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V duchu vidím tu krás nou Vřídelní kolonádu s železným slou povím, sněhobílými lavičkami, pro la mova nou
kruchtičkou pro or chestr, který pod bar vo val hud bou baby lonský ho vor té směsice ja zyků, ten květi nami
pro voněný vzduch, smíšený s vlažnými výpary léčivé vody – ach, to byl balzám na duši i na tělo.

Kar lo var ské střípky – klípky
Marie Laňová – Wo ta wová

ab sol ventka z roku 1937
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Je mou mi lou povin ností a současně je mi velkou
ctí zapl nit první řádky to hoto al ma nachu, výročního
sborníku Prvního če ského gymnázia v Kar lových Va- 
rech, školy s tra dicí sa hající 75 let do mi nu losti.

Jsem si plně vědom, že je zcela na Vás, čtenáři
násle du jících stránek – vážení abi tu ri enti, milí hosté
oslav významného výročí kar lo var ského gymnázia,
jaké remi nis cence se mih nou Vaší myslí, jaké vzpo-
mínky na školní léta Vám vy tanou na mysli v kon -
textu oslav třičt vrtěs toleté ex is tence školy, jejímiž
jste ab sol venty. Přesto si do volím Vám popřát, aby
Vám lis tování tímto al ma nachem při neslo aso ci ace
příjemné, jak lze nak onec s jis to tou před pokládat,
připomeneme- li Vám dobu Vašich stu dií, Vašeho
mládí.

Obsa hem a cílem to hoto výročního tisku, těži-
štěm snahy re dakční rady, bylo však v první řadě
něco obecně významnějšího: předložit svým abi tu ri -
entům obraz dnešní po doby kar lo var ského gymná-
zia. Proto bez prostředně po úvodu s krát kou his to rií, 
zejména uplynulých pěti let, nabízíme poh led do
součas nosti i výhled do blízké bu douc nosti živ ota

Úvodní slovo ře ditele školy

naší školy. Po suïte sami, máme- li se čím pochlu bit,
být nač hrdí, zda jsme do statečně cit liví k dlouholeté
tra dici školy a je- li Vaše před stava mod erní střední
školy blízká dnešní re al itě kar lo var ského gymnázia.

Ačko liv je kar lo var ské gymnázium na jedné
straně mezi středními ško lami re gionu již 75 let stá-
licí, vždy to byl a dod nes je nanejvýš živý stále se
vyvíjející složitý or gan is mus. Ve dení školy a s ním
celý peda gogický sbor chce být všem svým stu den-
tům, abi tu ri entům a přátelům školy záru kou, že směr 
současných změn, ke kterým v posledních le tech do -
chází na vnější i vnitřní tváři gymnázia, není a nebude 
ve den sa moúčelně, ale je sna hou o rychlý návrat
k tra diční ev rop ské vzděla nosti a de mok ra cii.

Kromě úspěchu na této cestě si vši chni přejme
mnoho nových vyni kajících stu dentů, z nichž vy ros -
tou další úspěšní ab sol venti Prvního če ského gymná-
zia v Kar lových Varech, hrdí na svoji školu ale spoň
tak, jak jste dnes hrdí Vy.

RNDr. Zdeněk Papež, ře ditel školy
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Je to neuvěřitelné, jak někdy ten čas letí. Zdá se,
jako by to bylo do cela nedávno, kdy si ab sol venti a
pro fe sorský sbor kar lo var ského gymnázia při pomí-
n ali sedm desát let ex is tence své školy. Plynul rok za
ro kem a le tos škola slaví již třičt vrtěs toletí svého
půso bení.

V závěru loňského roku byly pod ni knuty první
kroky k oslavě to hoto ju bilea. Vzniklo „Sdružení pro
přípravu oslav“, které promýšlelo, při pra vo valo a
koordi no valo všechny kroky. Již v roce 1994 měl
velký oh las Al ma nach školy. Proto bylo roz hod nuto
navázat na tuto pub lik aci a vy dat Sborník, který by
pod chytil pře devším posledních pět let.

Při pomeňme si nejprve zák ladní his torická fakta. 
Us ne sením vlády Re pub liky če sko slov en ské ze dne
27. června 1924 zřídilo Min is ter stvo škol ství a ná-
rodní os věty výnosem z 21. srpna 1924 če ské státní
re formní reálné gymnázium v Kar lových Varech,
s právním trváním od 1. září 1924. Menši nová škola
dlouho neměla sa mo stat nou bu dovu. Bylo velkým
úspěchem, že v době ho spodářské krize, přes od por
německé měst ské správy, se gymnázium dostalo
z Rybář do cen tra města. Od května 1933 mělo při-
děleno do užívání vlastní bu dovu v dnešní Poděbrad -
ské ulici. Ve školním roce 1930–31 proběhly první
zkoušky do spělosti, kterých se zúčast nilo 24 stu dentů 
ok távy.

Tragické dny Mnichova 1938 roz hodly i o osudu
če ského reálného gymnázia. Školní rok 1938–39 byl
sice zahájen jako na jiných školách v re pub lice zcela
normálně, ale již v ovzduší značně stísněném. Podle
třídních knih, které byly nalezeny, bylo od 14. září ve
třídách pouze po třech až sedmi žácích, kteří cho dili
do školy až do 21. září, kdy bylo po druhé vyučo vací
hodině vyučování uk ončeno a hrstka posledních vy-

Z his to rie školy – dávné i nedávné…

trvalců pro puštěna ze školy domů. Tak ne blaze skon- 
čil pro če ské gymnázium školní rok. Kronika školy se
ztra tila, takže není bližších zpráv o dalších osudech
školy. Pokud se po dařilo po válce zjis tit, vystěho vala
se většina českých rodin do vni tro zemí. Žáci školy se
ro zešli na různé ústavy v Čechách a na Mo ravě, aby
zde mohli dok ončit stu dia. Také pro fe soři odešli na
různé školy do vni tro zemí.

V průběhu oku pace země byla škola přeměněna
na dívčí německou střední školu, která převzala veš-
k erý in ventář, zařízení sbírek i uče ben bez jakéko liv
náhrady do svého ma jetku. Kon cem války byla škola
přeměněna na vo jenský lazaret, pro jehož potřeby
byla také adap tována. V bouřlivých dobách května
1945 byla škola obsazena ruským vo jskem.

Min is ter stvo škol ství a os věty ob no vilo svým vý-
nosem ze dne 30. srpna 1945 státní reálné gymná-
zium v Kar lových Varech, s plat ností od 1. září 1945.
Ústav byl umístěn v původní bu dově. Byly prove deny 
adap tační práce, takže od 3. září se začalo s vyučová-
ním. Na počátku školního roku 1945–46 vyučo valo
na škole jen sedm členů pro fe sor ského sboru a škola
měla celkem 151 žáků.

V násle du jících le tech škola měnila svůj název i
bu dovy, ve kterých byla umístěna: reálné gymná-
zium, je denác ti letá střední škola, střední všeobecně
vzdělávací škola a opět gymnázium. V le tech 1958–61
byla dokoce škola rozdělena do dvou sa mo statných
sub jektů. Od roku 1961 do dnešních dnů má své
trvalé sídlo v Dra ho vicích. Ve funkci ře ditele se vy-
střídalo je denáct peda gogů. Byli to: PhDr.Mi chal
Hy nais  (1924–37), La dislav Kleisl (1937–38), Bohu -
mil Macák (1945–48), Jan Kubáň (březen–lis to pad
1948 a znovu ve školním roce 1951–52), Mi ro slav
Pit ter (1952–58), An tonín Kos tohryz (1958–60), Mi -
ro slava Žáčk ová  (1960–61), Štěpán Mül ler (1958–61 
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a 1961–75), PaedDr. Fran tišek Náhlovský (1975–1990)
a Mgr. Jan Male cha (1990–96). Pro zajíma vost uvá-
dím, že posledně jme novaný byl prvním ře dite lem,
který kdysi jako stu dent školu navštěvo val. Dvanác-
tým ře dite lem školy byl od 1.srpna 1996 jme nován
RNDr. Zdeněk Papež. 

Od roku 1931 do součas nosti ma tu ro valo na kar -
lo var ském gymnáziu více než 6000 stu dentů v téměř
200 třídách. Mnozí z bývalých ab sol ventů, kteří delší
dobu do „své“ školy nezavítali, s překvap ením zjistí,
že bu dova školy změnila svoji tvář. Od ledna 1995
Min is ter stvo škol ství, mládeže a tělovýchovy ČR zří-
dilo kar lo var ské gymnázium jako roz počto vou or-
gani zaci. Tato důležitá změna umožnila reali zo vat
plánova nou generální re kon strukci, která proběhla
v ob dobí čer ven–září 1995. Jejím výsled kem je nová
vstupní bu dova. V té se nachází mod erní vrát nice,
pros torné šatny, ob chod se zák ladními potravi nami.
V hale návštěv níka vítá mo zaik ová výzdoba – kera-
mická stěna Mi lana Neu berta. Nově bylo řešeno
i propo jení staré bu dovy s tzv. „ško ličkou“. Ko rido-
rem se mo hou stu denti přemis�ovat bez oh ledu na
počasí, stěny zdobí práce stu dentů z ho din výtvarné
výchovy. Nová ovšem není jen po doba školy, nový je
i její název. MŠMT propůjčilo gymnáziu čestný ná-
zev „První če ské gymnázium v Kar lových Varech“,
s účin ností od 1. ledna 1995.

Za posledních pět let ma tu ro valo na škole 643
stu dentů ve 23 třídách. Většina z nich dnes studuje
na vy sokých školách a čerpá ze zák ladů, které jim po -
skytlo stře došk ol ské stu dium. V současné době se na
škole pot kávají stu denti čtyřletého, sed mi letého a
os mi letého stu dia. Nižší stupeň gymnázia má výuku
ob dob nou jako 2. stu peň zák ladní školy. Vyšší stu -
peň je charak teri zován jako střední všeobecně vzdě-
lávací vnitřně dif er en covaná škola, po skytu jící úplné
střední vzdělání uk ončené ma turi tou. Zák ladní
funkcí gymnázia je při pra vo vat žáky ke stu diu na vy -
sokých školách, a to v ce lém jejich spek tru. Matur ant
může pok račo vat i ve stu diu na něk teré vyšší od -

borné škole. Ře ditel školy RNDr. Zdeněk Papež při
svém nás tupu do funkce prohlásil: „Chci pro fi lo vat
gymnázium jako střední školu s maximálně možným
záběrem přírodních a hu manit ních oborů, v závis -
losti na zájmu a tal entu stu dentů.“ Zda se to jemu
i ce lému peda gogickému sboru daří, o tom vy poví-
dají napřík lad násle du jící údaje.

Na jaře loňského roku proběhla tzv. Sonda
MATURANT 98. Po dro bili se jí vši chni žáci závě-
rečného ročníku všech forem stu dia na všech druzích 
a typech středních škol, kteří měli uk ončit stu dium
na střední škole v ma turit ním oboru ve školním roce
1997/98. Šlo o je den z kroků v ověřování podmínek
prove ditel nosti a smyslu zave dení všeobecné, jed -
notné a státem plně garan tované ma turitní zkoušky.
Žáci se po dro bili písemným testům z če ského ja zyka
a lit era tury, z mate ma tiky a z cizího ja zyka. První če -
ské gymnázium v Kar lových Varech mělo velmi
dobré výsledky. Z celk ového počtu 366 gymnázií
v Če ské re pub lice se umís tilo úrovní matur antů v če -
ském ja zyce na 80. místě, v mate ma tice na 51. místě,
v cizích ja zycích na 52. místě a v celk ové úrovni
matur antů na 45. místě.

Před vánočními svátky se ře ditel školy obrátil na
ro diče všech stu dentů s ano nymním do tazníkem. Šlo
vlastně o průz kum názorů na způsob práce školy.
Bylo rozdáno přes 700 do tazníků a vráceno asi 500.
Od povědi dávají po vy hod no cení so lidní poh led ro -
dičovské veřejnosti na naši školu:

• Míra spoko je nosti ro dičů se školou: zcela ano –
22 %, spíše ano – 64 %

• Následné hod no cení správ nosti volby stu dia na
škole: ano – 86 %

• Hlavní požadavek kladený na školu ro diči: všeobec-
né vzdělání – 44 %, přijetí na vy sokou školu – 52 %

• Pref er ence ro dičů: zna losti – 97 %, známky – 3 %
• Termín pro fesní volby, tj. volba vo litelného či

ma turit ního předmětu, případně typu vy soké
školy: po třetím ročníku – 50 %, během 4. roč-
níku – 26 %, po 2. ročníku – 24 %
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Ro diče měli navíc možnost uvést skutečnosti,
které – podle jejich názoru – dělají škole čest, even -
tu elně jí výrazně škodí. V prvém případě s ve likým
náskokem zvítězil názor, že je to úspěšnost stu dentů
při vstupu na vy sokou školu. 

Do třetice jako přík lad úspěšnosti školy uvádím
přijímací zkoušky. Již sa motný fakt, že se každoročně 
konají, je dok ladem trvalého zájmu o tuto formu
studia právě na naší škole. Zájem ucha zečů vždy pře- 
vyšuje ka pacitní možnosti školy. Platí to hlavně o os -
mi letém stu diu, na které se le tos přihlásilo 188 žáků
a při jato bylo pouze 60 z nich. Na čtyřleté stu dium
bylo 63 ucha zečů v prvním a 55 ve druhém termínu.
I v tomto případě se naplní pouze dvě třídy po 30 stu -
den tech.

Škola, to nejsou jen žáci či stu denti, to je také
pro fe sorský sbor. I ten doznal v průběhu posledních
pěti let řady změn. Z celk ového počtu 67 peda gogů
zhruba třet ina ab solvovala kar lo var ské gymnázium.
Jedni při cházejí, druzí od cházejí – do důchodu, ale
i tam, od kud již není návratu. S úc tou budeme vzpo-
mínat na bývalého ře ditele školy Štěpána Mül lera,
na pro fe sory Geor gie Bímu, Al oise Fořta, Mgr.
Pavla Růžičku, Mgr. Evžena Ma tulu, Ma rii Ha be -
nich to vou a Mgr. Pe tra Šo haje.

Škola, to nejsou jen stu denti a pro fe soři, to jsou
také pro vozní a s právní zaměst nanci. Služebně nej-
starší je uklízečka paní Bohu mila No votná, peču jící
o čis totu školy¨již od roku 1965. Součástí školy je

i školní jídelna, za jiš�ující stra vování všech. Celý ko-
lek tiv diriguje ve doucí jídelny Věra Mužík ová a ve -
doucí kuchařka Jitka Janík ová. Výbor nou stravu
oceňuje většina mládeže i do spělých.

Škola, to jsou také ro diče žáků, z nichž mnozí
před lety sami sedávali ve škamnách gymnázia. Ke
škole neodmyslitelně patří i přátelé, příznivci a spon -
zoři. Ve dení školy i stu denti uvítali mezi se bou řadu
významných návštěv níků. Z těch nejznámnějších u-
vádím po li tiky JUDr. Pe tra Pitharta a Jana Rumla,
po slance Par la mentu Če ské re pub liky Ivana Vrzala,
ing. Mi ro slava Vacka a Mi chaela Kuneše, spi sova-
tele Zdeňka Šmída a PhDr. Mi ro slava Iva nova,
velvys lance Fran cie Phil lipe Costu nebo primátora
města JUDr. Jo sefa Pavla.

Bylo by možné pop sat mnoho dalších stránek
o šk ole, která je v le tošním roce ju bi lan tem. Při
oslavách narozenin se ob vykle scházejí příbuzní, přá- 
telé a známí, aby s oslavencem zavz pomín ali a po-
přáli mu to nejlepší do dalších let. Škola, její bývalí
i současní stu denti, pro fe soři a další pra cov níci, to je
také jedna ve liká, početná rodina. Sešli se v le tech
1974, 1990 a1994. Schází se i le tos, aby si při pomněli
léta svého mládí, aby tomu svému ústavu – Prvnímu
če skému gymnáziu v Kar lových Varech – složili hold.

PhDr. Zdeněk Mu sil

Ka mila Mi chlová, 16 let
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Ne jen prací živ je člověk a ne jen studiem gym na -
zista. Proto se kromě stu dijních výsledků svých žáků
může naše škola pyšnit i ce lou řa dou nejrůznějších
ak tivit.

Gymnázium udržuje a pod po ruje čilé kon takty se 
ško lami v Německu, Švýcar sku, Fran cii a Lu cem bur -
sku. Vzájemná styky dnes už ne mají za cíl pouhé
navštěvování a poznávání se navzájem. Spo lu práce
stále častěji probíhá na úrovni společných mez iná-
rodních pro jektů s part ner skou školou a přidělení fi -
nančního grantu něk teré z mez inárodních in sti tucí
(pro gram Phare, Nadace Rob erta Bo sche, Amavet
atd.) umožňuje reali zaci tak ových akcí, na které by ji -
nak státní gymnázium ne mohlo uvol nit fi nanční pro-
středky.

Na zák ladě tak ových pro jektů se reali zo val vý-
měnný poznávací po byt našich žáků do Švýcar ska a
do Fran cie. Vroce 1997 proběhl česko- německý vý-
tvarný pro jekt s part ner skou školou v Bay reuthu

Mi mošk olní a zájmová čin nost

(SRN) s náz vem Umění přek račuje hranice, pro -
gram Phare fi nan co val loňský výtvarný pro jekt Sto-
py, Nadace Rob erta Bo sche ze SRN umožnila
konání dvou velkých společných kon certů. Naši stu -
denti navštívili rovněž Ev ropský par la ment ve Štras -
burku a v květnu le tošního roku se zúčastní zás tupci
naší školy jednání Ev rop ského par la mentu mládeže
v Drážïan ech. Tyto akce umožňují kon takt s ro dilý-
mi mluvčími prak ticky všem našim žákům, kteří mají
jako cizí ja zyk němčinu a fran couzšt inu. Kon takty
však mo hou navázat i žáci s angličti nou, protože ve
všech zmíněných zemích je na výuku an gličt iny kla-
den velmi silný důraz. Jsme si dobře vědomi té sku-
tečnosti, že pouze mládež bez před sudků, která má
možnost kon taktů a srov nání s ok olním světem, je
scho pna bu do vat sjed no ce nou Ev ropu.

Škola se také snaží pod poro vat žáky v jejich umě- 
leckých a spor tov ních ak tiv itách. Vkročí- li člověk do

Vánoční koncert 1997 Dětský pěvecký sbor PaedDr. Hany Nozarové
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bu dovy v od poledních hodinách, překvapí ho čilý
ruch, který ve škole vládne. V tělocvičně se hraje
školní liga ve floor ballu nebo bas ket balu, v suterénu
hrají žáci obíhačku u ping pon gových stolů. V učebně
zkouší D.S. Na drát kách, ve ško ličce probíhá zkouška 
pěveckého sboru a sborm istr pan Zeman ho do -
provází na piano, v nově zařízené keramické dílně se
točí hrnčířský kruh a od keramické pece je právě
odnášena další sada keramických výrobků. U bufetu
se líbá od cházející pár.

S výsledky mi mošk olní čin nosti se škola často
chlubí na veřejnosti. O pěveckém sboru a D.S.Na -
drát kách se dočtete na ji ném místě to hoto sborníku,
ale nesmíme opomíjet ani spor tovní výsledky.

Z velkých mez inárodních spor tov ních závodů
v německém Ditz in genu přivezli naši reprezen tanti
ce lou sbírku me dailí a celk ově obsadili mezi 800
spor tovci ze šesti zemí 1. místo. Každoročně se nižší
i vyšší gymnázium za po juje do ce lo roční soutěže zá-
k ladních a středních škol. Nejlepších úspěchů již tra -
dičně dosa hují spor tovci v těchto dis ci plinách:
basketbal, vo lejbal, plavání, hor ská kola, pře spolní
běh a lyžování. Velké ob libě se těší také netra diční

sporty jako base ball či floor ball. Výtvarníci jsou hrdi
na úspěch v loňském 0. ročníku Ceny umělecké aso -
ci ace KV´95, z níž si 4 naši stu denti od nesli ocenění
za významný výtvarný pro jev stu dentů středních škol
Kar lo var ska. Součástí ceny pro vítěze byla prohlídka
ate liérů Akade mie výtvarných umění v Praze. Le toš-
ní 1. ročník této soutěže má téma Můj vzkaz je dena-
d vacátému století a škola se zúčastní výběrem 20
výtvarných prací žáků nad 15 let. Úspěšná byla také
prezen tace prací žáků naší školy na výstavě Vánoce
v Duhová paletě v prosinci 1998. Drobné výtvarné
práce si lze i zak ou pit napřík lad v rámci uskutečně-
ného vánočního trhu nebo při majálesu. Pro de jem
zís kané fi nanční prostředky jsou zpětně používány
k nák upu výtvarného ma teriálu.

Naši žáci ale umějí i výborně zpívat, což každo-
ročně do ka zují ocenění z ce lostát ního kola soutěže
dětských zpěváků Kar lo varský skřivánek. Umějí
skvěle bádat, pro gra mo vat, hrát šachy, lit erárně tvo-
řit, šer mo vat, tan co vat, lyžovat…

A aby tato škola měla vždy dost op ti mis tických
peda gogů s elánem a žáků s chutí něco dokázat, to je
naše přání do bu doucna.

Kvar tet Ing. Vla dimíra Svo body Ma lování na tělo (kvinta B) Pohár Če ského rozhlasu 1998
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Pěvecký sbor

Pěvecký sbor pracuje čtyři roky pod ve dením pro fe sora Václava Zemana. Během každého školního roku
uskuteční 8 až 10 kon certů pro stu denty gymnázia i kar lo var skou veřejnost. Oblíbené jsou zejména vánoční a
jarní kon certy. Sbor má dnes při bližně 40 členů a jeho rep er toár je roz sáhlý – od ba roka až po mod ernu.

Sbor úspěšně spo lu pracuje s part ner skou školou v Německu, kterou je Graf- Münster- Gymnasium z Bay -
reuthu. První společný vánoční kon cert se konal již v prosinci 1995. Nadace Rob erta Bo sche ze SRN v roce
1998 vy hod no tila a fi nančně pod pořila pro jekt dvou společných kon certů v Kar lových Varech a v Bay reuthu.
Tyto kon certy se set kaly se ši rokým oh lasem veřejnosti a byly spo jeny s třídenním poznávacím po by tem
v parner ském městě.

Pěvecký sbor rovněž každoročně reprezen tuje náš re gion na přehlídce Gym na sia can tant v Brně.
S tímto pěveckým těle sem spo lu pracuje školní in stru mentální sdružení ve dené Ing. Vla dimírem Svo bo -

dou a pro fe sorka Hana No za rová, která se stará o pěvecký potěr.

Mgr. Eva Hanková
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Kausa D.S. Na drát kách

Di vadelní sdružení či sešlost, jak kdo chce, Na drát kách vznikla z jisté ne rozvážnosti na jaře roku 1997. Od
začátku byl počet jejích členů značně proměn livý, ale dá se říci, že vy soký. Soubor za poměrně krát kou dobu
vys tou pil na veřejnosti se čtyřmi pre mié rami, které po cházely z velké míry z vlastní tvůrčí dílny.

• jaro 1997 – Jenovéfa aneb ak tuální his torická tragikome die se zpěvy a mezihrami.
• podzim 1997 – Slunce je vejce pštrosa emu. Po etické di vadlo.
• jaro 1998 – RE PRE – DE PRE. Mor bidní div né di vadlo.
• jaro 1999 – Dům o tisíci pa trech.

Svůj pros tor nalezlo sdružení ve zno vuob no veném kdysi stu dent ském di vadé lku KAPSA a odtud pod niká
občasné výpady po vlas tech českých, kde je hod no ceno diváckou obcí a případnými poro tami vesměs kladně.
Asi největšího úspěchu zatím dosáhlo v Lib erci, kde na ce lostátní přehlídce klubových pořadů zís kalo dvě
hlavní ocenění.

Mo mentálně je před di vadelním soub orem oblastní přehlídka netra dičních a mladých di vadel v Os trově a
tedy i možnost případného pos tupu na ce lostátní Šrám kův Písek. Tak uvidíme.

Za D.S. Stan islav Hoff man
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Poslední zvonění 1998

Majáles 1998
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Z kar lo var ského gymnázia

(Trapný) úvod

Tyto noviny vás zave dou do fascinu jícího světa kar lo var ského gymnázia,
který již po mnoho let roz víjí lid skou mysl a který v bu doucnu nepo chybně
získá v dějinách lid stva zvláštní význam. A tím spíš, že zejména v posledních
sedmi le tech na něm došlo k para normálním jevům, které čekají na vys větlení. 
Zdá se, že na této škole jsou skryty největší záhady to hoto světa…

Nikdo neví, jak mohla celá naše třída dostu do vat a vydržet to až do ma -
turit ního plesu. Ale jak vši chni tvrdí: „Pravda je někde venku…“

Vaše zlatíčka

z ma turit mích no vin sep timy B 1999

Pavel Raška, 16 let
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O kar lo var ském gymnáziu jsem slyšel vy právět řadu příhod ještě před tím, než jsem na něj vstou pil. Vy
právěla mi je ma minka, která na této škole stu do vala. Patřím tedy již ke druhé gen er aci, jež tu zas tu puje naši
rod inu.

Občas ma minka zavz pomíná na to, co zde, v této bu dově – dok once měla třídu na stejném patře jako mám
já – prožila.

Mezi často jme nované školní zážitky patří napřík lad střelba na terč (niko liv po hyblivý) v hodinách těle sné
výchovy. Maxi mum dosažitelných bodů bylo padesát, ale nezřídka se stávalo, že ma minka měla šest a její
spolužačka vedle přes osm desát. (Tím vůbec nechci říci, že by snad ma minka mi nula i slona z pěti me trů).

Další úsměvné se týkalo mate ma tiky. Pan pro fe sor Patera vždy říkal na třídních schůz kách mojí babičce:
„Svo bo dová, hm, to je krásná tro jka. Opravdu krásná tro jka.“

Mezi dále zmiňované pro fe sory patří páni Bartůněk na český ja zyk, Tomášek na dějepis, Otýs na fran -
couzšt inu nebo třídní pro fe sor Houser na chemii. Ma minka se také účast nila brigád, které se tehdy pořádaly
(česání chmele, sběr bram bor), ale spíš než užitek státu to myslím při neslo ob vese lení stu dentům.

Ma minka od ma tu ro vala a úspěšně vys tu do vala dvě vy soké školy, na čemž měla jistě ne malý podíl do brá
průprava to hoto (jak my dnes s ob libou říkáme) ústavu. Protože ma tu ro vala v roce 1968, na teh dejší dobu
v uvolněné at mos féře, odešlo mnoho jejích spolužáků do zah ra ničí, např. do Švýcar ska, USA, SRN nebo Aus -
trálie. Něk teří v nové zemi zůstali, jiní se po le tech vrátili zpět do Če ské re pub liky. Vši chni se scházejí dod nes
a rádi na školu vzpomínají.

Václav Beran, 16 let

 Takže já bych si přála a ne byla bych proti, kdyby se mi vše tohle splnilo: ab sol vo vat cestu kolem světa a ne -
jen za 80 dní, aspoň na chvíli být v 15. století, pár měsíců pobýt na dvoře krále Ludvíka XIV., bydlet nejlépe
v cen tru Londýna nebo Paříže, umět výborně fran couz sky, německy a an glicky, do stat se na vy sokou, skočit
bungee- jumping, mít zdarma lekce potápění někde u Gi bral taru, dále lekce umění v hrnčířství, umět psát
básně, mít rovné nohy, krásně zpívat, umět hrát na saxo fon, dobře ma lo vat, zhléd nout Ver diho Nabucca a
Aidu, vlast nit pár obrazů Co rota, set kat se s F.Vil lonem, konečně sehnat přesýpací hodiny a velký plakát Ein -
ste ina, do stat ka zetu Enya, nebo raději její CD i s věží, walk mana Aiwa, mít dredy nebo aspoň rastu, chvíli zku -
sit bez sta rostný život, ne nosit brýle, nejmíň na 14 dní zavřít gympl, sho dit pár kilo, zdarma do stat parfém
Cas mir, najít můj ztra cený tygří zub a vůbec všechny věci, které jsem někde za pomněla, moci přijít na le tošní
ma turák čtvr�áků z gym plu, poznat ta jem ství At lan tidy a UFO, umět létat, do stat ty tři gumy v barevné
krabičce, které jsem si vždy přála a o kterých se mi vždy zdálo, že je mám, a nikdy se mi to nesplnilo, do stat
lyžáky Salo mon, povečeřet s Tomem Hank sem a Kevi nem Ba conem, zahrát si s Jame sem Deanem v jed nom
filmu a hlavně vrátit svůj život o kousek zpět a opravit jednu chybu a ještě jedno velmi pěkné přání, které vám
však neřeknu.

Alžběta Ka janová, 17 let

Kdy bych měla tři přání

O kar lo var ském gymnáziu
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Nikdy nejsme sami, vždycky je s námi Bůh a TV Nova

Mám do taz? Věříš v Boha? Už jsi ho někdy držel za ruku? Tak to jsme dva. Já taky ne. Je ale mezi námi
rozdíl. Ty jsi skočil na špek náboženský sektě, zatímco já tele vizní rek lamě. Mys lela jsem, že mi Středa- laser
pomůže a že s Body- wonders budu vy pa dat per fek tně; a taky ten Středa- form, že zhubnu. Teï už jim nevěřím. 
Ani rek lamě a ani tomu pisálk ovi v novinách. Ha! Prý nikdy nejsme sami! A taky, že s námi TV Nova a Bůh,
nebo něco po dob ného!

Byla jsem sama doma a byl večer a tele vizní zprávy na Nově. Říkám si, že nic horšího už být nemůže. Teda,
chtěla být fak ticky vtipná, ale moc se jí to nepovedlo. Už to vidím. Zase v so botu mu bu dou volat. Ře diteli,
myslím. Co to ta Juri nová říká a vůbec, vždy� fia lovožlutá nejde k čer vený! Ještě že nejsou vidět ponožky!

Ten večer to ne bylo všechno. V tu dobu, co „nejlepší spor�ák“ pravi delně in for muje hlavně o fot ba lových
událostech, poci�uji nepříjemné pálení. Mám zapnutý Středa- form. Cítím smrad. Tenhle přís troj na hub nutí
je stejně tak falešný, jako celý svět kom erční zábavy. Raději budu sama než s něčím, čemu ne mohu věřit!

Kateřina Mo ravcová, 18 let

Jedna mo drá šatna

Je to už do cela doba, co jsem s hla vou nak loněnou vzhůru po zo ro val pro fe sory i starší stu denty. Je to pár
let, která jsou nezadržitelně pryč. Přebírám- li si nyní všechno to, co jsem tehdy stihl natro pit, směji se, vrtím
hla vou, ba i krčím ra meny. Vzpomínám si na jednu obzvláš� vy daře nou příhodu, která právě pár let pa ma tuje.

Byl jem tenkrát myslím v sekundě, slunce a rtu� teploměru u čísla devětad va cet říkaly, že školní rok po -
malu, ale jistě končí. Nevím proč, ale zase mě chytl je den z mých bláznivých nápadů. Mí blázniví spolužáci
tento nápad i od souh la sili a jed noho bláznivého dne se mohl uskutečnit: nabar vit naši šatnu na mo dro.

Byli jsme tři, kteří místo vyučování, kde se stejně – kan toři, dáte mi za pravdu – už moc nedělá, zůstali
v šatně. V prvních chvílích dok once rady rozdával pan mladší školník, jen konz er va tivní starý školník při poh -
ledu na mo drou barvu po chopení nějak pos trádal. Těžké práce si vyžádaly i další dny. V této době se však měl
konat školní výlet a my tři jsme se roz hodli ni kam ne jet.

S výsled kem jsme byli nanejvýš spoko jeni. Tento předčasný op ti mis mus nám zchla dil pan třídní hned
násle du jící den, kdy hle dal vys větlení naší neom lu vené ab sence na školním výletě. Moc se s námi ne mazlil.
Výsled kem mno ha denního snažení byla totiž důtka třídního učitele.

Od té doby jsem měl nápadů ještě bez počet, třeba když jsem od bar vení šatny přešel k bar vení vlasů.
Kdyko liv si chci šatnu natře nou na mo dro při pome nout, sáhnu do pře plněného šu plíku a vytáhnu třídní

důtku. Pravda, vždycky chvíli trvá, než najdu tu správ nou…

Petr No votný, 16 let
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Jan Fi lčák, 15 let

Olga Najma nová, 13 let
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Osud řekl: Co bys řekl tomuhle?
Bůh řekl: Hmm. To je nadčlověk?
Osud řekl: Ne, prohlédni si ho pořádně, je udělaný přesně podle pravi del.
Bůh řekl: Těle sné vlast nosti jsou všechny nad průměrné. Dok once in te li gence je 156. Vidím tady

hudební nadání, in venční schopnosti také nad průměrné, bez pro blémo vou rod inu,
ma teriální do statek, poli tické schopnosti vy soce nad průměrné. Že jsem tak smělý, čím jsi
to vyvážil? Tomu říkáš spravedl nost?

Osud řekl: Tady. Nikdy nebude mít přátele. Když si spočítáš body za výhody a schopnosti, dá to
dohro mady přesně dvě stě. A za tuto nevýhodu získám také dvě stě. Takže je postaven
spraved livě.

Bůh řekl: Tuto nevýhodu jsi ještě nikdy nepoužil.
Osud řekl: Nepoužil. Ale prav idla ji umožňují. Proč to nevyzkoušet? Čím méně nevýhod bude mít, tím 

hůře ho bude svádět ïábel.
Bůh řekl: Dobře, a� se tedy narodí.
Ďábel řekl: Myslím, že si s tím po radím.

V roce 2001 se v an glickém měs tečku Ra ven hill naro dil Gra ham Ba con. Otec byl ma jite lem malé palírny
whisky, matka v domác nosti. Oba měli malého Gra hama ve lice rádi, a proto udělali, co mu na očích viděli. Vys tu -
do val nábožen ské gymnázium s vyzna menáním a ab sol vo val zák ladní uměleckou školu ve hře na klavír, ky taru a
hou sle. V sedmnácti mu vyšla kniha „Můj mír“. Často byl velmi neš�astný, protože neměl žádné skutečné ka -
marády. Ve dva ceti se roz hodl, bude se mstít. Vstou pil do lib erální poli tické strany a po dvou le tech usi lovné práce ji 
dovedl k vítězným vol bám. Mer zitím stu do val právo na Ox ford ské univer zitě. V dalším vo leb ním ob dobí byl již
světově známým min is terským předse dou. Tehdy však udělal něco, co nikdo nečekal. Vy hlásil světu válku.

Válka netrvala dlouho, protože po dvou le tech tvrdých bojů přišly na řadu zbraně hro madného ničení. V roce
2029 za hynulo še desát pro cent lid ské popu lace na Zemi, ostatní čekali na smrt hladem a zi mou. Tehdy přes tali vši -
chni věřit v Boha.

Osud řekl: Pro miň
Bůh řekl: To nic. Tady nám už život nepokvete. Zkusíme to někde jinde. Na padlo mě tvořit jedince

úplně stejné, systém ab so lutní spravedl nosti.
Osud řekl: Proč ne, můžeme to vyzkoušet. Času máme dost.
Ďábel řekl: Myslím, že si s tím po radím.

Karel Smutný, 18 let

A bůh viděl vše, což učinil, a aj, bylo velmi do bré.
– Kniha Gene sis, kapi tola 1, verš 31.
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Když jsem nas tou pila na gymnázium, dostali jsme na dějepis pana pro fe sora Růžičku. Na první poh led to
byl příjemný pán, plný op ti mismu. Po něko lika hodinách se stal mým ne joblíbenějším pro fe sorem. Na jeho
hodiny jsem se upřímně těšila. Nikdy jsem se na hodiny dějepisu ne musela příliš při pra vo vat, což bylo také
velmi příjemné, nikdy jsem ne dostala na vys vědčení ji nou známku než jed ničku.

Pan pro fe sor měl zvláštní způsob vykládání látky. Když jsme probírali praotce Čecha, jak vys tu po val na
horu Říp, vylézal po malu pan pro fe sor na kate dru. Z výšky kate dry se roz hlédl a řekl: „To je ta země za -
slíbená, zvěře a ptáků plná, me dem oplývající.“ Z počátku jsme nevěděli, co si máme mys let, jes tli se náho dou
pan pro fe sor nezbláznil, ale nak onec jsme se začali šíleně smát, až se začala škola otřásat v zák ladech.

„Prao tec Čech“ na kat edře ne bylo zcela poslední vys toupení. Když nám pan pro fe sor vykládal o ne an -
drtálcích, chtěl to co možná nejvíce při blížit. Začal po třídě skákat jako opice a vydával i tak ové zvuky. Pro -
plétal se mezi lavicemi. Třída opět pro pukla ve smích.

V jiných hodinách se stalo také něko lik hu morných příhod, ale na tyto dvě nikdy neza pomenu. Byly to
opravdu hodiny podle hesla „škola hrou“.

Lu cie Bečvářová, 16 let

Vážení přípravní výboři! 
Díky za poz vání k oslavám, mi nulé mne potěšily a al ma nach mne in spi ro val k tomu, abych Vám po slal

svoji báseň z let těsně po ma turit ních. Ne myslím, že by to byla perla če ské poezie, ale našeho češt ináře Vrá�u
Bartůňka by určitě potěšil už ten fakt, že jeho snažení vy dalo plody i na zdán livě neúrodné půdě. A tak ji
přijměte jako vzpomínku na něj a hold mým mi lovaným Varům.

Oblíbené hodiny dějepisu s panem pro fe sorem Růžičkou

Kar lo var ská in tráda

Mé kopce bachraté jak ňadra zralých žen
s bra davkami Di anou a Svatým Lin har tem

mé královské rodné kopce
pod nimiž Mo zartův syn leží v hrobce

mé kopce lesnaté
stovkami pěšin prok laté

mé mi lované kopce
Veïte mne vzhůru živo tem

a ne jak skopce

Jiří Turek, ab sol vent z roku 1959
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Mis tra Jo sefa Li eslera jistě vši chni znáte. Jeho malířský kumšt si pod manil velkou část světa, ma luje krásy
a hrůzy součas nosti, lásku a nenávist, květ iny a lidi, styli zované do jeho před stav, strach a hrdin ství těchto dnů,
mi nulé apo ka lypsy, bu doucí vize – konec! Je to ode mne trou fa lost se ta khle vy jadřo vat, ne rozumím těm
obrazům jako kri tik, ale líbí se mi, protože vím, co tím chce malíř říci, vím, že je šlechetný člověk se srdcem na
dlani pro každého, kdo srdce potře buje, že se rád směje a umí i smut nit, nedělá z živ ota pro blém, je za něj
vděčný a rád ho žije a všude kolem sebe šíří po hodu a to ele mentární člověčen ství, kterého je tak poskrovnu.
Je stejný od svých klukovských let dod neška, ani trošičku nez pychl tou zaslouženou slávou, je to pořád ten
veselý, srdečný Pepíček Li esler, náš kar lo varský spolužák. Ano, i toho člověka v mládí for movaly ty mi lované
Vary, zůstal jim věrný jako my vši chni, kteří jsme měli to štěstí tam prožívat onen živ otní úsek, který dává zá-
klad k dalšímu živ otu. Li esler je náš a my jsme jeho, stejné je to s jeho Blažen kou, kterou mu taky při nesly
Vary. A po zor! I já.

Kar lo var ské střípky – klípky
Marie Laňová – Wo ta wová

ab sol ventka z roku 1937
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Školní rok 1998/99 ve sta tis tických údajích:
Název školy: První če ské gymnázium v Kar lových Varech, Národní 25
Stu dium: 79-02-500 všeobecné stu dium
Dé lka stu dia: os mi leté, čtyřleté, dobíhající sedmileté
Ře ditel školy: RNDr. Zdeněk Papež
Zás tupci ře ditele: Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kon del
Ad resa školy: Národní 25, 360 20 Kar lovy Vary
Spo jení: tel. 017/3223550, 017/(32)27604 (řed.školy), fax 017/3223369
e- mail: gym kvary@mbox.vol.cz (příp. skola@gym kvary.cz)
URL: http://www.eru dio.cz/~gymna1- kv (příp. http://www.gym kvary.cz)

Stu denti
Počet stu dentů: 710
Počet dívek: 413, t.j. 58 %
Počet tříd: 24 (19/5)*
Průměrná ve likost třídy: 29

Učitelé
Počet vyuču jících: 64
Průměrný věk učitelů: 42 let
Počet žen: 44, t.j. 69 %

Ak tiv ity
Počet vo litelných předmětů: 16
Počet kroužků a nepovinných předmětů: 13
Stu dent ské ak tiv ity: časopis, divadelní

soubor, hudební skupiny a jiné
Zah ra niční ak tiv ity: mezinárodní projekty,

zájezdy, výměnné a studijní pobyty
Počet zah ra ničních part nerských škol: 5

Vy bavení
Učitel ská kni hovna: 6000 knih
Stu dent ská kni hovna: 5000 knih
Počet uče ben: 40
z toho od borných uče ben: 10, t.j. 25 %
Další zařízení: jídelna (775 strávníků),

bufet, studovna, zahradní atrium

Přijímací řízení
Počet přihlášených~počet při jatých: 188~60 / 118~60*
Váha pro spěchu na ZŠ: 20 %
Součásti přijímacích zkoušek: M, Č
Forma přijímacích zkoušek: písemná
Náplň přijímacích zkoušek: sa mo statná a tvůrčí aplik ace

vědo mo stí

Cizí ja zyky
Povinně i nepovinně vyučované ja zyky: Aj, Nj, Fr, Rj, Lat
Povinná výuka 2.cizího ja zyka: Ano
Počet ho din ja zyků týdně na stu denta: 4 až 10

Počítače
Počet stu dentů na počítač: 30
Počítače dostupné stu dentům v jejich volném čase: Ano
Škola při po jena na Inter net: Ano
Inter net dostupný stu dentům v jejich volném čase: Ano
Náplň vyučo vacích ho din: Word, Ex cel, Fox pro, Ac ces,

Corel, Vis ual Ba sic

Výsledky kla si fikace v polo letí
Pro spěli s vyzna menáním: 183, t.j. 25,8 %

Zájem matur antů o VŠ: 93 %

Úspěšnost při přijímání na VŠ: 69 %

*os mi leté/čtyřleté
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Ančin cová Dana, Mgr Z, Tv od roku 1989
Bay erová Vla sta M, Vv od roku 1993
Boušk ová Jar mila, Mgr. Č, R od roku 1957
Bu chtel Edu ard Tv, Z od roku 1974
Burian Jiří, Mgr. M, F od roku 1994
Buri anová Jana, Mgr. Vv od roku 1992
Čepčán yová Jana, Mgr. Fr, D, L od roku 1992
Drenková Leona A od roku 1995
Em ler Vra ti slav, PaedDr. Z, Tv od roku 1993
Habr zettl Ro man, Ing. VT, El od roku 1983
Habr zet tlová Hana, Mgr. A, N od roku 1982
Hanková Eva, Mgr. N, R od roku 1980
Haran tová Jana, Mgr. N, Tv od roku 1988
Hen druková Halina Bi, Ch 1977–1993

od roku 1998
Hoff man Stan islav, Mgr. Č, D od roku 1996
Hor ská Lenka, Mgr. Tv, On od roku 1991
Houšk ová Li buše, Mgr. A od roku 1995
Hrudková Eva, Mgr. N, D od roku 1996
Jenčík Lubomír, Mgr. Č, D od roku 1989
Jiřík ová Irena, Mgr. Č, Vv od roku 1994
Karafiátová Zu zana, RNDr. F, Ch od roku 1993
Knéřová Mag daléna, Mgr. Č, N od roku 1995
Kon del Dušan, Ing. VT, El od roku 1993
Kon de lová Mi chaela, Mgr. A, Č od roku 1996
Korčag ina Natálie, Mgr. A od roku 1990
Kozák ová Milena, Mgr. Č, Vv od roku 1995
Kubátová Lenka, Mgr. M, Dg od roku 1979
Kun zová Marta, Ing. Vv od roku 1980
Kváča Radek, Mgr. Č, On od roku 1990
Ma chovcová Hana, Mgr. M, Dg od roku 1987
Male cha Jan, Mgr. M, F 1966–1982,

od roku 1987
Melčová Anna, RNDr. Bi, Ch od roku 1975
Mi lo tová Dag mar, Mgr. Č, Hv od roku 1995
Mol cová Monika, PhDr. Ps, Ped od roku 1995
Mu sil Jiří M, Dg od roku 1977

Musil Zdeněk, PhDr. D, On od roku 1979
Němečková Miloslava, Mgr. Č, N od roku 1996
Neubertová Věra, Mgr. Č, Fr od roku 1989
Nováčková Jaromíra, Mgr. Ch, Bi od roku 1971
Nozarová Hana, PaedDr. Č, Hv od roku 1992
Odvodyová Justina, Mgr. Č, R od roku 1965
Papež Zdeněk, RNDr. M, F od roku 1980
Patera Miloš M, F 1957–1974,

od roku 1992
Paterová Eva M, Dg 1959–1960,

od roku 1966
Pauleová Miluše, Mgr. Č, D od roku 1977
Pánková Miriam A od roku 1999
Petřík Jiří, RNDr. Bi, Z 1967–1970,

od roku 1971
Poštová Martina, Mgr. A, D od roku 1996
Potácel Jaroslav, RNDr. M, VT od roku 1987
Potužníková Miluše, Mgr. Tv, Z od roku 1991
Preňková Monika, Mgr. M, Ch od roku 1993
Růžičková Terezia, Mgr. A, R od roku 1990
Scheuerová Věra, Ing. Ch od roku 1981
Schöniger Kurt, Mgr. Tv, Z od roku 1994
Sikorová Věra, RNDr. F, Ch 1971–1987,

od roku 1993
Smirnová Anna A od roku 1998
Svoboda Vladimír, Ing. VT od roku 1993
Šímová Hana, Mgr. Č, N od roku 1979
Šolcová Miloslava, Mgr. Bi, Ch od roku 1970
Štegová Ta�ána, Mgr. Bi, Tv od roku 1994
Švecová Věra, RNDr. Bi, Ch od roku 1993
Thomas Jan, RNDr. F, Ch od roku 1978
Turčinová Jana, PaedDr. Č, N od roku 1984
Uherková Eleonora, Mgr. Č, Vv od roku 1996
Váchová Martina, Mgr. On, Tv od roku 1996
Vaňková Květa, Mgr. Č, D od roku 1996
Weberová Jarmila, Mgr. M, Dg od roku 1992
Zeman Václav A, N, Hv od roku 1993

Přeh led pro fe sorů v ju bilejním roce 1999
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zleva

Sedící: T. Růžičk ová, M. Šol cová, M. Paule ová, M. Potužník ová, E. Pa terová, E. Hanková, Z. Papež,
D. Kon del, V. Neu ber tová, E. Uherková, M. Kozák ová, M. Kun zová, I. Jiřík ová, Z. Mu sil, J. Burian.
1. řada: T. Šte gová, J. Buri anová, J. We berová, N. Korčagi nová, L. Drenková, M. Poštová, J. Boušk ová,
J. Od vo dyová, J. Nováčk ová, K. Vaňk ová, H. No za rová, S. Hoff man, D. Ančin cová, R. Habr zettl, V. Em ler.
2. řada: A. Melčová, J. Turči nová, R. Kváča, M. Váchová, M. Němečk ová, M. Patera, J. Male cha, V. Svo boda, 
J. Tho mas, J. Potácel, D. Mi lo tová, M. Preňk ová, L. Houšk ová, J. Mu sil.

Pro fe sorský sbor
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čtyřleté stu dium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český ja zyk a lit era tura 3 3 3 4

1.cizí ja zyk 3 3 3 3

2.cizí ja zyk 3 3 3 3

Zák lady společenských věd 1 1 2 2

Dějepis 2 2 2 1

Zeměpis 2 2 2 0

Mate ma tika 4 4 3 4

Fyzika 3 3 3 2

Che mie 3,5 3 2 2

Bio lo gie 2 3 2 2

In for ma tika a výpočetní tech nika 2 0 0 0

Výtvarná výchova 2 2 0 0

Hudební výchova 2 2 0 0

Tělesná výchova 2 2 2 2

Volitelné předměty 0 0 4 6

Učební plány

os mi leté stu dium prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva

Český jazyk a literatura 5 5 5 4 3 3 3 4

1.cizí jazyk 5 4 4 4 3 3 3 3

2.cizí jazyk 0 0 0 0 3 3 3 3

Základy společenských věd 1 1 1 1 1 1 2 2

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 1

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 0

Matematika 5 5 4 3 4 4 3 4

Fyzika 2 2 2 3 3 3 3 2

Chemie 0 2 3 3 3 3 2 2

Biologie 2 2 2 3 3 3 2 2

Informatika a výpočetní technika 0 0 2 2 0 0 0 0

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 2 0 0

Hudební výchova 1 1 2 2 2 2 0 0

Tělesná výchova 3 2 2 2 2 2 2 2

Volitelné předměty 0 0 0 0 0 0 4 6
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Ad min is tra tivní pra cov nice:
Langová Ja ro slava od r. 1981
Vack ová Irena od r. 1982
Školníci:
Klich Mi lan od r. 1995
Žiška Tomáš od r. 1977
Vrátní:
Černá Milena od r. 1997
Žišk ová Vla sta od r. 1977
Labo rantky:
Bar tošová Věra od r. 1994

Kan celář školní jídelny:
Mužík ová Věra od r. 1991
Hro chová Hana od r. 1981
Kuchařky:
Babík ová Ja ro slava od r. 1992
Hrubá Ly die od r. 1981
Janík ová Jitka od r. 1989
Krejčík ová Iv eta od r. 1988
Panc zniak ová Pe tra od r. 1998
Ra dová Alena od r. 1986
Souku pová Ja ro slava od r. 1998

Staňk ová Marie od r. 1985
Toporowská Edita od r. 1994
Uklízečky:
Čermáková Eva od r. 1993
Duchová Eva od r. 1996
Hirschová Dagmar od r. 1996
Keclíková Eliška od r. 1997
Lachmannová Anna od r. 1995
Neradová Iveta od r. 1996
Novotná Bohumila od r. 1965
Smetanová Ludmila od r. 1984

Další zaměst nanci:

1994
4.A – Třídní pro fe sorka Jus tina Od vo dyová
Jan Daňhelka, Mi lan Duka, Jan Dvořáček, Pavel
Flek, Jan Chmelík, David Jágr, Petr Kadeřábek, Petr 
Klíček, Karel Kos tič, Václav Ne peřený, Mi chal No-
vák, Bohus lav Paule, Jan Peták, Ivan Petro vič, Ma-
rek Riedl, Mi chal Rulák, Fran tišek Rup pert, Rob ert
Schaf fer, David Sou kup, Petr Šmejc, Jiří Štika, Da-
n iel To tušek, Luděk Uhlíř, Zbyšek Veselý, Denisa
Ce ne fel sová, Monika Göss lová, Jar mila Mack ová,
Eva Weni grová

4.B – Třídní pro fe sorka Lenka Kubátová
Vla dimír Čermák, Jan Či mera, Karel Fi ala, Zbyněk
Halbhu ber, Jan Hejret, Tomáš Horák, Jiří Janka,
Petr Kad leček, Zdeněk Komiš, Karel Netík, Břeti -
slav Nevr kla, Ja ro slav Spěváček, Mi ro slav Starý, Ka-
rel Vlček, Tomáš Zin dera, Hana Bár tová, He lena
Cikánková, Mar cela Ho danová, Kateřina Krau sová,
Gab ri ela Künzlová, Hana Pa jerová, Štěpánka Po -
spíši lová, Olga Rych val ská, Věra Schil le rová, Mar-
kéta Slábová, Štěpánka Sluková, Věra Šlajsová, Jana 

Šteinerová, Hana Teplá, Jitka Vé brová, Lenka Vo-
zába lová, Lukáš Smitka, Mar tina Růžičk ová

4.C – Třídní pro fe sor Pavel Růžička
Ka mil Bělohlávek, Marek Di trich, Pavel Falc, Ri-
ch ard Fischer, Jan Fol varčný, Džemal Grban, Ri-
chard Makki David Holu bek, Lukáš Hořt, Tomáš
Lohr, Ja ro slav Rei cha, An tonín Zich, Jana Aisen -
bruková, Mar tina Čejk ová, Jana Češk ová, Pe tra
Fiedle rová, Lenka Fišerová, Lenka Grün wal dová,
Vla dimíra Hlavatá, Pe tra Hort en ská, Eva Kell nero-
vá, Monika Klímová, Jana Korom házová, Jana Křeč- 
k ová, Lu cie Mi chalík ová, Re nata Mrázová, Jitka
Norková, Tereza Pol onyová, Jana Rou sová, Pavla
Sale tová, Kateřina Smílk ová, Jitka Srnková, Eva Su-
šani nová, An drea Tomášová, Anna Trnková, Pe tra
Vyk ou pi lová

4.D – Třídní pro fe sorka Alena Svo bo dová
Jan Bláha, Tomáš Bořil, An tonín Bruštík, Mar tin
Cirkl, Karel Čermák, Jan Dědeček, Marek Kolář,
Ro man Mayer, David No vo bilský, Tomáš Rakyta,

Přeh led ab sol ventů 1994–1998
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Lumír Su di mac, Jiří Šin delář, Mar tin Ur ban, Radka
Bourková, Mi chaela Čejk ová, Kateřina Dvořák ová,
Marie Hanzlíčk ová, Linda Hart lová, Dag mar Hav -
lová, Zu zana Hla sová, Dita Ho molová, Nikol Hose -
rová, Eva Chrus tová, Ja ro slava Ka lou sová, Jana
Ko vařík ová, Lu cie Lan grová, Věra Neckářová, Lu -
cie Oličová, Monika On dráčk ová, Pe tra Poláčk ová,
Kateřina Polo mi sová, Hana Ra thouská, Pav lína Saj-
n erová, Eva Smilk ová, Re nata Svo bo dová, Re nata
Valášk ová

4.E – Třídní pro fe sor Stan islav Hav líček
Mi ro slav Adámek, Mi chal Balík, Jiří Har las, Ja kub
Kaválek, Pavel Kryl, David Pavel, Jan Schaf fer, Vla -
dimír Zábel, Jitka Do stálová, Patri cie Exnerová,
Jana Hlavičk ová, Lu cie Chma rová, Markéta Jan -
dová, Mária Ján ská, Lenka Ja rolímová, Kateřina
Ješík ová, Mar tina Jiránková, Nikol Kad le cová, Jana
Kitzberg erová, Da nuše Kubová, Denisa Kur za wová,
Tereza Lavičk ová, Hana Le hečk ová, Jana Pe ter-
ková, Jana Souku pová, Lu cie Studecká, Zu zana
Sýkorová, Kateřina Štek lová, Mar tina Teubnerová,
Dan iela Tou farová, Pe tra Tůmová, Radka Ve grich -
tová, Mar cela Vítová

1995
4.A – Třídní pro fe sorka Věra Sik orová
Fran tišek Au brecht, Ja ro slav Foltýn, Jan Gu za nič,
Štěpán Jůza, Jan Kais rlík, Jan Křimský, Jiří Kučera,
Petr Lo skot, Mar tin Navrátil, Petr Norek, Jan Oče-
nášek, Mikuláš Přibyl, Filip Rezek, Jan Řízek, Pavel
Sy tař, Jan Tra chta, Lukáš Vácha, Jan Vrbata, Vítěz-
slav Žák, Mar cela Birknerová, Lenka Grun clová,
Lu cie Hrušk ová, Ve ronika Jáglová, Lenka Mrázko-
vá, Tereza Ši ba lová, Jana Šol cová, Pe tra Vařechová

4.B – Třídní pro fe sorka Monika Preňk ová
Petr Freml, Mar tin Hoff man, Jiří Jun, Radek Laci-
na, Štěpán Marek, Vla dimír Nech vátal, Mi chal No-
váček, Karel Seidl, Václav Tri ner, Dan iel Vaško,

Petr Tušak ovský, Si mona An der lová, Lenka Bor ská,
Bohus lav Fuxová, Dan iela Ko hou tová, Hana Luk-
šík ová, Lenka Luňák ová, Mar tina Maňa sová, Sil vie
Ma ty sová, Lud mila Mu sia lová, Renáta No votná,
Markéta Papežová, Naděžda Pilečk ová, Pe tra Said -
lová, Mi luše Spiřík ová, Linda Strna dová, Lu cie Svo -
bo dová, Lu cie To mand lová, Jin dra Vachu dová,
Renata Žem ličk ová

4.C – Třídní pro fe sor Lubomír Jenčík
An tonín Hanzlík, Mar tin Hora, Pavel Hnátek, Fran -
tišek Kovárna, Pavel Kovář, Karel Mlejnek, Petr
Mrzena, Aleš Polák, Mar tin Po spíšil, Jo sef Pileček,
Pavel Špak, Kateřina Hart ma nová, Mar tina Hera -
nová, Mar cela Horák ová, Kateřina Jankovská,
Lenka Kolářová, Eva Kašová, Pavla Kvasničk ová,
Ve ronika Lísa lová, Pavla Mikešová, Štěpánka Mut-
lová, Lu cie On drejk ová, Jana Přibáňová, Gab ri ela
Richterová, Gab ri ela Seid lová, Mar tina Swa toscho-
vá, Kateřina Šmídová, Lu cie Štat ská, Marie Štek lová,
Ivona Trejba lová, Karin Uhlík ová, Dita Zema nová

4.D – Třídní pro fe sorka Anna Melčová
Jiří Binder, Mi chal Bu reš, Jan Čarný, Dan iel Harant, 
Ja ro slav Jankovský, Petr Kaňák, Lukáš Los, Petr
Mareš, Lukáš Moc, Petr Schi mon, Mar tin Šte fanov,
Iva Ar noldová, An drea Bu járková, Pav lína Franco-
vá, Jitka Frankievičová, Mi chaela Herčík ová, Linda
Kun drátová, Monika Mašk ová, Radka Matějíčk ová,
Mar cela Molk ová, Soňa Mo ravcová, Lenka Paliv-
cová, Markéta Pavli sová, Mar tina Rovná, Hana
Růžičk ová, Dana Schránilová, Lu cie Souku pová,
Kateřina Stu den tová, Jana Ur ban cová, Olga Vaň-
ková, Sabina Žem lová 

1996
4.A – Třídní pro fe sor Jiří Petřík
Petr Čejka, Pavel Hampl, Mi ro slav Košnář, Ro man
Kot leška, Jindřich Král, Jiří Mi chalík, Vla dimír Neu -
mann, Zbyněk Noha, Štěpán Nováček, Mi chal Petr-
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želka, Jo sef Primus, Tomáš Souček, Tomáš Ve lický,
Lenka An drášk ová, Vik to rie Bu belin iová, Hana
Černá, Tereza Dvořák ová, Šárka Har cubová, Soňa
Hejre tová, Dana Izák ová, Li buše Navráti lová, Marie 
Rei chová, He lena Štol fová, Lenka Uhlířová, Ilona
Váchová, Hana Vlčk ová, Mi ro slava Zema nová

4. B – Třídní pro fe sor Jiří Mu sil
Jiří He le brand, Mar tin Kozák, Jan Kvasnička, Jiří
Přibys lavský, Jan Řezáč, Igor Savič, Jana Bu cha rová, 
Jana Davi dová, He lena Hav lík ová, Kateřina Ma ceš-
k ová, Do minika Me dová, Sil vie Milk ová, Mi chaela
Najma nová, Mi ro slava Neužilová, Dag mar Ruseva,
Linda Sil va nová, Mi luše Spiřík ová, Lenka Strán ská,
Pe tra Šou lavá, Klára Štai fová, Šárka Ta fa tová, Pavla
Vácha lová, Jindřiška Vin ická, Ka mila Zejdová

4. C – Třídní pro fe sorka Alena Svo bo dová
Evald Götz, Vla dimír Matějíček, Dana Be netková,
Ve ronika Bílk ová, An drea Borčová, Mi luše Dimi -
tro vová, Di ana Fi ka rová, Pavla Halák ová, Hana He -
grová, Ka tarína Ján ská, Irena Janušk ová, Lada
Kol la rová, Ve ronika Kor ou sová, Štěpánka Kvi tová,
Eva Lipovská, Jitka Marečk ová, Zu zana Mil le rová,
Hana Mo ra vová, Denisa Pe tráčk ová, Mi chaela Pro -
cházková, Irena Řezníčk ová, Eva Schöpp fová, Mar -
tina Staňk ová

1997
Sep tima A – Třídní pro fe sorka Mi luše Paule ová
Jiří Fi ala, Ja ro slav Fil in ger, Pavel Frič, Dan iel Kopic, 
Mar tin Maliňák, Tomáš Mašek, Vo jtěch Říha, Petr
Sailer, Mi lan Sa poušek, Petr Sokol, Zu zana Bar -
vová, Dan iela Blažková, Ve ronika Dell nerová, Ja ro -
slava Du pa lová, Šárka Dítková, Ivana Grün erová,
Pavla Hanzlík ová, Alena Hokešová, Markéta Hro -
nová, Mi chaela Hudková, Hana Jirásk ová, Pavla
Kolářová, Klára Nedvědová, Olga Netík ová, Lenka
Přibáňová, Sylva Rybářová, Klára Suchanová, Kate-
řina Zík ová

Sep tima B – Třídní pro fe sorka Věra Neu ber tová
Ro man Ar nold, Jiří Blažek, Adam Černý, Mi lo slav
Kolář, Petr Kopf stein, David Lechýř, Mi lan Mráz,
Petr No votný, Ja kub Straka, Ivan Stři helský, Radek
Špatenka, Pavel Švácha, Petr Vošta, Ve ronika Gaj-
došová, An drea Galgóciová, Věra Hrušk ová, Dan -
iela Hübe lová, Jana Klíčk ová, Iva Pu fle rová, Dana
Schwar zová, Olga Štol fová, Pe tra Ti chá, Mi chaela
Veselá, Do minika Vo jtová

Sep tima C – Třídní pro fe sor Mi loš Patera
Jan Bit man, Václav Čížek, Dan iel Kaplan, Ja kub
Navrátil, Lukáš No votný, Tomáš Pro cházka, Rob ert
Průcha, Ja kub Še be sta, Jana Bela nová, Mi chaela Be -
nešová, Lenka Bláhová, Re nata Hájk ová, Ro mana
Jiráčk ová, Eva Papánková, Zu zana Pechyová, Anna
Polívk ová, Lu cie Re mešová, Ja ro slava Růžičk ová,
Pavla Rzounková, Lada Schus terová, Hana Smítko-
vá, Monika Svo bo dová, Ka mila Ztra ti lová

Sep tima D – Třídní pro fe sorka Věra Scheuerová
Mar tin Ada mec, Ondřej Bednář, Karel Brandtl, Ja -
romír Eliáš, Jiří Gut, Rob ert Haken, Lukáš Jůza,
Stan islav Kříž, Vít Meistr, Ja kub Mišina, Mi ro slav
Šimurda, Václav Šinágl, Jiří Šolc, Jan Sy tař, Dalibor
Von draš, Radka Arm starková, Kateřina Hanková,
Hana Hejdová, Pe tra Holá, Ka mila Malechová, Bar -
bora Málk ová, Blanka Petra sová, Zu zana Pou lová,
Jana Štik ová

Sep tima E – Třídní pro fe sor Lubomír Jenčík
Tomáš Báča, David Berdych, David Dejnožka, Mi -
chal Handl, Jindřich Huk, Mar tin Kozel, Vít Le beda, 
Jan Peer, Rob ert Sgari boldi, Vla dimír Š�ovíček,
Václav Válek, Fran tišek Vlach, Ve ronika Ad am -
cová, Klára Di višová, Ka mila Dubová, Jitka Feke -
tová, Ka teřina Gry cová, Zu zana Hack erová, Dan iela
Chromcová, An drea La ciak ová, Vla sta Mauri cová,
Gab ri ela Savičová, Mi chaela Shrbená, Ivana Vlčko-
vá
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4. A – Třídní pro fe sor Zdeněk Mu sil
Dan iel David, Marek Jan douš, Jiří Ko vařík, Jo sef
Ko val, Václav Krajňák, Adam Morávek, Aleš Nie-
derle, Petr Němec, Petr Skalák, Mi chal Sou kup,
Václav Turek, Lubomír Ze lenka, Mar tina An der -
lová, Hana Brou mová, Svět lana Dub ská, Jana Duš-
k ová, Bohu mila Fe gová, Dan iela Füs siová, Lenka
Hel clová, Zu zana Horák ová, Kateřina Cha lupníko-
vá, Dan iela Pali cová, Eva Pfef ferová, Lu cie Schi -
monová, Zu zana Svo bo dová, Mar tina Šmídová,
Alena Tintěrová, Markéta Vanková, Eliška Walte-
rová, Věra Zajíčk ová, Ka mila Ze lená

1998
Sep tima A – Třídní pro fe sorka Ja romíra Nováčk ová
Rob ert Červinka, Tomáš Feigl, David Horský, To-
máš Chmelík, Jan Konůpek, Petr Koňata, David
Mach, Rob ert Němec, An tonín Slavík, Vlas timír
Sunek, Lukáš Tůma, Markéta Bloudková, Dan iela
Hor nová, Lu cie Kem rová, Pe tra Košinárová, Lenka
Meškánová, Ivana Mot tlová, Věra Ne topilík ová,
Kateřina Papežová, Alena Pe likánová, Lenka Rez-
ková, Tereza Rych tařík ová, Kateřina Skálová, Klára
Smržová, Eva Staňk ová, Dita Šmídová, He lena Taš-
n erová, Soňa Vo drážková, Mar tina Zema nová

Sep tima B – Třídní pro fe sorka Jana Turči nová
Pavel Dur dil, David Hart man, Jiří Kirch ner ,Jan Ku -
bernát, Radek Milec, Jiří Papánek, Rob ert Průcha,
Mar tin Rohla, Luboš Štryncl, Kateřina Aro nová,
Kateřina Černá, Šárka Hončík ová, Ro mana Chlupá- 
čová, Eliška Janečk ová, Olga Kirchnerová, Zu zana
Křístková, Natálie Lan dová, Markéta Men cová,
Olga Navráti lová, Bar bora Po lifk ová, Jitka Pro cház-
ková, Jana Skorková, Pavla Souku pová, Hana Ta fa -

tová, Eva Václavík ová, Markéta Váňová, Marie
Vyk ou pi lová

Sep tima C – Třídní pro fe sor Radek Kváča
Karel Janda, Tomáš Ja rošík, Jan Ji ruška, Jiří Kanda,
Ondřej Kádě, Al ex an der Kli meš, Mi lan Kraft, Ladi-
slav Kuchta, Tomáš Martínez, Matěj No votný, Mar -
tin So bota, Lukáš Svo boda, Mi chal Šmejc, Vla dimír
Šen flok, Mi lan Zu kal, Lenka Blažková, Mar tina Bu -
ra cho vičová, Jana Hu sařík ová, Adri ena Jand lová,
Jana Ka pu ciánová, He lena Ko pecká, Mar cela Kotě-
šovcová, Li buše Pipková, Lenka Richt rová, Mar tina
Sýkorová, Zu zana Tenková

4. A – Třídní pro fe sorka Lenka Kubátová
Radek Burg hart, Jan Fi lčák, Petr Hlaváček, Petr Ko -
rel lus, Tomáš Miller, Tomáš Patejdl, Mi chal Polák,
Jan Řezník, Jan Saidl, Václav Svátek, Ok sana Čer-
ňavská, Ivana Duchová, Alena He sová, Tereza
Hloušková, Pavla Janotková, Mi chaela Kar lová, Zu -
zana Kšírová, Olga Sa lajk ová, Jitka Štorkánová, Bar -
bora Válk ová, Dra homíra Vyt lači lová

4. B – Třídní pro fe sor Ja ro slav Potácel
Lukáš Batěk, Mi chal Be neš, Václav Chládek, Mar tin 
Kouřil, Ros ti slav Kryl, David Legát, Joža Lo kajíček,
Jan Novák, Petr Šabík, Eva Bale jová, Mag dalena
Boši nová, Kateřina Buri anová, Mi chaela Čáhová,
Kateřina Drápa lová, Pavla Frid ri chová, Tereza Jin -
drák ová, Ilona Kaise rová, Mi lo slava Kra tochvílová,
Marie Kšírová, Mar cela Lo drová, Jana Lukešová,
Eva Maňa sová, Ve ronika Prášk ová, Marie Stra cho -
tová, Jar mila Stra cho tová, Viléma Svo bo dová,
Zdeňka Ščeci nová, Mi ro slava Top inková

Ab sol venti kteří v Al ma nachu 1994 chyběli.

Hana Za vora lová 1957 11. A
Jan Koe nig stein 1960 11. A
Ja ro slava Kli mová 1960 11. B

Petr Havránek 1962 3. A
Petr Šetek 1962 3. A
Jaroslava Plomerová 1965 3. A

Jitka Hrkalová 1965 3. D
Aleš Walter 1968 3. C

Om louváme se
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Grand ho tel Pupp Kar lovy Vary, Mírové náměstí 2, Kar lovy Vary
Thun – kar lo varský por celán, závod 05, Tovární 37, Loket

PVT a.s., T.G.Masaryka 42, Kar lovy Vary
Ing. Eva Vlková, Stříbro

Ing. Radek Pok orný, Kar lovy Vary
Tima s.r.o., Vanču rova 9, Kar lovy Vary

Ar ton Pro s.r.o. – at el ier pro ar chitek turu, stavební doku mentaci, in ter ier a de sign, Na vy hlídce 53, K. Vary
Ing.Václav Kell ner – Geo detické a pro jek tové práce, Závodu míru 578, Kar lovy Vary

Edu ard Bečka – BEMO, Mo skevská 14, Kar lovy Vary
Mu zea a kni hovny ok resu Kar lovy Vary, Zámecký vrch 22

BAU-STAV s.r.o., U brodu 191, Kar lovy Vary
Če ská spořitelna a.s., ok resní po bočka v Kar lových Varech, T.G.Masaryka 14, Kar lovy Vary

Ivana Pau ličová
JUDr. Al ex an der Ko cián – ad vokátní kan celář, U Im periálu 31, Kar lovy Vary

JUDr. Mar tin Šolc – ad vokátní kan celář, U Im periálu 31, Kar lovy Vary
Mar tin Zeman – Kominictví, vložkování komínů, Li bušina 12, Kar lovy Vary

Ra dio Dragon, Počer nická 80, Kar lovy Vary
Lázeňské sana to rium Ther mal, I.P.Pav lova 11, Kar lovy Vary

Ho tel Im pe rial a.s., Li bušina 18, Kar lovy Vary
Lias Vintířov, LSM k.s., Vintířov

Lázeňské sana to rium Švýcarský dvůr a.s., U Im pe ri alu 11, Kar lovy Vary
Ing. Jindřich Stanka, Sadov

Ing. Hana Báčová a Ing. Mi loš Báča, Kar lovy Vary
Jiří Tauš, Pražská 49, Kar lovy Vary

ADOP Vře sová s.r.o., Vře sová
Věra a Václav Blažkovi, Ed mon ton, Ka nada

JUDr. Jitka Ti chá, Kar lovy Vary
Mgr. Lud mila Bur dová, Lékárna U zlatého lva, náměstí Karla IV. 244, Nejdek

MUDr. Mi ro slava Maliňák ová, Kar lovy Vary
Pe ter Bílek, Da chau, SRN

Ing. Vik tor Adam, Kar lovy Vary
Ivana Lo jínová – Go ethe tour – ces tovní kan celář, Rad niční 1, Loket

JUDr. Rich ard Šen dera, K.H.Borovského 63, Sok olov
Lenka Kočandrlová, Kar lovy Vary

Karel Herda, Wuren lin gen, Švýcar sko
Mi chal Fro mowicz, Neu wied, SRN

Soňa Hah nová, Er lan gen, SRN

Poděk ování závěrem…
Upřímně na tomto místě děkujeme všem, kteří nejrůznějšími formami a způsoby škole vyšli vstříc. Jejich
jména uvádíme rádi a s vděčností. Naše poděkování patří i těm, jejichž příspěvky jsme obdrželi po uzávěrce.
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Oslavy 75. výročí založení gymnázia v Kar lových Varech
So bota 19. června 1999

Sdružení pro přípravu oslav:
Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kon del, Mgr. Jan Male cha, PhDr. Zdeněk Mu sil, RNDr. Věra Sik orová

Pro gram oslav:
8–10 h prohlídka gymnázia
9–11 h prezen tace účast níků v Ther malu
11 h zahájení oslav v Ther malu
15 h (16 h repr.) před stavení v di vadle Kapsa, Vítězná 51
15 h otevření výstavy v Kar lo var ském mu zeu, Nová louka 23
20 h ples ab sol ventů v Grandhotelu Pupp

Logo oslav:
Jan Vozábal, absolvent z roku 1969

Odznaky:
Návrh – RNDr. Pavla Šemberová, absolventka z roku 1983
Výroba – Jiří Kuril, Lidická 58, Karlovy Vary

Titulní strana:
Keramická stěna ve vestibulu školy
autor – Milan Neubert

Re dakční rada:
Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kon del, Mgr. Milena Kozák ová, PhDr. Zdeněk Mu sil,
Mgr. Věra Neu ber tová, Rudolf Šimonovský

Fo to grafie:
Bořivoj Hořínek, Stanislav Hořínek, Ing. Dušan Kon del, Rich ard Čermák (16 let), Petr No votný (16 let)

DTP stu dio:
PVT a.s., T.G.Masaryka 42, Kar lovy Vary

Nák lad: 1400ks

© První če ské gymnázium v Kar lových Varech 1999
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