pavel Dvořák
Gymnázium
veronika alešová
miroslava brašnová
iva bundová
bohuslav dunovský
petr elster
michal Fišer
eva Fleischmannová
veronika holková
dagmar holubová
veronika hůdová
vladimíra Jandová
petra klasová
karel kovařík
helena kramlová
petra Linhartová
vladimíra malá
Jan novák
petra pešková
eva plášilová
hana rodová
monika Syrovátková
vladimír Šíma
naďa nela Štěpánková
eva Tautermannová
eva Tesařová
václava Tobischová
Libor váka
Gymnázium – sportovní
petra markelová
Jiří Samek
michal Talavašek

4.B
Mgr. Tomáš Daněk 
Gymnázium – progra-
mování
radek alenka
petr bílý
pavlína borovičková
martin cais
Štěpán cais
veronika hadová
Lenka Jeřábková
vojtěch kohout
roman kotál
petr malík
vlastimil malík
Tomáš pavlík
roman plchot
Simona roblová
Luboš růžička
petr Slabyhoudek
ondřej Soukup
Stanislav Sova
miroslav Staněk
martina Šmejkalová
Jiří Štrobl
martin Švarc
vladislav vidláš
bohumil vítovec
Josef vyskočil

4. OA 
Ing. Dana Frnochová
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
martin bárta
martina bělohlavová
kateřina dondová
eva harantová
martina holá
kateřina horejšová
Jana Jarošová
ivana kalinová
martina kalová
hana krbečková
michaela krbečková
Jitka kubaštová
martina Lešková
hana malíková

petra pecková
Táňa peková
zdeňka plačková
barbora pocklanová
miroslava potencová
Lucie růžičková
Jan Řepa
michaela Spáčilová
helena Strnadová
ivana Šanderová
monika Šašková
petr Toman
denisa Tongeľová
Lucie váchová
kateřina záhorková

8. G 
Mgr. Dagmar Harantová, 
Jan Heřta 
Gymnázium osmileté
milena bělohubá
Tereza doubková
martin Frnka
václav hanzlík
klára hejdová
aneta chaloupková
david chval
denisa Jandová
eva Jarošová
Sylvie koukalová
veronika kubaštová
martin kuncl
petr Litvan
Lenka Lužná
ivana picková
Jiřina pulcová
Libor Sedlecký
kateřina Smažíková
Sandra Šiteriová
Jan Tláskal
veronika voldřichová
Tomáš zídek

2007
4.A 
Mgr. Lenka Sobčiaková
Gymnázium
Jiří adámek
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petr bílek
Jiří Jirků
Lukáš klícha
eva klimová
zuzana komrsková
Lenka kudláčová
Jana kůsová
pavlína mistrová
Lenka narovcová
dominika oulická
petra procházková
miroslava pulcová
Lenka Sedlecká
Jana Smilová
vendula Škopková
markéta Šlemarová
michaela Štroblová
Jana Tobischová
vladimír Toth
veronika Toušková
Gymnázium – sportovní
Josef kamler
Jakub kralik
helena kreuzigerová
Jana krocová
zdeněk Socha
aleš vilánek

4.B 
Mgr. Dana Marková,
Mgr. Dagmar Harantová
Gymnázium – progra-
mování
radek blaha
Jiří buzek
Josef Frnka
Jakub glinz
petr heideker
martin hošek
nikola kačerová
michal kalík
martin kindlman
petr koška
miroslav kovář
hana kubovcová
petr Labašta
karel majer
bořek musil

Tomáš pecha
matěj pichler
petr pošvic
Lenka potužníková
karel přitasil
Filip Stočes
michal Žlábek

4. OA 
Mgr. Olga Skolková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
Šárka bártová
drahomíra bauerová
Jaroslava brathová
vlasta broučková
dita doubravová
Lucie důlová
Jiří erban
michaela hacklová
Jiří hanzl
Jakub horejš
marek houška 
pavlína hrnečková
veronika hrušková
petr kopka
petra kršňáková
michal márton 
Taťjána Jurijevna  

muchlajeva
Lenka neradílková
romana permanová
daniela poláčková
martina ptáčková
monika Samková
edita Škopkov

  Staněk
á

Josef
martina Švarcová
Jindřich Turek
vlastimil vopelák

8. G 
Mgr. Jana Tláskalová
Gymnázium osmileté
Soňa bělecká
pavel brom
eva dragounová
kateřina gálová
michaela grančayová

miroslav hyrman
václav Jelínek
Lucie kadochová
michaela krišková
Jitka Lencová
kateřina Levová
Lenka majerová
alena medková
erika mondlová
adéla nová
bohumila petrášková
Lucie pokorná
Jan Šašek

2008
4.A
Mgr. Jitka Kovářová
Gymnázium
eliška bělohlavová
Stanislav bernard
miroslav důra
Štěpánka Fedáková
Jakub Frajkor
markéta holfeldová
radka chalupová
Jaroslav ketzer
Lucie kozáková
iveta kučerová
Jitka Láchová
miroslava mrázková
květoslava navrátilová
Jakub nováček
kateřina nováková
Lucie prouzová
petra Smolová
Jiří Toncar
klára zdeňková
Gymnázium – sportovní
Jan Fojtík
alžběta hudečková
kateřina macháčková
Lukáš malý
Jakub novák
miroslava ptáčková
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4.B 
Ing. Anna Chrstošová
Gymnázium
hana dušková
Lenka kajerová
Jan Levý
Šárka paterová
věra petrášková
marek probst
andrea procházková
andrea Sitterová
petra Smilová
Jan Staněk
Lucie Švehlová
Lenka vlasová
Gymnázium – progra-
mování
david cigánek
Tomáš had
Tomáš hunčovský
nikola chromý
rostislav kindlman
Jan kopf
eva krejčová
Josef olah
martin Šverák

4. OA 
Mgr. Zdeňka Zámečníková,  
Ing. Ludmila Jandová
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
michaela bízková
miloslav bursa
Lucie grulichová
michal hrdlička
petra hubáčková
barbora kubešová
Lenka machovcová
Lucie maršáková
Lukáš naske
dana nová
radka paternová
Jana pinkeová
monika podlešáková
monika postlová
Tereza ranglová
pavel Schröder

Lucie Schröderová
radek Šendera
karolína Tíková
Lenka Tůmová
Jana vyskočilová
Jitka Winterová
petr zapoměl
kamila zevlová
Jana zídková
pavla zůnová

8. G
Ing. Miroslava Tomášková 
Gymnázium osmileté
Jana beránková
michal cimbala
Tereza crhová
nela gollová
Jakub hubáček
ondřej chvosta
karel Litvan
Tomáš marko
michaela martanová
veronika mikešová
Jan minář
Lenka pavlová
ondřej Šavrňák
Tereza Šimková
david Tesař
Lenka vaverová
ivona Weingartová
radek Žďánský

2009
4.A 
Mgr. Jana Krišková
Gymnázium
ivana böhmová
Lucie doležalová
Jana Fišerová
miloslava hanzlíková
petra churaňová
marek kolman
marie konečná
michaela králová
Jiří Liška
markéta machová
martin matyk

Jaroslava míčková
klára miková
ivo otcovský
petra průšová
Tamara rákosníková
kateřina Slámová
dan Střihavka
kateřina Tauschová
ivan Tláskal
veronika Trojanová
aneta zahradníková
petra zůnová
Gymnázium – sportovní
Lukáš daněk
miroslav Fleišman
karel harazim
Tereza huříková
aleš Janda
Lenka kozáková
Jakub magnusek
pavel mandák
Tereza vachutová

4.B
Mgr. Iva Doubková
Gymnázium – progra-
mování
miroslav dragoun
adam dressler
Jan gabauer
michal gabauer
michal haták
Tomáš hejhal
adam Jurčík
Jakub klíma
Tomáš komrska
Lukáš kortus
Tomáš krejsa
ondřej málek
daniel myslík
Jiří pořádek
kamil prudík
Jan Švehla
Jaroslav Tomášek
václav Turek
viktor valta
Jan vomáčka
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4. OA 
Ing. Růžena Kyselková
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
Linda antošíková
František drholec
vítězslav důra
Jitka hanzlíková
marie hanzlová
daniela hanžlová
radka hejtmánková
Lenka hessová
Šárka horáková
aneta chovančáková ???
kateřina kaskounová
marie kotálová
veronika králová
michala květoňová
monika Lomová
Jana matějčková
Lenka miková
michaela pešlová
vendula pudivítrová
iva Řezanková
katarína Sivoňová
Lucie Šašková
martina Šetková
adriana Šíslová
miroslava Štěpánková
markéta uhlířová
monika vojtová

8. G 
Mgr. Jarmila Žižková
Gymnázium osmileté
rút buršíková
pavlína dobruská
Jaroslav Fišpera
Tomáš Frček
karolína holubová
klára hradecká
Filip chrapan
Jan karas
Jaroslav kopecký
zuzana kozáková
martin kubásek
kamila Levová
Tereza pecková

Lukáš pečeně
david pek
Jaroslav rozin
ondřej Šebelík
zdeněk Škopek
vojtěch Wagner

2010
4.A
Mgr. Pavel Dvořák, 
Mgr. Pavla Heřtová 
Gymnázium
kateřina adamcová
anna bártová
martin dlouhý
Tomáš doležal
kristina dragounová
Tomáš dvořák
nikol erhartová
kateřina Fleischmannová
nikola Folvarčíková
Lucie habichová
Jiří hána
kristýna chadová
martina chumová
Tereza chvalová
eliška kotálová
nikola novotná
Lenka rozhoňová
Tomáš Stanko
hana Sunitrová
Tereza Šafránková
barbora Šlapáková
dana Tomášková
alena Žižková
Gymnázium – sportovní
petr Frühauf
petr Janošík
Tomáš mikeš
Silvie podskalská
monika polcová
vojtěch Starý
Jakub Šraděja
Jana valešová

4.B 
Mgr. Tomáš Daněk
Gymnázium – progra-
mování
marian benčat
hana bernardová
vojtěch bína
Jiří bohůnek
Jiří Fleischmann
Jaroslav gregora
Jaromír hlaváč
petr hušek
vít koška
petr kotrba
václav kučera
Jan miko
miloslav půbal
roman rájek
Jakub rákosník
daniel rathovský
zdeněk Sonák
ondřej vaněček
Jaroslav vrána
Lukáš zevl

4. OA 
Ing. Dana Frnochová
Obchodní akademie, 
čtyřleté studium
milena bucharová
gustav bujok
ivana Čertická
markéta doulová
veronika grančayová
František hadrava
adéla hodová
Jitka hrdličková
kristýna kašperová
zdenka kolářová
marek korch
nikola kovářová
valerija kravčenková
monika krejsová
petra kůsová
Tomáš myslík
michaela němečková
dana preňková
Jitka Řezanková



142 • 75 let Obchodní akademie a Gymnázia Vimperk

Lucia Sklenárová
Simona Švecová
miloslava veselá
martina voldřichová
anna alexandrovna  

zacharova
ivana zeleňáková

8. G 
MVDr. Eva Oulická 
Gymnázium osmileté
Lucie bednaříková
Tomáš Frk
Jakub hercik
kristian hettner
Jana kalinová
Jiří kornoušek
dominika krinedlová
vojtěch kubec
markéta kubíková
petr kubiš
dagmar oltová
eliška ondřichová
Lenka pešlová
patrik prokeš
karel rozhoň
zdenka Říhová
kateřina Sovová
barbora Szpuková
Jan Štoural
dominik Šulc
ondřej Tyc
veronika vidlášová
Jana zacharová
michaela zídková

Studenti ve 
školním roce 
2010/11
1.G  
Mgr. Iva Doubková
Jiří Fulín
petr horák
Jan Janda
Jakub Jelen
kateřina kunclová
dominika Lukáčová
veronika majerová
Jana mistrová
dominika němcová
Sára paštiková
Tereza Řezníková
Tomáš Sellner
Jana Tomášková
dominik vozobule
nela zahradníková
Jan zelenka

2.G  
Ing. Miroslava Tomášková
Jiří bártík
kateřina bláhová
Jan Filip
anna Friedlová
maria Friedlová
denisa Frühaufová
natálie Fulínová
kateřina horelicová
Jan kaifer
václav kasal
Jiří krejčí
Tereza kreuzigerová
anna křížová
Tomáš kučera
Jiří mánek
kateřina nová
nikola pauchová
Lubomír pech
anna Stadlerová
aneta Staňková
Filip Štefaník

Jakub Tručka
anna vávrová
kristýna vyskočilová
markéta Walterová

3.G  
Mgr. Luděk Filip
Libor bezděk
marie hnátková
Tomáš Janda
Lenka kosmatová
martina králová
Jana kukačková
nela neužilová
Lukáš pflanzer
Lenka plášilová
Leona plášilová
vladan pokorný
Tereza procházková
erika Szpuková
Jan Švejda
Jiří vavera
milan vrábel

4.G  
Mgr. Jana Tláskalová
helena bednaříková
milan Černý
Jiří Filip
nikola Frühaufová
marie habartová
kateřina Jančiová
kateřina Jarošová
martina Jarošová
Šárka kasalová
andrea klementová
martin kubiš
Tim kutil
marek myslík
barbora pešlová
dominik předota
patrik Sladovník
kateřina Svobodová
Lucie Tetourová
barbora voděrová
Štěpánka voldřichová
vojtěch vondruška
hana Wagnerová
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aneta zemanová
kateřina Železná
František Železný
david Žigmund

5.G  
Jan Heřta
karel beránek
monika bezděková
Tereza daňková
dana Fendrichová
hana Fendrichová
iva hadravová
nikola Jurášová
Jiří kanděra
karolína karasová
Jana kudláčová
eliška kůsová
Tereza malíková
Jan navrátil
barbora pecková
anna pulkrábková
kateřina Švecová
zuzana vančurová
kateřina vaverová

6.G 
Mgr. Květoslava Jelínková
Jakub Čech
klára dobruská
dominika dvořáková
Jana hanžlová
anežka holubová
michal hraníček
Jana hůlovcová
kristýna kříhová
pavel kříž
václav kříž
karolína předotová
Stanislav Řádek
kristýna Scheinostová 
Jana vaverová

7.G  
Mgr. Vendulka Huříková
barbora alexandrová
marie bednaříková
ivana Fendrichová

Jiří gabauer
alena hradecká
Simona chrapanová
michaela kačerová
Jakub kasal
rené kliment
Lucie klímová
martina krinedlová
anna kursová
milan kuta
maksym kysil
Jana Litvanová
david mošna
ondřej novák
andrea rozhoňová
renata Svobodová
Silvie Tetourová
kristýna váchová
hana voldřichová
kateřina Wagnerová
Jana zývalová
Simona Žižková

8.G  
Mgr. Jaroslava Hrdinková
barbora bandíková
iveta bílá
david buršík
Tomáš gramblička
anna habartová
radka haislová
michaela hůlová
markéta kotálová
Jana králová
david kriška
kateřina kůrková
alice randáková
barbora rudlová
bedřiška Simetová 
veronika Sladovníková
veronika Spiegelová
Jan Staš
rené urmann
Śárka vaňková
eva zdichyncová

1.A  
Mgr. Jana Krišková
martin bárta
martin hojdekr
Jan holoči
michael hrdý
veronika hudečková
Jana Jančová
Tomáš kalojíros
adam klose
Filip kobr
marek kuta
marcela Lavičková
Teresa obrataňska
Tereza orságová
Jan pešl
adam piloušek
Lukáš pomezný
daniel Sýkora
Lucie Šimečková
klára váchová

1.B
Mgr. Jitka Kovářová             
Stanislav Falář
pavel Filip
eliška Friedbergerová
roman galajda
zdeněk geier
zdeňka hejtmánková
adéla Janoušková
petr kubíček
Filip Lešek
Jakub netáhlo
nikola ondřichová
hana pekařová
dana polenová
daniel prudík
Lucie randáková
vítězslav Škopek
Tomáš vozobule

2.A  
Ing. Anna Chrstošová
Filip attendorn
irena buriánková
miroslava hanžlová
andrea Jezlová
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Jakub Johánek
daniel Jungvirt
Jacob Tony kordač
dominik kralik
pavel kuzma
monika Litvanová
nikola malíková
petr mandák
Lucie martanová
kateřina mondlová
petr piech
Stanislav potůček
Lucie punčochářová
michal rypl
václav Smíšek
nikol Sováková
monika Stejskalová
martin Stošek
anežka Štouralová
michaela uhlířová
Jakub vácha
věra valková
Tereza vančurová
ivana vavříková
dominika voráčková
Stanislav zábranský
michal zacpal

3.A  
Mgr. Věra Chválová
antonina alexejeva
Jan braun
Jiří csirik
michal diviš
Lukáš doležal
aneta grabmüllerová
František hadrava
Jan hanžl
pavel hédl
ondřej heideker
aleš holfeld
olesya chvostová
michaela kačmárová
zdeněk kluibr
marie kotálová
petra králová
veronika Laznová
Jan melichar

andrea mráčková
marta novotná
Jan ondřich
Serhiy petryna
zbyněk randák
michaela Smolová
daniel Szpuk
petr Šída
František Šimeček
karel Škvrna
Simon Tran van Trieu
Jana vašurová
veronika vokáčová
anita votavová
Filip zitta

4.A  
Mgr. Eva Jedličková
klára balabánová
Šimon blaschko
barbora Černá
kristýna ernestová
eliška harantová
anna hnátková
Tereza hnátková
eliška hráchová
kateřina Jančová
martina Jandová
Jana kotásková
eliška kotousová
matěj kovařík
Jakub kozojed
kristýna kramlová
michal marek
anna martanová
iveta mikešová
michaela mikošková
Jakub mondl
Jakub mrzena
radovan oulický
Jiří pešek
Jan předota
roman rájek
zuzana růžičková
miroslav rypl
František Sichinger
Filip Šochman
Lenka Švihlová

Jakub valach
milan vančura
Jan Waldmann

1.OA  
Ing. Růžena Kyselková
nikola Frčková
Jakub gaier
marcela gavendová
Štěpánka herciková
ivana chvalová
martina konvičná
aneta kučerová
magdaléna kůrková
Tomáš martan
Šárka matyková
martin pešek
nikola přibilová
andrea Sojková
eva Staňková
Šárka Šochmanová
natálie Toncarová
marie zídková

2.OA
Mgr. Zdeňka Zámečníková
pavel beránek
matyáš císař
monika danielová
milan mareš 
petra maříková
Tereza mráčková
petr pankratz
nikola podskalská
michaela preňková
monika Samohejlová
alena Strakošová
hana Suchanová
irena Šimková
Tereza Šíslová
petra Švecová
alexandr Toman 
hana Tomanová
michaela vaňková
michal vilam 
michaela Weissová
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3.OA  
Mgr. Jitka Přibylová
Jiřina brabcová
pavel dvořák
paul Fiala
Josef hopfinger
petr Jirmus 
Tereza kaskounová
věra kotálová
kamila kovtuněnková
Lucie králová
Jana machovcová
martina machovcová
Jana navrátilová
Lucie netáhlová
Jana polatová
kateřina rodová
aneta růžičková
Jana Šebestová
kamila Tachajevová
Libor vachout 

4.OA  
Ing. Irena Staňková
Śárka bendová
Jana bláhová
nikola březinová
Lenka danielová
Tereza hadravová
adéla hodová
michael hofírek
Jakub horák
petra Jurošová
pavel kůrka
veronika Levá
Lucie mikešová
zdeněk mráz
barbora podlešáková
pavla růžičková
michaela Řezníková
veronika Schönbauerová
denisa Švecová
martin Tůma
radka Turková
martin valach
marie zajacová
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Zaměstnanci ve školním roce 
2010/2011

Ředitelka školy
ing. eva piherová a, ch

Zástupci ředitelky školy:
ing. marie roučková eko 
mgr. vojtěch huřík Sp, Tv, ch

Interní učitelé
ing. Jiří batík F 
mgr. Tomáš daněk m, F
mgr. iva doubková m, dg
ing. eva duspivová a, eko
mgr. pavel dvořák Tv, z
mgr. Luděk Filip Tv, z 
ing. dana Frnochová eko
mgr. milada Frnochová-kramlová m, 

ivT
mgr. roman hajník Č, n
mgr. dagmar harantová bi, ch
mgr. martina havlíčková bi, Tv
Jan heřta m, F, ivT
mgr. pavla heřtová-vosátková Č, d
mgr. Jaroslava hrdinková Tv, bv
mgr. vendula huříková Tv, ov
ing. anna chrstošová ivT, pgr
mgr. věra chválová Č, ov, n
ing. Ludmila Jandová eko
mgr. eva Jedličková m, bi
mgr. květoslava Jelínková Č, d
mgr. Jitka kovářová-bublíková bi, ch
mgr. Jana krišková Č, d, n
mgr. barbora kvapilová-pánová L, ov, d
ing. růžena kyselková eko, n
mgr. aldona olga mathis a
mgr. hana nová-malá a, Č
mvdr. eva oulická bi, ch, eko
mgr. Jitka přibylová Č, vv, a
mgr. helena Samcová-kolrusová a, vv
mgr. olga Skolková m, z
mgr. vendula Slepičková Č, vv
mgr. Lenka Sobčiaková a, z, Tv
ing. irena Staňková eko

mgr. Jana Tláskalová Č, hv
ing. miroslava Tomášková eko
ing. milan vančura F, ivT, správa sítě
mgr. zdeňka zámečníková-Šmídová Ć, n
mgr. Jarmila Žižková n, ov, r

Externí učitelé
Lada Španihelová Fr
mgr. Jan Tláskal hv

Lektorka angličtiny
Tara elaine ness a

Administrativní pracovnice
irena kotásková, hospodářka školy
Jitka kuncová, asistentka ředitelky školy
pavla panošová-Janoudová, účetní

Pracovnice knihovny
Jaroslava voldřichová 
marie zídková 

Školník
richard kotásek 

Správce sítě
ing. milan vančura F, ivT

Trenéři
Stanislav Frühauf 
mgr. petra Frühaufová 
Jiří Lutovský 
mgr. zbyněk pavlásek Tv
petr Steinbach 

Uklízečky
anděla galčanová
martina havlová 
bohumila chvalová 
martina matyková 
marie polatová, správcová tělocvičny 2 

Vychovatelky DM
mgr. Lenka hrunková 
Ludmila klímková
pavla moravcová-Čábelková
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Zaměstnanci od roku 1936

Ředitelky a ředitelé
ing. antonín morávek eko 1936–1947
Josef alois barbora eko 1947–1952
ing. miloslav hejda eko 1952–1958
Jiří rozum bi, z 1953–1961
Jan doležal m, F, d 1961–1970
František vácha eko 1958–1960
Jiří Šimeček a, Fr 1960–1970
ing. Jaroslav vlček eko 1970–1980
phdr. václav vlček m, F 1980–1990
Jindřich hájek m, F 1990–1992
rndr. hana prokopová bi, ch 1992–

2008
ing. eva piherová a, ch 2008–dosud

Zástupci a zástupkyně ředitelů 
a ředitelek
ing. Josef Lexa eko 1967–1969
Jiří Šimeček a, Fr 1969–1982
ing. václava kramlová eko 1982–1990
rndr. hana prokopová bi, ch 1990–

1992
ing. Jaroslava ratajová eko 1992–1999
mgr. Jan Čermák m, Tv 1995–1997  
mgr. dana marková Č, ov 1999–2002
ing. marie roučková eko 1999–dosud
mgr. vojtěch huřík Sp, Tv, ch 2005–do-

sud

Interní učitelé
Jan bárta d, z 1962–1967
Jiří barták z, d, n, Fr, L 1953–1962
dobroslava bartáková a, Č, d 1953–1962
drahomíra bartůňková–herzigová eko 

1972–1973, 1975–1976
mgr. pavla bartušková–marešová ch, bi 

2001–2003
ing. Jiří batík, F 2008–dosud
František beneš eko 1958–1959
vojtěch beran bi, ch, F 1953–1975
Jan bicek bi, z 1951–1958
evgenij bovšik r 1945–1950
ivan braum m, dg 1981–1996
Jarmila burešová F, m 1964–1967
mgr. Jana burianová a, ov 2004–2007
Ludmila Čemáková eko 1945–1947

mgr. Jan Čermák m, Tv 1993–2002
Josef Černoch Tv, zv, co 1957–1961
mgr. Tomáš daněk m, F 1992–dosud
Jan doležal m, F 1955–1969
Jana doležalová m, bi 1987–1988
mgr. iva doubková m, dg 1986–dosud
ing. Jarmila drahorádová eko 1946–

1947
ing. eva duspivová a, eko 1990–dosud
mgr. pavel dvořák Tv, z 1972–2007, 

2010–2011
ing. Jana dvořáková ch 1985–1987
mgr. Luděk Filip Tv, z 2008–dosud
mgr. Jaroslava Fingerová a, r 1969–1970, 

1976–1981, 1993–1996
mgr. marie Flašková Č, r 1972–1993
ing. dana Frnochová eko 1993–dosud
mgr. milada Frnochová–kramlová m, 

ivT 1999–dosud
zdeňka gubišová Tv, a 1986–1989
zdeněk hába eko 1948–1950
vilém habán d 1945–1948
mgr. markéta hadová–hrunková Č, r 

1963–2003
Jindřich hájek m, F 1969–1992
mgr. roman hajník Č, n 1992–dosud
mgr. dagmar harantová bi, ch 

1993–dosud
mgr. martina havlíčková bi, Tv 

2006–dosud
marie hejdová r, eko 1954–1958
Jan heřta m, F, ivT 1981–dosud
mgr. pavla heřtová–vosátková Č, d 

1999–dosud
milan hísek F, zT 1985–1986
rndr. vítězslav hlavička m, z, ivT 

1993–1995
mgr. hana hlávková Č, r, d 1985–1996
Jiří horák Č, d 1969–1972, 1990–1991
božena horká eko 1950–1953
Stanislava horká eko 1948–1950
mgr. Jaroslava hrdinková Tv, bv 

1977–dosud
anna hrubcová eko 1941–1944
karel hrůša m, bi 1989–1993
mgr. Jana hudečková–vonášková bi, Tv 

1993–1995
mgr. vojtěch huřík Tv. ch 1990–dosud
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mgr. vendula huříková Tv. ov 1996–do-
sud

alois chod Č, n 1941–1944
ing. anna chrstošová ivT, prg 1988–

dosud
mgr. věra chválová Č, ov, n 2006–do-

sud
prof. phdr. alena Jaklová, cSc. Č, n 

1973–1976
mgr. václav Jakš m, ch 1995–1996
ing. Ludmila Jandová eko 1977–dosud
mgr. Lukáš Janečka Č 2005–2006
hana Jánská a 1993–1995
ing. petr Jaroš eko 1968–1969
mgr. eva Jedličková bi, m 2006–dosud
mgr. Jana Jedličková–havlová m, F, ivT 

1978–2007
mgr. květoslava Jelínková Č, d 1981–do-

sud
pavla Jelínková eko 1958–1959
František Jůn Č, d 1955–1957
ing. petr Jungvirt eko 1989–1991
Jan kábrt m, ivT 2007–2009
Jaroslava kalinová r, n 1981–1995
Ladislav kažimír ch, Tv 1980–1981
mgr. miroslava knopfová m, ivT, a 

1997–1999
marie kohoutová Tv, eko 1945–1946
ing. vítězslav kohút, cSc. a 1993–1994
ing. olga kohútová–paloušová a 

1991–1994
augustin koch m, ivT 1987–1990
mgr. Lucie kolářová–kopencová a, vv 

2002–2005
Jakub komrska L, vv, d 2005–2009
Jiří koptík Tv, Fr 1952–1953
mgr. zdeněk kouba m, dg, F, L 

1954–2001
mgr. Jitka kovářová–bublíková bi, ch 

1982–dosud
ing. eva kozáková–zemková eko 

1968–1971
ivana kozárová vv 1991–1996
karel králík ov 1951–1954
ing. václava kramlová eko 1971–1994
mgr. Jana krišková Č, d, n 1995–dosud
ing. miroslav kříž eko 1974–1978
ing. dana křížová–hajníková eko 

1972–1974

ing. marie kubásková–pernekrová ch 
1984–1987

roman kubín Tv, bv 1985–1988
mgr. Jitka kudrličková n 2000–2002
mgr. František kumst Č, d 1992–1993
ing. radovana kutláková eko 1995–

1997
mgr. barbora kvapilová–pánová L, ov, d 

1997–2011
václav kvítek ch 1970–1971
ing. růžena kyselková eko, n 1991–do-

sud
alois Láska ch, eko 1938–1944
ing. Jaroslav Leibl eko 1950–1952
zdeňka Leiblová eko 1950–1952
ing. Josef Lexa eko 1958–1980
Ludmila Lupínková r, Č 1962–1967
zdeněk Lutovský Tv, bv 1953–1954
František malík eko 1995
ing. Jaroslav malina eko, STav 1964–

1965
mgr. dana marková Č, ov 1993–2004
Libuše martínková Č 1945–1948
mgr. hana mašlová bi, z 2004–2005
irena matějková Č 1955–1958
mgr. aldona olga mathis a 2006–dosud
Josef maurer eko 1939–1941
Josef moravec Č, Tv 1940–1941
phdr. zdeněk mrzena Č, pSy 1982–1987
Svatopluk müller Č 1953–1954
marie myšáková Č, n 1984–1994
Josef našinec Fr, n, z 1967–1968
mgr. hana nová–malá a, Č 1995–dosud
rndr. roman olžbut m, F 1992–1993
rndr. renata olžbutová m, F 1992–

1993
mvdr. eva oulická bi, ch, eko 

1995–dosud
Judr. Ladislav pachir eko 1948–1955
Ladislav pauch Tv 1953–1960
mgr. Jana pavlíčková Č 2001–2003
karel pech n, Č 1943–1944
ing. augustin pešek F 1994–1997
mgr. hana petrychová Č, n, d 1994–

1998
ing. karel pfauser eko 1952–1967
Ludmila pfauserová eko 1963–1969
rndr. bedřich pimmer z 1937–1938
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věra pletichová Tv 1970–1971
václav prach eko 1942–1944
mgr. martin procházka m, F 1999–2003
zdeněk prokeš Č 1957–1960
rndr. hana prokopová bi, ch 1969–

1970, 1977–2008
Ladislav přibyl z, d, eko 1948–1960, 

1962–1978
mgr. Jitka přibylová vv, Č, a 1994–dosud
ing. věra psohlavcová eko 1952–1953
ing. Jaroslava ratajová eko 1967–1992
zdeněk reidinger ov 1950–1952
mgr. ondřej rinke a, r 1999–2002, 

2005–2010
Jaroslav rom eko 1938–1949
ing. marie roučková eko 1978–dosud
Jiří rozum bi, z 1953–1967
Jaromír růžička a, Fr 1948–1950
eva Řeřábková–koníčková r, Č, n 

1960–1964, 1967–1971
mgr. anna Sajfrtová d, L 2000–2002
mgr. helena Samcová–kolrusová a, vv 

1995–dosud
ing. Jan Samec eko 1952–1958
phdr. karel Sejček n 1994
ing. Jan Shánělec ch, eko 1937–1939
mgr. olga Skolková m, z 2002–dosud
mgr. vendula Slepičková Č, vv 2006–do-

sud
petr Slouk z, Tv, d 1967–1969
mgr. věra Smrčková m, z 1995–1997
mgr. Lenka Sobčiaková a, z, Tv 

1993–dosud
ing. zdeněk Sobotka eko 1936–1939
olena Soualmia–kukharzhevska a  

2006–2010
Judr. bohumil Soukup eko 1958–1960
ivana Spiegelová–Šachová r, hv 

1987–1988
ing. irena Staňková eko 1992–dosud
nina Strejčková r, a 1964–1965
mgr. danuše Sudická Tv, ov 1991–1997
mgr. milan Sudický a, n 1991–1997, 

2009–2010
Ladislav Suchánek Č, r 1954–1960
František Synáč eko 1945–1952
Josef Šalek Č, Fr 1952–1953
miroslav Šíma r, Č 1957–1993

Jiří Šimeček a, Fr 1950–1984
Jiřina Šimková z, d 1970–1994
vladimír Šíp Tv, bv 1984–1985
petr Škaloud bi, ch 1971–1977
ota Šlemar STav 1983–1985
Josef Štainochr r 1950–1954
mgr. Jiří Štěch m, F 1986–1992
mgr. martina Štěchová r, n, ov 

1986–1995
alois Štembera eko, L 1953–1960
ing. Jana Šulcová–bicanová eko 

1967–1968
dagmar Táborská r, a 1981–1990
Libuše Tesařová a, Fr 1987–1992
mgr. Jana Tláskalová Č, hv 1991–dosud
Jaroslava Tokárová z, Tv 1979–1980
ing. miroslava Tomášková eko 1986–

do    – 19991987; sud
mgr. karel Tomek a 2001–2002
Judr. Jan Toul eko 1963–1973
František Třeštík Č, n 1949–1952
ing. emilie Tušková–kramlová eko 

1964–2003
ing. eva umová eko 1968–1979
paeddr. milan vacík Tv, bv 1981–1985
irena vacíková–hájková bi, Tv 1981–

1982
František vácha eko 1953–1958
ing. Šárka vachutová–kölblová eko 

1986–1988
ing. milan vančura F, ivT, správa sítě 

2002–dosud
Jaroslava vávrová–bečvářová Tv, z 

1970–1994
mgr. miroslava vejvodová a, Tv 

1995–2005
ing. Jana vítovcová eko 1978–1985
ing. Jaroslav vlček eko 1966–1980
phdr. václav vlček m, F 1980–1990
Svatava vokřínková–Luhanová Č, hv 

1960–1974
ing. hana voldřichová eko 1981–1983
ing. petra vonásková F, ivT 2000–2008
Josef vozka Tv, Č 1945–1946
miroslava všetečková bi, z 1949–1951
Josef vydrář eko 1945–1946
Jarmil Weissgrab eko 1952–1953
mgr. zdeňka zámečníková–Šmídová Č, 

n 1997–dosud
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marta zárubová Tv, bi 1965–1966
František zeman Č, eko 1942–1944
mgr. Jarmila Žižková n, r, ov 1994–do-

sud

Externí učitelé
bohumil abrman STroJ 1976–1981
ing. Jan adamec m 1961–1964
marie bártlová Fr 1966–1967
vojtěch beran ch, eko 1936–1937
arnošt bernas geo 1963–1964
marie bernasová Tv, co, zv 1958–1962
miloslav biňovec odĚv 1965–1966
ing. František boška eL 1984–1988
hana bromová odĚv 1976–1980
emilie brůhová Č 1936–1937
Jaroslav bublík eko 1968–1969
marie Čejková bi 1986–1987
Josef Černoch vv 1970–1972
František dolejší Tv 1971–1972, 

1978–1981
Jan drábek eko 1963–1964
phmr. František Fanta ch, eko 

1946–1949
marie Flašková Č, r 1965–1970
František Formánek eko 1938–1940
Tomáš Formánek Tv 1969–1970
vlastimila Führerová n 1972–1973
Jaroslav Fuchs on 1976–1981
anna grabmüllerová odĚv 1964–1965
Jindřich hájek m, F 1962–1969
Fridolína hauserová eko 1946–1948
zdeněk heiding zv 1959–1960
vlasta hlavničková Tv 1963–1964
rudolf hnátek Tv 1967–1968
Josef hodouš vv, co 1956–1958,  

1967–1968, 1974–1977
marie horáková Tv, n 1953–1954, 

1971–1972
Jaroslava hrdinková Tv 1976–1977
bohuslav hroch a 1962–1968
František hrubec Lab. cvič. 1963–1964
karel hudeček r, Tv 1968–1969
phdr. Libuše hudečková pSy 1993–2000
alois hůlka Tv 1936–1938
václav chán eko 1945–1946
milada chvostová Tv, bi 1966–1970, 

1986–1987

ing. Jiří indra eko 1955–1958
václav Jakš Tv, ch 1965–1971
ing. Tomáš kadeřábek eL 1988–1990
vladimír kloida eko 1945–1946
František knotek Tv 1952–1953
Josef košatka Č 1938–1939
Jan kouba eko 1936–1937
karel králík ov 1948–1949
květoslav kraml ch 1960–1961, 1968–

1970, 1992–1993
Judr. emil kraus ov 1945–1946
marie krištofová odĚv 1964–1965
vojtěch kulíšek z 1961–1962
adolf kůta eko 1945–1946
mgr. Jan Líkař z 2002
marie Linhartová–hudečková Tv 

1964–1967
Stanislav Luhan Č, d 1936–1938
František macháček Tv 1965–1966
Jana macháčková Tv 1966–1967
Josef machát m, hv 1975–1978
antonín mandák výr. praxe 1966–1967
alžbeta masopustová eko 1939–1940
Josef mašek Č, d, Tv, n 1946–1949, 

1953–1954, 1971–1972
Josef matějka Č, pSy 1955–1958
miloslav měřička odĚv 1965–1966
václav mild Č, d 1972–1973, 1980–1981, 

1982
Jan nikodem F 1992–1993
bohuslav otto odĚv 1965–1966
phdr. Jiří pán Tv 1980–1981
Ladislav pauch Tv 1960–1962
rndr. František peleška z 1993–1995
ing. Lubomír pichler eL 1988–1989
božena písaříková Tv 1969–1971
Josef pruner Tv 1963–1964
Ladislav přibyl eko 1960–1962, 

1978–1980
marie punčochářová–kadaňová Tv 

1964–1965
Judr. pavel rolko eko 1945–1946
zora růžičková m, dg 1957–1958
miroslav Samec F 1962–1964
vlastimil Schartner Tv 1978–1981
bohuslava Schneiderová Fr 1995–2010
ing. Svatopluk Silovský STroJ 1961–

1964
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Jana Slepičková d 2001–2002
robert Soběhrad výt. kroužek 1950–

1951
František Soukup Tv 1953–1956
vilém Strnad m, F, ryS 1953–1954
Jaroslav Šára zv 1961–1963
marie Šimková odĚv 1976–1979
miloš Špaček eko, Tv, bv 1969–1970, 

1974–1979
marie Špačková vv 1978–1981, 2001–

2003
Lada Španihelová Fr, 2010–dosud
Jindřich Šteinbach odĚv 1966
mgr. Jan Tláskal hv 2005–dosud
vilém Tláskal Tv, n 1954–1957, 

1962–1963
phdr. Jaroslav Toman Tv, co 1962–1963
mgr. Jiří Toušl F 2005–2007
ing. Jitka Tylcová ch 1990–1991
ing. František uma ivT 1977–1978
mudr. emil vácha bv 1937–1938
ing. Jana vítovcová eko 1985–1993
Jan vlček eko 1946–1947
ing. Jaroslav vlček eko 1965–1966
Jan vojta z 1938–1939
Jaroslav zábranský eko 1945–1946
helena Ždárská Tv 1960–1963
Judr. zdeněk Žemlička eko 1945–1946

Lektoři angličtiny
Stewart aitchison 1998–2001, velká 

británie
allan rené christiansen 1994–1995, 

dánsko
pilgreen Jeffrey 1992–1993, uSa
christian kohler 1996–1997, dánsko
Lynn Larson 2008–2009, uSa
antonio Lopez 1995–1996, uSa
victoria madine 1997–1998, velká 

británie
Wood malcolm 1995–1996, velká britá-

nie
Sara nasreen Sattar1994–1995, kanada
Tara elaine ness 2010–dosud, uSa
Snyder Shane 1993–1994, uSa
erica Sherman 2009–2010, uSa
bryan Snyder 1996–1997, uSa
heather Taylor 2010, uSa

catherine Whitehouse 1997–1998, uSa
malcolm Wood 1995–1996, velká britá-

nie
Lucy elizabeth Wright a 1994–1995, 

kanada

Lektor němčiny
armin rahn 2009–2010
ernesto resch 1999–2000

Administrativní pracovnice
vlasta horová 1967–1989
irena kotásková 1989–dosud
Jitka kuncová 2005–dosud
eva Láchová–krausová 2002–2010
Ludmila Lexová 1973–2002
marie martanová–vondrášková  1957–

1967
marie müllerová 2007–2008
pavla panošová–Janoudová 1992–dosud
dana Švejnochová 2005–2006
eva zdichyncová 2004–2008

Pracovníci knihovny
marie brandtlová 2002–2003
marie Flašková 1994–2002
kristina horáková 1997–2000
petra Strašilová 2002
miroslav Šíma 1993–1995
Jaroslava voldřichová 2003–dosud
marie zídková dpČ 2004–2005,
2008–2011

Školník, školnice a údržbáři
anton braun 1992–1993
hana Černá 1989–1995
milan Černý 1989–1994
Ladislav Červenka 1959–1960
Tadeáš dutka 1956–1959
alois chval 1995–2006
milada Jičínská 1964–1966
alfréd Jičínský 1967–1985
václav kadlec 1945–1956
richard kotásek 2006–dosud
Jan krýcha 1990–1991
Josef Lapka 1984–1988
metoděj matějka 1961–1963
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Technik, spráci sítě
michal cigánek 2001–2003
vladislav Čejka 1994
Jan Jelínek 1995–2001
ing. milan vančura 2003–dosud

Trenéři
V létech 1976–1989 vedli tréninky 
sportovců trenéři:
František dolejší 
roman kubín (do r. 1988)
miroslav kužník 
Jiří Lutovský 
Jiří Lenc 
vlastimil Schartner 
paeddr. milan vacík 
Jan voldřich 

Současní trenéři
Stanislav Frühauf 2007–dosud
mgr. petra Frühaufová 2002–dosud
ing. Jiří havlíček 2000–2002
Jiří Lutovský 2000–dosud
mgr. zbyněk pavlásek Tv 2004–dosud
petr Steinbach 2009–dosud

Uklízečky
alena Fišerová 1994–1999
anděla galčanová 2010–2011
eva hadravová 1991–1994

martina havlová 2008–dosud
marie heřtová 1989–2004
miloslava hojdekrová 1990–1993
zdeňka chodorová 1999–2005
bohumila chvalová 2004–dosud
Libuše košatková 1993–1995
marie košková 1998–2004
martina matyková 1997–dosud
hana nováková 2004–2005
Jaroslava pfeferová 1994–1996
marie polatová 2003–dosud
dagmara Tomková 1996–1999
Jiřina Tvrdková 1995–1997
božena volgyiová 1993–1995
květa vránová 1996–2010

Vedoucí vychovatelé domova mládeže
ing. Jiří indra 1955–1957
karel králík 1952–1954
ing. Josef Lexa 1959–1966
Josef našinec 1966–1967
ing. Jan Samec 1954–1955
František Synáč 1946–1952
miroslav Šíma 1957–1958
miloš Špaček 1967–1979

Vychovatelky domova mládeže
mgr. Lenka hrunková 2008–dosud
Ludmila klímková 2007–dosud
pavla moravcová–Čábelková 2007–dosud

Zkratky vyučovacích předmětů
Č – český jazyk; a – anglický jazyk; n – německý jazyk; Fr – francouzský jazyk; 
L – latina; r – ruský jazyk; d – dějepis; ov (on) – občanská výchova (nauka), základy 
společenských věd; pSy – psychologie; z – zeměpis; m – matematika; dg – deskrip-
tivní geometrie ; F – fyzika; ch – chemie; bi – biologie; ivT – informatické předměty; 
prg – programování; ryS – rýsování; vv – výtvarná výchova; hv – hudební výchova; 
Tv – tělesná výchova; Sp – sportovní příprava; bv – branná výchova; zT – základy 
techniky; co – civilní obrana; eko – blok ekonomických předmětů, zahrnuje předmě-
ty ekonomika, účetnictví, technika administrativy, hospodářské výpočty a statistika, 
právo, těsnopis, zbožíznalství, volitelné ekonomické předměty; STav – blok stavebních 
předmětů; odĚv – blok oděvních předmětů; STroJ – blok strojírenských předmětů 
zv – základy výroby; eL – elektrotechnika; geo – geodézie
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Nejstarší budova budoucí obchodní akademie a gymnázia na dobových pohled-
nicích Vimperka (1898, 1910).
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Letecký snímek z roku 1976 zachycuje čerstvě postavenou budovu „B“.

Celý komplex budov dnešního G a SOŠe pohledem ze zámecké Vlčkovy věže.
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◀ Oceněný keramický reliéf 
nalezl své místo na chodbě  
v budově B.

◀ Pěvecký sbor Canto při 
svém soutěžním vystoupení 
na Mezinárodním sboro-
vém festivalu hudebního 
romantismu.

▼◀ Vítězné trio výtvarnic – 
H. Pekařová, M. Lavičková 
a T. Orságová před diva-
dlem K. H. Máchy  
v Litoměřicích.

▼▶ Majáles 2011 – slav-
nostní průvod se vydává na 
cestu.
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Družstva běžců na lyžích a cyklistů.
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Předávání maturitních vysvědčení probíhá v historickém prostředí zámecké 
kaple.

Nácvik soutěžního zpívání na 
stupních vítězů.

Bez výpočetní techniky si dnešní chod školy 
neumíme ani představit.
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Pedagogický sbor ve školním 
roce 2010/11.

Provozní zaměstnanci školy ve 
školním roce 2010/11.



Děkujeme všem,
kteří nás finančně i materiálně podpořili

Jaromír Kainc  JAROKAI

město vimperk
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