Sborník je vydáván při příležitosti oslav 80 let trvání karlovarského gymnázia,
nad kterými převzali záštitu
hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel
a primátor města Karlovy Vary Mgr. Zdeněk Roubínek

SBORNÍK

k 80. výročí založení
karlovarského gymnázia
1924–2004
První české gymnázium
v Karlových Varech
2004

Magické oko
Jitka Klikarová,
Zuzana Štrossová, 16 let

Úvodní slovo ředitele školy

4

Rok 2004 je pro První české gymnázium v Karlových Varech významným jubilejním rokem, dalším historickým milníkem, příležitostí k reminiscencím, vzpomínkám, ale také oslavám a společenským a přátelským setkáním. Před pěti
lety naše škola oslavila 75 let od svého vzniku v roce 1924 a letos, v roce 2004, slaví opět, tentokrát již své 80. narozeniny. Prozradit věk, zvláště vysoký věk, by v případě dámy mohlo být považováno za faux pas. V případě školy tomu
tak naštěstí není. Škola, která má za sebou 80 let vývoje a historie, není apriori „stará“, ani taková být nesmí. Snad jen
úctyhodná. Přitom každodenní snahou všech zúčastněných je, aby vypadala velmi mladě, dokonce, aby byla v aktuálním čase moderní a přitažlivá.
První české gymnázium v Karlových Varech je bezesporu úctyhodné výčtem svých více než 7000 absolventů,
často zvučných jmen, je proslulé dlouhou řadou výrazných učitelských osobností, svojí prvotní historickou rolí ve

vzdělávání v českém jazyce, horou vykonané práce, bezpočtem čestných uznání, diplomů a medailí, nahromaděnými
zkušenostmi a svými tradicemi. Karlovarské gymnázium je však současně školou dneška. Moderní, emancipovanou,
ctižádostivou školou s aktuální studijní náplní, školou, která pružně reaguje na současné potřeby svých studentů
i vzdělávací trendy a která nejen že neodmítá nabízená evropská partnerství, ale sama se ráda druží a má mezi zahraničními evropskými školami mnoho nápadníků. Takoví jsou i její dnešní studenti. A my si přejeme, aby takovými
byli.
Chceme vzdělávat nové generace v duchu moderních tradic evropské vzdělanosti, k evropské a světové pospolitosti
i k pocitu a vědomí osobní zodpovědnosti a všeobecné společenské sounáležitosti. Vzdělávat s cílem neustálého zvyšování hodnoty lidského života, jeho neomezené udržitelnosti, zkvalitňování a šťastného a smysluplného prožívání.
Udržovat školu dostatečně zkušenou a současně mladě entuziastickou, dravou a žádoucí stojí značné úsilí. Byť je
veřejná míra podpory školy dnes nejčastěji vyjadřována ve výši investovaných ﬁnančních prostředků, není toto kriterium jediné a ve svém důsledku ani nejdůležitější. Nejvyšší hodnotou školy je její celková image a kultura, zejména
úroveň a společenské postavení učitelů, vztah ke studentům a vazby k absolventům školy, provázanost školy s jejím
okolím, s městem, krajem, s okolním světem. Proto kýžená míra veřejné podpory školy vedle velkorysosti v jejím ﬁnancování spočívá hlavně ve zcela zřejmé a čitelné podpoře vzdělávání, pramenící ze všeobecně přijatého a zřetelně
manifestovaného uvědomění si vysokého významu, nezastupitelnosti a fundamentální hodnoty vzdělání. To vše utváří obecnou vážnost školy, zvyšuje její renomé a umožňuje tím její další rozvoj.
Škola, která požívá vysokého stupně uznání a podpory a současně vyvolává vysokou společenskou poptávku, splňuje základní podmínky své dlouhodobé existence a současně se těší z pozitivního ocenění vlastních kvalit a úrovně
nabízeného stupně vzdělání a způsobu vzdělávání.
Přeji naší škole, Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech, aby i přes svých 80 let byla školou mladou, moderní a ﬂexibilní. Aby byla studenty vyhledávaná, veřejností uznávaná, svými absolventy velebená a svým zřizovatelem
a státem po všech stránkách zabezpečená a podporovaná. Všem učitelům, studentům a absolventům karlovarského
gymnázia a také všem přátelům školy k významnému výročí gymnázia blahopřeji. Slibme si, prosím, všichni, kterým
leží karlovarské gymnázium blízko srdce, že se vynasnažíme, aby prestiž našeho gymnázia neustále vzrůstala a aby si
tato škola i nadále udržovala své prioritní místo mezi středními školami Karlovarska.
Všem těm, kteří stáli na našich místech v minulosti a těm, kteří dnes pokračují v založených tradicích, i všem, kteří
tyto tradice teprve převezmou a ponesou je k dalšímu rozvoji a rozkvětu karlovarského gymnázia ve třetím tisíciletí,
patří náš společný dík a hluboké uznání.

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy
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Autorské slovo
Předkládáme Vám nový almanach Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Je nový nejen proto, že vychází
u příležitosti nového jubilea – již osmdesátého výročí existence školy. Naší snahou bylo, aby byl nový samozřejmě
svým obsahem a především také formou. A tak tentokrát dostáváte do rukou jakýsi „historický kalendář“ posledních
pěti let. Šlo nám o to, abyste mohli naši (a Vaši) školu vnímat nejen jako tradiční instituci naplněnou každoročními
rituály, ale sledovat také její proměny v běhu času.
Každý školní rok má v našem kalendáři svého průvodce. Průvodce, pro kterého zrovna ten jeho konkrétní školní
rok mohl znamenat něco více, něco osobního, zvláštního. Je jisté, že každý z průvodců je tak trochu „z jiného těsta“
a navíc každý z nich hrál (nebo hraje) v životě školy odlišnou roli. Záleží pouze na průvodci, jak nám školu ve „svém“
roce představí, jaké události vyzdvihne, jaké počiny osazenstva gymnázia přiblíží. Bude mít k pomoci veškeré dostupné materiály, bude si moci vybírat z literárních či výtvarných prací studentů, které v inkriminovaném roce spatřily
světlo světa. Složí se nám (a Vám), jak doufáme, osobitý a plastický obrázek o posledních pěti letech gymnázia. Gymnázia, které žilo a žije.
Rokem 1999/2000 Vás provede někdejší členka studentského divadelního souboru D.S. Nadrátkách Lenka Vyleťalová, která v onom roce právě maturovala, a o svůj pohled se s námi podělí z cesty mezi Francií a Japonskem, kam ji
zavedlo její další studium. Jak vidno, tam, kde se něco končí, něco nového se i začíná. Rok 2000/2001 bude rokem pro
Stanislava Hoﬀmana – v tomto roce přivedl jako třídní učitel svou první třídu k maturitní zkoušce. Střed kalendáře vyplní slovo „shora“. Rok 2001/2002 nám přiblíží Eva Hanková – zástupkyně ředitele. V roce 2002/2003 vypouštěla svou
třídu na oběžnou dráhu vyššího gymnázia Věra Neubertová. A jak již bylo řečeno – kde něco končí, něco nového se
i počíná – rok 2003/2004 byl prvním školním rokem pro nastupujícího učitele Pavla Strnada. Věříme, že každý z nich
pro Vás bude průvodcem milým, vstřícným, ale také svědomitým a zodpovědným, že Vás nikdo z nich nepovede na
scestí či do slepých uliček.
Na co naši průvodci nestačí, na to, co přesáhlo svým významem jeden školní rok (vždyť ten je tak krátký a tak rychle pokaždé uteče), potom nasadíme „zvláštní sílu“. Tou bude osoba Zdeňka Musila – pečlivého kronikáře a archiváře
všeho, co se školy byť sebenepatrněji dotklo.
V závěrečné statistické části, jež je dílem Dušana Kondela, se pak budete moci přesvědčit o tom, že i Vás se „to všechno“ týkalo. Doufáme, že až to zjistíte, budete rádi. A že budete stejně rádi, že máte v ruce náš – Váš almanach.
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Autoři

Vstupte, prosím…
Kamila Orlichová, 14 let
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Hned od počátku roku se Honzíkovi ze sedmé A i ostatním velkým a ještě větším dětem věnovala pozornost
přímo pekelná, když v prvním týdnu školy sborově říkali
Stop drogám, po prázdninách ještě lehce zmatení a ne
zcela zkoncentrovaní, zato odhodlaní táhnout k maturitě
s vozíčkem naplněným a ne prázdným. Tím vytrvale vyhrožoval pan zeměpisář… Ten si Honzíka neustále pletl
s Pepíkem, na vině byla samozřejmě zarážející podoba
Honzíka a Pepíčka Slámy. Jenže jak vysvětlit učitelům, že
ten, který v létě u Berounky pilně studoval bitvy, brouky
a binární rovnice, není tentýž, co se zajímal spíš o berunky, jejich noženky a podezřelé pivnice?
Honzík byl pevně rozhodnutý nastoupit do vlaku
dřív, než bude pozdě, takže rychle přehodil výhybku,
zamával babímu létu a mašinerie posledního ročníku
začala nabírat na obrátkách.
Pepíček mezitím pilně hledal vysvětlení faktu, že po
něm pořád někdo něco chce číst, psát, počítat, promýšlet, vymýšlet a domýšlet. Ještě že se na podzim naskytlo
nemálo příležitostí oddychnout si od školního stresu
v kině či divadle, Pepíček byl totiž náruživým návštěvníkem obou hledišť. V listopadu navíc podnikl s kamarády
z D.S. Nadrátkách výpravu z Čech až na dalekou Moravu,
na festival parodie, což se mu, jak později uvidíme, stalo
osudným. Pro klid duše si s sebou vzal něco knih, cesta
vlakem byla dostatečnou záminkou, sám však tušil, že
ani tentokrát to s přípravou na zkoušky závěrečné či přijímací nebude moc žhavé. Učebnici fyziky otevřel pouze
jednou, a to když se průvodčí domáhala klidu v kupé silně
autoritativními metodami, až všechny rozdováděné di-

vadelníky přivedla k nápadu sehrát frašku o spolužácích
z karlovarského gymnázia, což bylo nakonec mnohem
hlučnější než původní hra zvaná „o co, že tě naštvu“.
Na rozdíl od pubertálních nápadů pepíčkovců se
Honzík s Anežkou bavili o zásadních věcech, plánovali
budoucnost, rozvíjejíce přitom debatu až na orná pole
ﬁlozoﬁe. Příliš plodné debaty to ovšem nebyly, protože
dříve či později sklouzly do rybníka utopie a oni se v něm
cachtali, až byli celí zmáčení iluzemi o tom, co bude za pár
dnů, měsíců či let.
Ale k věci. Na podzimní výpravě se Honzík zamiloval
do studentské atmosféry Olomouce, kde bylo jednoduché
potkat nemálo zajímavých lidí, se kterými mohl řešit své
existenciální problémy, zatímco Pepíčkovi více učarovalo
moravské víno, které již dozrálo do správných odstínů
a chuťové pohárky mu napověděly, že možnost oddávat
se umění vychutnat a ocenit tento lahodný mok během
studia je příliš lákavá. A tak společně s Honzíkem využil
situace a zašel na fakultu na konzultace s profesory z různých kateder, což byl první krok k úspěchu v přijímacím
řízení.
Před Vánocemi se Honzík pomalu začal hroutit, učení
přibývalo, sil ubývalo, po zhlédnutí „školních“ ﬁlmů Plechový bubínek a Ježíš musel za psychotronikem, protože
už nevěděl, kudy kam, kterou strunu rozeznít a kterou
nechat v klidu, který šuplík v mozku zaplnit a který nechat prázdný.
V lednu si při přípravách maturitního plesu Pepík
uvědomil, že světlo vyzařované Anežčinými loknami
není vůbec špatné, a mezi oběma malými hrdiny to pomalu začalo jiskřit. Žádný plamen, ba ani plamínek z toho
ale nevyšlehl, protože Anežka trávila dost času s Honzí-

Operace Káně…
… Hned od počátku byla samozřejmě zarážející podoba Honzíka a Pepíčka Slámy. Vysvětlení, že ilustrátorka
obou knih pouze zazmatlíkovala, bylo přitom příliš
jednoduché. Více již napověděly konzultace s psychotronikem, který potvrdil, že energie vyzařované oběma
hrdiny jsou si velmi blízké svými hodnotami. Deﬁnitivní potvrzení naší teorie potom přineslo senzační zjištění, že Honzíkovy otisky prstů na družstevním vajíčku
a otisky prstů Pepíčka Slámy na podvozku letadélka
jsou totožné! Není tedy pochyb. Nemáme zde příběhy
dva, ale vlastně jeden, jehož ústředním hrdinou je Jan
Tichý alias Josef Sláma. Jaká je však skutečná úloha této
náhle tak záhadné osoby? A kdo byl jejím předobrazem? Co B. Říha do textu zašifroval?

D.S. Nadrátkách, z programu k inscenaci
Operace Káně: Honzíkova cesta do Pekel

Koši-něco
To se jednou košipláta upatlaná nechtěla mýt. Tu začal
vát vítr. To byla příležitost k útěku – či spíš úletu – a tak
se ta košipláta vznesla do vzduchu.
Ale létající košipláta není košipláta, ale košiéro.
Nebo košiplatéro? No prostě to košiéro, košiplatéro
nebo košiéroplát létalo (či létal) vysoko nad loukou a
myslelo si, jak nevyzrálo nad neckami.

Pak si ale vítr řekl, že něco tak uleptaného a špinavého
tahat nebude a přestal tolik vát. To byl konec letu, a tak
se z koš… é … vy víte čeho, stal košipadák. A když ten
košipadák dopadl na zem, byla to zase košiplanda.
Neckám se sice vyhnula, ale nakonec byla ráda, že je
z ní zase čistá košilka.
Eva Bílková, 13 let
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kem a zdálo se jí, že jejich představy o životě jsou si velmi
blízké svými hodnotami. Ani v tomto případě však k deﬁnitivnímu potvrzení náklonnosti nedošlo, jednoduše
proto, že oba příliš přemýšleli a málo jednali. Na plese si
všichni společně zatančili, protože „kdo se dobře rozjaří,
mívá úsměv na tváři“. Po projevech pana ředitele a Mirky
a Jindry ze sedmé B, odzpívání Gaudeamus Igitur a po
vypití slavnostního přípitku to začali roztáčet mladí i staří, zdraví i ti, co se potýkali s tradiční únorovou únavovou chřipkou. Ti mimoto mohli vyzkoušet, zda funguje
teorie konferenciéra večera, že nejlepší pomocí je lipový
čaj s medem, protože jej potom galantně nabízel všem přítomným. Údiv Pepíčkových rodičů pak přineslo senzační
zjištění, že jejich potomek zdárně přežil celou noc, která
jej zase o krok přiblížila magické bráně dospělosti.
Honzíkovy středoškolské hodinky pomalu začaly
odbíjet za pět minut dvanáct, tempo cvičení a seminářů
se zvyšovalo, stejně jako nátlak kantorů, kteří chtěli vidět
otisky svého snažení na duších a v mozcích studentů. Někteří se s rychlostí doby vyrovnávali lépe, jiní, jako třeba
Pepík, hůř. Ten si nepřipouštěl fakt, že za pomocí prstů
na rukou může odpočítávat týdny zbývající do maturity,
pobavil se s divadelníky na festivalu v Nečtinech u Plzně a při školním Majálesu se slavnostně nechal oddat
s Anežkou a Honzíkem. S příchodem májových dešťů už
Pepíkovi začalo téct do bot, a tak mu nezbylo nic jiného
než vzít rozum do hrsti, sebrat učení a odjet za babičkou
na venkov do Manětína, kde ho nic nerozptylovalo a on
se konečně začal připravovat na závěrečnou bitvu na Národní ulici. Mezi logaritmy a diferenciálními rovnicemi
však musel řešit záhadu, kam zanáší babiččiny slepice. Pepík zde zároveň výpočty zjistil, že rychlosti světla, přichá-

zejícího střešním vikýřem a toho, jež vyzařují Anežčiny
kadeře, jsou totožné.
Honzík mezitím došel k závěru, že už není čeho se
obávat, protože to, co se v jeho mozkovně mělo usadit,
už tam minimálně spokojeně leží, a stačí tedy zavelet POZOR! a něco z té schránky bez pochyb vyskočí. S Anežkou i Pepíkem se potkali 24. května v půl osmé ráno, kluci
opálení od jarního slunce a dopálení trémou, Anežka
osypaná strachem z otázek, všichni ale odhodlaní bojovat
do poslední chvíle.
Není co skrývat, nakonec to samozřejmě dobře dopadlo, opona spadla a my bychom zde v podstatě mohli
skončit. Aby však příběhy Honzíka a Pepíčka byly dovedeny ke zdárnému konci, musíme oba dva ještě malou
chvilku sledovat. Slavnostního předávání maturitních
vysvědčení se nezúčastnili, protože odsvištěli slavit do
Šrámkova Písku, ale to vás už nemůže překvapit. Zde
během několika rozhovorů nad řekou zjistili, že vlastně mají jeden společný cíl, jehož ohnisko je na Moravě.
Ústředním bodem jejich snahy se tak staly přijímačky na
fakultu do Olomouce, kde se o pár týdnů později ukázalo,
že nejen Honzík, ale i Pepíček umí být hrdinou. Takový
byl rok, který je zavedl do pekelných komnat dospělosti,
tak nějak ho snad vnímal Jan Tichý alias Josef Sláma alias
kdokoli jiný z maturantů 2000. Proč snad? Inu protože
nikdo přesně neví, jaká je skutečná úloha této tak záhadné osoby a kdo byl jejím předobrazem. Pouze já, Anežka.

Lenka Vyleťalová

Moje Y2K

Líbí se mi

Přípravy na oslavu příchodu magického roku 2000
jsme započali již koncem srpna a to takovou generální
zkouškou, kdy měl kamarád narozeniny. Konzumace
alkoholu se vyšplhala na úctyhodný počet vystřílených
lahváčových patron.
Byli jsme tedy v báječné formě a těšili se na silvestra.
Půl roku uběhlo jako nic a my se sjeli, tentokrát abychom slavili nový rok – naostro.
Všechno probíhalo hladce. Od půl páté jsme navozovali atmosféru začátku konce. Těsně před dvanáctou
na mě přišla nervozita, přeci jen ta dvojka na začátku
letopočtu a vůbec celý ten humbuk v médiích, zkrátka,
v mém břiše se začaly dít prapodivné procesy.
A pak ta na mě najednou přišlo a žádaný příchod
nového milénia jsem doslova a dopísmene pros-… tě
propásla. Ach jo!
Barbora Dvořáková, 17 let

Líbí se mi být s Tebou a v Tobě, větře. Cítím sama sebe
a nechávám se spoutávat Tvými proudy. Bývám Santiagovou loďkou a nechávám se vést po hladině rozbouřeného moře, unášená Tebou. Cítím Tvou hloubku a Tvou
sílu, kterou mě nutíš k pohybu i k vlastnímu bytí. Dáváš
mi smysl, větře. Žiju s Tebou, spím v Tobě stejně jako
ty ve mně. Vyplňuješ mé dutiny, měníš můj obsah a já
vždycky usínám klidně. I přes Tvoji nevyzpytatelnost
cítím teplo a bezpečí, když mě hladíš a hraješ si s mým
tělem i vlasy. Vážeš je v uzly a já se budím rozcuchaná…
Zuzana Slezáková, 17 let

Zahrada
Jana Svobodová,
Soňa Kosmáková, 17 let
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Tak to je ten školní rok, ve kterém s deﬁnitivní platností
škola vkročí do nového tisíciletí. Co se asi tak může na jejím chodu změnit? Co nového může „nová doba“ přinést?
Vzpomenu-li si na své dětské představy o této éře, byly
naplněny jezdícími chodníky a schodišti, létajícími auty
a roboty. Nu, teď, na konci srpna roku 2000, je mi jasné, že
nic tak převratného to nebude. Do třetího patra na šestou
hodinu dějepisu budu muset vyběhnout po svých, v jídelně nedostanu oběd v tubě a ve dveřích do sborovny se
nesrazím s pochromovaným kolegou fyzikem. A chce se
říci – naštěstí. Nové bude to obvyklé – nový rozvrh, noví
studenti, noví kolegové? Přece jen ale – nového ten školní
rok něco přinese. Maturovat bude pět tříd a mezi nimi
i ta „moje“ – 4. A. Do maturit je ovšem na konci léta daleko – nemluvím o „opravkách“ – a tak bude rozumnější
zaměřit se hned na dny a týdny příští, kterými je nutno
se prokousat až ke kýženým cílům. Dny a týdny se všemi
obvyklými povinnostmi a nutnými pracemi, ale také s radostmi, byť leckdy jen drobnými a nenápadnými.
Vypočítávat zde všechny písemky, slohovky, testy,
čtvrtletky, kompozice, diktáty a laborky by bylo nošením
sov do Athén. Jak je to tedy s těmi radostmi? (Tím nechci
naznačit, že by pro mnohé nebyla dobře stavěná čtvrtletní
práce z matematiky či souhrnný test ze základů společenských věd radostnou událostí v jinak šedém studentském,
ale i učitelském životě.) Zářijový start byl díky návštěvě
Městského divadla a předpremiéře Dostojevského Něžné skutečně plný něhy. Ovšem něha a Dostojevskij! Už
v říjnu jsme se v Tosce ocitli zásluhou Z. Šmída Mezi
dvojím zasyčením kosy! Příznačné. Po úvodním lehkém

oťukávání začalo s postupujícím podzimem přituhovat.
Listopadové Tajení – výstava výtvarných prací v Duhové
paletě – přišlo jako na zavolanou. Ovšem v čase čtvrtletních klasiﬁkací a následných třídních schůzek neměl
tento taktický manévr příliš praktický účinek. Pravda vyšla na povrch a leckdy nebyla radostná. Část maturantů
v rámci nekonvenční rekonvalescence navštívila v Praze
anglické představení vzniklé podle Wildeova Obrazu
Doriana Graye, část další propadla melancholii a porozjímala v Tosce u Amerického blues T. Williamse. Nejmladší studentíci se rychle otřepali a v radostném očekávání
zimy pobyli na návštěvě v Městském divadle u Pápěrnice
L. Feldeka. Jejich těšení se na čas zimní, a tedy i vánoční,
a tedy i prázdninový nakonec muselo nakazit všechny,
a tak škola tradičně prosincově zakoncertovala, nadělila
si dárky a nově na velké studentské Gymplpárty vyhlásila
i své myšky a myšáky, pardon, missky a missáky. A nejhezčího chlapíka měla právě 4. A! A nebyl jsem to já…
To už se ovšem na horizontu rýsovala další událost
v životě školy obvyklá – lednový a únorový maturitní
ples. Není to mýlka, skutečně to byly tentokrát plesy
dva. Pět maturujících tříd by tradičně volené prostory
Grandhotelu Pupp zaplnilo až po střechu, a tak bylo již
od září jasné, že dvě třídy se vydají cestou jinou, která je
dovede k plesání v hotelu Imperiál. A roli vůdčí v této
dvojici hrála má třída. Byla to výzva, byla to samozřejmě
tak trochu soutěž s druhým týmem, jenž mířil do Puppu,
byla to zkouška trpělivosti, odhodlanosti, tolerantnosti
a chvílemi i nervů. Jako při každé takové akci. Ples v Imperiálu byl ovšem první a výjimečný měl být i po všech
dalších stránkách. A je pravdou, že mnohé pak vybočovalo z tradičního rámce maturitního plesu karlovarské-

Modrá stuha

Všichni tudy musíme

Jsem modrá stuha zachycená na šípkovém keři. Vlaju ve
větru. Vlaju, jako vlály vlasy mé dívky.
Jednou přišel on. Hladil vlasy mé dívky a tiše šeptal.
Pak mě stáhl a strčil do kapsy. Když odcházel, dívka plakala. Prudce sáhl do kapsy a pustil mě po větru.
Jsem modrá stuha zachycená na šípkovém keři.

Před bránou ráno
Je narváno
Hlavně v bráně
Mizíme v bráně
Míjíme se u brány

(milionjedenkrát – pondělí až pátek)

Tereza Junová, 18 let

Čekání strach mi nahání
Co dělat Co dělat
Raděj jít – lepší malej trapas než
četník ze Saint-Tropez a velkej trapas
Jó – vodní živel – La Paz
Jo – na bráně to je nářez
Do sítnice obraz mi zalez
Srdce skučí
Svět se točí
Natlakovaný mraky
Jo – jdu do školy taky
Hej hej hej devět třicet
Je to sem štreka od vrátnice
Barbora Dvořáková, 17 let

Jakub Fiala, 17 let
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ho gymnázia. Málokterý maturant se může pochlubit
ručně vyráběnou stužkou od spolužáka, málokdo se
mohl zúčastnit dražby výborných domácích koláčů, jen
nemnozí se mohli bavit a tančit do ranních hodin při
skvělé produkci kapely dovezené až z Hranic na Moravě. Leč vše pěkné jednou končí, tak skončil i 28. ledna
ve čtyři hodiny ráno první maturitní ples toho školního
roku – první a na dlouhou dobu i poslední ples „imperiální“. Pololetní vysvědčení znamenalo rychlý návrat
do reality a nezměnilo to ani plesání druhé, tentokrát
„puppovské“. Pamětníci nechť rozhodnou, kdo v tomto
měření sil obstál lépe.
Na počátku druhého pololetí čekala všechny poetická
cesta – Vorlova Cesta z města, promítaná u příležitosti
tradičního setkání celé školy při půlročním bilancování
v Thermálu. Cesta to byla kouzelná, nikoliv však první. Za hranice všedních dnů byly už během podzimu
podniknuty dva velké výjezdy – Vídeň a Baden-Baden
navštívilo přes sedmdesát našich studentů, přičemž v případě Baden-Badenu – partnerského města Karlových
Varů – nešlo jen o návštěvu zdvořilostní, ale především
pracovní. A další výpravy na studenty a učitele na jaře
čekaly. Od dubna do června měl jejich významný počet
navštívit ještě Francii, Anglii, Itálii a Švýcarsko.
Jsme však zatím v chmurném únoru, do kterého spadá
další kulturní událost v životě gymnázia, ale i města. D.S.
Nadrátkách uvedl na Husovce svou novou, lehce morbidní hru Mrtvá, podle scénáře A. Dvořáka. A byla to tato
inscenace, kterou se gymnaziální soubor poprvé nominoval do celostátního kola Wolkerova Prostějova. Bohužel tento úspěch přišel v nejnevhodnější okamžik, neboť
herecký ansámbl v tomto roce tvořili výhradně maturan-

ti – studenti (světe div se!) 4. A – a ti se nemohli červnové
přehlídky zúčastnit z pochopitelných důvodů – soutěžili
před jinými komisemi. Musím říci, že úspěšně.
Poslední odpoutání se od pozemských starostí nabídla maturantům březnová návštěva pražského planetária.
Pak už tu byl duben a zatímco jedni vyjížděli směr Paříž,
druzí se vypravili do světa intelektuálního a duchovního,
aby v něm nalezli dostatek materiálu na své maturitní
písemné práce z českého jazyka. Třetím bylo do zpěvu –
sbor si užíval Brna na celostátním kole soutěže Gymnasia
cantant. Přivezl si umístění v bronzovém pásmu.
Vše spěje rychle k dramatickým a hektickým koncům
(jako i můj text). V čase, kdy nejstarší studenti usedali
postupně k potítku a pak před maturitní komisi, si ti
mladší a v tuto chvíli klidnější připomínali v kině Čas, že
jsou Všichni moji blízcí, a ti ještě mladší a ještě klidnější
se v Tosce dívali na Strašidla a krásné panny Z. Šmída. Ti
zdaleka nejstarší si dali dostaveníčko v hotelu Slávia, aby
zavzpomínali na svou maturitu, a nejen tu, v roce 1951.
Na abiturientském srazu absolventů karlovarského gymnázia zazpíval i sbor pod vedením pana Zemana – odehrálo se tak velmi zajímavé setkání studentů se studenty.
V červnu se už škola začala tradičně řítit k lehce anarchistickým koncům. Potkat mezi třídními výlety a turistickými kurzy toho právě žádaného studenta nebo toho
právě tolik potřebného učitele vyžadovalo značnou dávku trpělivosti a štěstí. Škola se pro jistotu potěšila a uchlácholila Kyticí v kině Čas. Včas! Známky byly vzápětí
napsány a před prázdninami už jsme si tak mohli jenom
připomenout: Musíme si pomáhat. Nejen v kině Čas.
A co moje 4. A? No, samozřejmě odmaturovala,
byť s jednou drobnou nehodou, která je ovšem ve své

Jak málo stačí,
aby se z bytosti stalo pár věcí
„Tak, mámo, o víkendu zabijeme prase, protože si to za
tu dřinu zasloužíme.“ A máma začne krapánek nadávat,
neboť musí zaopatřit takový ty ženský starosti: narychlo
upéct nějaký koláčky, vyslepičit to všem sousedkám, ale
na druhou stranu se tetelí při pomyšlení na ovar. Přemýšlí, jak udělat tu svou zabijačku co nejokázaleji, aby
bylo just vidět, že na to maj. Okamžitě zavolá obecnímu
řezníkovi, zavolá dceři do města, ať vezme automobil,
děti a toho svýho nemožnýho manžela, kterej snad
ještě nikdy na zabijačce nebyl, a přijedou. V rámci snahy o vytvoření super dojmu u sousedů, co zase určitě
budou stát za plotem a hrát, že se jim zatoulala slepice,
koketuje máma s myšlenkou, že pozve místní kapelu.
Jenže už slyší tátu: „To ti můžu zabékat sám, co voni
hrajou. A kolik že za to chtěj?“ A už zdárně onu myšlenku posílá k vodě, ačkoli se svým vlastním (pro ženy
snesitelnějším) odůvodněním: „Stejně sou moc mladý
a hraje tam syn báby Novákový. Toho tedy podporovat nebudem.“ Mámu mrzí, že nebudou slyšet až na náves, tak
ji napadá: Co třeba aspoň ten harmonikář bez tří prstů?
Hraje docela slušně, táta se s ním ještě nikdy neporval,
takže jsou asi přátelé, a krom toho hrát na akordeon
bez tří prstů je v podstatě zázrak, což ho povyšuje mezi
raritu a rarita povyšuje tradiční zabijačku na zabijačku
okázalou. A když se to vezme kolem a kolem – určitě
bude rád hrát za pivo a jitrnici. S tímto krásným plánem
běží za tátou a upejpavě se ho ptá, co on jako na to. Táta
dělá chvíli drahoty, ale když začne máma naťukávat,

jako že se s ním přece ještě nikdy neporval, nevydrží
mlčet: „Prosim tě, co se s nim budu rvát, když má jenom
dva prsty?! Ale pro mě za mě.“ Táta je charakter, nerve
se s handicapovaným a pro mámu má slabost. Teda má
slabost – chce od ní mít pokoj. To je takové tátovo know
how, alfa a omega celého jejich manželství: všechno je
mu vlastně jedno, ale osvědčuje se, když chvíli autoritativně mlčí, máma začne trochu dorážet a on až po
chvíli s nelibým tónem a výrazem povolí. (Nikdy ale
nesmí mámu nechat dorážet moc dlouho, to už je pak
příliš otravná a nejraději by ji zavřel do kurníku.) Takhle má máma před tátou jakýs takýs respekt, ačkoli si
sama říká: Když mi to nepovolíš, ty starej kozle, stejně si
toho harmonikáře pozvu. A pozve. Pak dojde na výběr
oběti. Ano – oběti, celej život ho krmí, aby si to nebohé
prase myslelo, že ho mají rádi. A nakonec ho budou mít
ještě radši, až ho zabijou. Už to nebude jejich Pepík. Už
to bude pět sklenic škvarků na zimu, sto padesát jitrnic,
tisíc tun sádla na smažení řízků a pár mil střev. Jak málo
stačí, aby se z bytosti stalo pár věcí…
Klára Kundrátová, 17 let

Ve větru
Stojím a mluvím do větru. Čekám, kdo mi odpoví. Stojím a poslouchám, jak vítr mluví. Povídá si se stromy, ale
se mnou ne. Nerozumím mu? Ale proč? Vždyť je v něm
tolik otázek od lidí, co mluví do větru.
Jiří Sára, 18 let
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podstatě kuriózní. Studentka, která u jedné ze zkoušek
neobstála (a složila ji pak na výbornou v září), byla, jak
se později ukázalo, v té době již v jiném stavu. A tak ve
třídě 4. A odmaturoval tajně jeden člověk navíc, a dodnes
nemá maturitní vysvědčení. O tom všem jsem si pak povídal se svými už bývalými žáky a nebývalými přáteli na
červnovém srazu na Berounce u Křivoklátu. To už se
všichni mohli těšit na své další – vysokoškolské – studium. Věděli a dodnes, myslím, vědí, že si musejí pomáhat,
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a pamatovali si, a někteří možná ještě pamatují tři veršíky
z básničky Garyho Snydera, které jsme si ve škole občas
připomínali:
Držte pospolu / Učte se květinám / Jděte nalehko

Stanislav Hoﬀman

Barbora Crkvová, 16 let

Jana Janů, 11 let

Jiří Král, 16 let
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Pojďme se společně projít školním rokem 2001/2002,
prvním úplným školním rokem 3. tisíciletí. Snad jsem
průvodcem dostatečně fundovaným, vždyť ze třiačtyřicetileté existence současné budovy gymnázia jsem
s ní prožila plných 35 let! V roce 1961 jsem vkráčela do
tehdy ještě nedostavěné školy jako osmiletá holčička a po
uplynutí patřičného počtu let přešla o dvě patra výše na
gymnázium. Za mých 8 let absence do roku 1980 mohou
vysokoškolská studia, mateřská dovolená a mé první pedagogické působiště v Praze.
I vrabci na střechách si štěbetají, že učitelé mají v létě
celé dva měsíce volna. Jenom učitelé vědí, že to tak není,
že každý školní rok začíná pro kantory už v srpnu, aby
mohli připravit vše, co má být pro studenty 1. září připraveno. Vedení školy začíná ještě dřív, aby stihlo připravit
vše, co potřebují připravující se učitelé. Ale znovu potkávat na chodbách tiché školy opálené a usměvavé kolegyně
a kolegy je po prázdninách záležitost příjemná. Tichá
škola se změní v úl v okamžiku, kdy do ní vstoupí žáci.
V posledních letech se i ti zcela noví studenti okoukávají
a otrkávají čím dál tím rychleji a úl se brzy mění v záležitost ještě hlučnější.
A co že nám to tento školní rok přinese? Jistotou je
25 tříd, v nich 724 žáků a celkem 64 profesorů. Další
jistotou je, že od 1. září existují na škole již jen dva typy
studia, osmileté a čtyřleté, protože poslední absolventi
sedmiletého studia odmaturovali na jaře. Poprvé bude
tedy mít naše gymnázium oktávy. Poprvé bude škola
organizovat mistrovství světa. Poprvé se bude vyučovat
předmět Seminář tvůrčího psaní. Poprvé u nás bude stu-

dovat celý školní rok cizinec, který si roční stáž v České
republice dobrovolně vybral, neumí ani slovo česky
a komunikačním prostředkem pro něj bude angličtina.
Růžolící bonďák Helgi David Björnson z islandského
hlavního města Reykjavík bude navštěvovat septimu A.
Prožije s ní dobré i zlé a okouzlí nejednu naši studentku. Poprvé bude mít gymnázium svůj tradiční Vánoční
koncert v Městském divadle. Poprvé se uskuteční výměna studentů s nizozemskou školou v Groenlo a vůbec –
těch poprvé bude i v zaběhaném životě školy nakonec
mnoho.
Školní rok začínáme posíleni o 22 studentů a 2 profesory gymnázia Laufen ze Švýcarska, kteří v prvním
zářijovém týdnu pracovali společně s našimi studenty
na druhé části česko-švýcarského projektu, jenž hledal
shody a rozdíly v životě mladých lidí obou zemí. Září je
zahřívací měsíc. Zkouší se, jak si ještě vymoci poslední
úpravy rozvrhu, učitelé zkoušejí, co všechno studenti přes
prázdniny zapomněli, studenti zkoušejí, co všechno si pedagog pamatuje, případně zkoušejí, co si k tomu novému
lze dovolit. V září je zapotřebí vytvořit podmínky pro
nový netradiční předmět, který se pod názvem creative
writing běžně vyučuje na amerických univerzitách, a jako
Seminář tvůrčího psaní konečně i na naší škole. O jeho
výuku projevil zájem MgA. Petr Michálek, dramaturg
Městského divadla v Karlových Varech. Reference na něj
byla stručná – je mladý a hodně šikovný. Frekventanti
jeho výuky se shodli na tomtéž. Ukázky z vydaného sborníku nejlepších prací provázejí rovněž mnou popisovaný
rok i celý almanach. V září je také nutné doplnit pěvecký
sbor profesora Zemana a zadat termín pro konání Vánočního koncertu. Konají se první přípravné schůzky

AŽ…

AŽ…

Až přijde lepší doba, polepším se, přísahám
S tamtím ﬂoutkem už se dávno netahám,
Budu taková, jak se očekává.
Tím pádem však strašná kráva.
Jana Podlipná, 17 let

Až se jednou vdám,
Dobře udělám.
Až si manžela zotročím,
Tak s ním rychle zatočím.

AŽ…

AŽ…

Až když už jsi polomrtvá,
Až když už jsi skoro mrtvá,
Teprve pak soucit máš
Soucitu máš až, až, až.

Až nějaký zázrak stane se,
Snad pak z toho města odnese
Varskou blbost, přece vždyť jen ta
V lidech klíčí, ač není zaseta.
Matěj Samec, 17 let

Dagmar Jančárková, 17 let

Jan Hnilička, 16 let

Lanové centrum, 2003
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organizátorů světového mistrovství školních družstev
v přespolním běhu I.S.F. Cross-Country.
Říjen přináší premiéru v našich zahraničních vztazích. Pro studenty angličtiny se nám podařilo navázat
kontakt s nizozemskou školou Marianum Groenlo,
kde se rovněž intenzivně vyučuje anglický jazyk. Našich 30 studentů angličtiny si tedy vyjíždí prověřit své
znalosti do Nizozemí, neboť školy v Anglii o podobnou
spolupráci nejeví zájem. V říjnu nastupuje na souvislou
pedagogickou praxi student 5. ročníku Pedagogické fakulty UJEP Tomáš Mašek. Pozorný čtenář ho najde na
seznamu absolventů školy v roce 1997 a v tomto almanachu na seznamu profesorského sboru. Šest našich dvojic
studentů, kteří se zúčastní celostátní sbírky na podporu
nevidomých Bílá pastelka, patří k nejlepším v celém kraji.
Musí se konečně stanovit pevné datum maturitního plesu a ustanovit plesový výbor z řad profesorů a studentů.
Od okamžiku ustavení do realizace plesu vykonají práci
solidně zavedené kulturní agentury.
K silným zážitkům za měsíc listopad patří návštěva
18 japonských učitelů, kteří k nám zavítali z města Fukuoki. Přijeli na pozvání magistrátu města, aby se na různých
typech škol seznámili se systémem našeho školství. Celý
jeden den zatoužili strávit právě na naší škole. Seznámili
jsme se s nimi už na přijetí u pana primátora. Dalšího dne
ráno přišli k nám. Muži ve stejných oblecích, droboučké
ženy v kostýmcích. Při představování naší instituce (tlumočník do japonštiny se nad školskou terminologií občas
zapotil) vytahují všichni stejné zápisníky a stříbrná pera,
později videokamery velikosti cigaretové krabičky a ještě
menší diktafony. Vše obdivují, na žáky se usmívají a stále
všechno ﬁlmují. Ve třídách se mírně zarazí, že naši žáci

ještě místo počítače používají sešity. Sešity a učebnice si
naﬁlmují. Výuka výtvarné a hudební výchovy je uchvátí a píší (jak jinak než japonsky) dlouhá poděkování do
třídních knih. Jsou nadšeni školní jídelnou a kuchařkám
se dlouho uklánějí. Na besedě se studenty a pedagogy
s úsměvem odpovídají na všechny otázky. Na závěr jejich
pobytu v Karlových Varech jsme pozváni do Imperiálu
na japonsko-český večírek. Tentokrát nás vítají naši známí v krásných japonských krojích, zpívají lidové písně,
učí nás japonské tance a nakonec krásnou češtinou zazpívají Ej, lúčka, lúčka zelená. Po ochutnávce japonských
specialit následuje pod vedením znalců kurz kaligraﬁe.
Mezitím se dva mistři převléknou do dlouhých černých
kimon a následuje mistrovská ukázka aikida. Naposledy
blesknou miniaturní digitální foťáky, vyměníme si adresy a Japonsko se už nezdá být tak daleko.
Mistrovství světa se blíží, do realizačního týmu se
začínají přijímat první zájemci z řad studentů. Realizační
tým bude nakonec tvořit kromě posil odjinud 17 našich
profesorů a 110 studentů. Na listopadových třídních
schůzkách se seznamujeme s novými rodiči (a snad i budoucími přáteli) školy.
V prosinci se rozbíhají všechna kola předmětových
soutěží. Objednávají se tiskopisy pro maturitní zkoušky
a maturanti podávají přihlášky k maturitě. Vánoční koncert se v prostředí Městského divadla nebývale povedl.
Těžko říci, kdo má větší aplaus, zda smíšený pěvecký sbor
prof. Václava Zemana nebo mrňavý houslový virtuos
Marek, malí zpěváčci z prim a sekund nebo Martin s Maruškou, hvězdy taneční školy Best při sólových ukázkách
latinskoamerických tanců. Všem ostatním aktérům ale
tleskalo publikum neméně.

Koncert, 2003

Maturitní ples v Puppu, 2004
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Před rozchodem na Vánoce se ještě celá škola sejde
v kině, abychom společně ukápli slzičku pro hrdiny ﬁlmu
Tmavomodrý svět. Poté zorganizoval studentský senát
v tělocvičně školy pravou předsilvestrovskou Gymplpárty.
V lednu se ﬁnišuje, neboť závěr měsíce korunuje pololetní vysvědčení. Den otevřených dveří má za cíl nalákat
budoucí studenty právě do našeho gymnázia. Při odpovědích pana ředitele na dotazy potenciálních studentů
a jejich rodičů si uvědomuji, že všechny jeho odpovědi
jsou kladné: máme, zajišťujeme, provádíme, realizujeme,
spolupracujeme, nabízíme… Ale to se, pravda, nehovořilo o ﬁnancích.
V únoru se škola stává místem, kde se sbíhají všechny
nitky nadcházejícího mistrovství světa a před školou stále
častěji parkují auta s pražskými značkami. Druhé pololetí zahajujeme tradičně všichni pospolu v Thermalu. Je to
jedinkrát v roce, kdy se celá naše škola, všichni studenti
a profesoři sejdou na společné akci. Ve městě je jen jediný
sál, kam se všichni vměstnáme, a to je právě Velký sál lázeňského hotelu Thermal. Po krátkém kulturním programu si všichni poslechnou projev pana ředitele. Není lehké
sepsat takovou řeč, která má oslovit všechny žáky ve věku
od 11 do 19 let a kolegy k tomu. Ale náš pan ředitel si s tím,
ostatně jako vždy, umí poradit. Zrovna tak není lehké vybrat ﬁlm, který zaujme tak širokou věkovou škálu diváků.
Zde se zase projevuje náš ﬁlmový expert Ing. Dušan Kondel. Předsevzal si promítnout vždy dobrý současný český
ﬁlm a jeho výběr ﬁlmu Rebelové opět nezklamal. V únoru se také koná maturitní ples. V Grandhotelu Pupp lze
tentokrát volně dýchat a budoucí půvabné maturantky
a maturanty si dobře prohlédnout. Je jich nezvykle málo,

jenom 60, pouhé dvě třídy čtyřletého studia, neboť, jak
již zmíněno, septimáni si to místo k maturitě namířili
do oktávy. Ples je opět krásný a ukazuje se, že mnozí naši
studenti ovládají společenskou noblesu suverénněji než
školskou všednost. Vida, je také nejvyšší čas postarat se
o sál, kde studentům slavnostně předáme maturitní vysvědčení (v případě, že si ho svými znalostmi vyslouží).
Březen a duben mají jeden společný vrchol. Akci,
která na přelomu těchto měsíců na pár dní zcela změní
všeobecně zažité poslání gymnázia. Akci, která mnoha
sportovcům, profesorům a studentům spolkne velikonoční prázdniny a oni toho vůbec nelitují. Je tu okamžik,
kdy se Karlovy Vary a naše gymnázium stávají centrem
dění pro všechny, které zajímá disciplina zvaná přespolní
běh neboli cross-country. Že se jedná o mistrovství světa,
je při akreditaci jasné i laikovi. Družstva přijíždějí z celého světa: z Číny, Jihoafrické republiky, Nového Zélandu,
Maroka, Alžíru a většiny evropských zemí. Podrobné
programy, výsledky a dojmy by zaplnily publikaci daleko
větší než tento almanach. Po Velikonocích sedí ve třídách uplakané bytosti s kruhy pod očima, na sobě tričko
v cizích národních barvách a v duši smutek, že družstvo
sportovců a noví přátelé, o které se týden jako průvodci
a tlumočníci starali, už zase letí domů, kamsi daleko za
moře.
Písemná maturitní zkouška z českého jazyka a přijímací zkoušky, které se jindy jeví jako organizačně
namáhavé záležitosti, řeší nyní po mistrovství světa
vedení školy jako poměrně zábavnou hříčku. Hned po
mistrovství světa u nás pobývá 30 studentů z Groenlo
v Holandsku. Studentský divadelní soubor D.S. Nadrátkách mezitím stačil uvést v divadle Husovka premiéru

Až zhasne slunce
Až zhasne slunce, nastane tma. To ví každé malé dítě.
Ale co bude potom?
Každý den o tom pan Keuner přemýšlí, hledě do
novin a hladě kocoura Bena. Houpe se v křesle, které
příšerně skřípe a uvažuje.
Malé děti se budou radovat. Obyčejně musí být
doma do tmy a najednou ta tma nastane uprostřed odpoledne. Dospělí je snad domů nezavolají, a tak mohou
konečně vyzkoušet hraní na písku ve tmě.
Ti větší se také zaradují. Škola skončí v polovině vyučování a naděje na jeho obnovení nebude příliš reálná.
Tu spoustu času určitě nevyužijí studiem, pomyslí si
pan Keuner.
Dospělí se budou bát a ptát se, co dál dělat. A má
vůbec cenu něco dělat za tmy?! Budou zamyšleně přecházet od jednoho okna k druhému, tak, jak to teď dělá
pan Keuner, a nespokojeně pozorovat tmu. Ptát se. Sebe
navzájem a později i dětí. Přiblíží se jim. Pak si ale uvědomí, že to celé odpoledne nejde a půjdou si uvařit něco
k jídlu.
Staří lidé poběží do obchodů a nakoupí spoustu jídla. Zamknou se ve svých bytech či domovech důchodců
a začnou se modlit, držíce v rukou jogurt s nápisem: Váš
sen pro každý den. Ve tmě.
Vědci se pustí do složitých výpočtů. Jejich prsty
budou po klávesnicích kmitat rychlostí blesku, tisíce
informací budou putovat od jednoho počítače k druhému, přetížení sítě způsobí její kolaps. Složité rovnice
o mnoha neznámých jim řeknou, proč slunce zhaslo

a oni se stanou zas o něco chytřejšími. Teď už jen zjistit,
jak slunce rozsvítit, nejlépe ještě dnes odpoledne.
To všechno už pan Keuner promyslel. Zbývá mu jediná věc, na kterou ne a ne přijít. Co když slunce zhasne
v noci? Spát budou děti malé i větší, sny se budou zdát
dospělým stejně jako starým a dokonce i vědci se budou
toulat v říši snů. Všimne si toho vůbec někdo?
Pavla Puchálková, 15 let

NÉ!
Chodník – takže už jsem na silnici. Takovej žár – co to
jenom může být? To jsou auta, to hoří auta. Některá jsou
dokonce převrácená. Kdo to mohl udělat? Kdo to dělá
a proč? To je náš dům – oni se ženou k našemu domu!
Řvou – snad je doma uslyší. Né! Nedělejte to! Vraťte se
prosím. Nechte mámu a tátu na pokoji. Pomoc! Někdo
mě vzal za ruku a drží mě. Mám se vysmeknout a utíkat
pryč, nebo se ohlédnout? Otáčím se. Mami, tati, to jste
vy? Vy nejste uvnitř Vy jste mě hledali. Nejste doma.
Díky, Bože!
Veronika Böhmová, 18 let
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hry MASO: chistické neoticko-poetické pásmo, se kterou se nominoval do regionálních kol Šrámkova Písku
a Wolkerova Prostějova, aby odtud byl odeslán do kola
národního.
Květen 2002 propršel. Pršelo dokonce i na Květinový
den, kdy naši studenti-dobrovolníci prodávají květinky
na podporu Ligy boje proti rakovině. Se školou se bujaře
loučí maturanti, aby po týdenní přípravě zjihlí nastoupili
k maturitním zkouškám. Na jejich průběh tentokrát dohlíží sama Česká školní inspekce, která konstatuje, že vše
probíhá naprosto regulérně. Sítem maturit prošlo 55 studentů. Těm slavnostně předáme maturitní vysvědčení
v krásném prostředí Imperialu. Patří k tomu hudba, zpěv
sboru, květiny od rodičů a u absolventů najednou i zjevný
pocit lítosti, že cosi významného končí.
Červen konečně přinese hezké počasí, takže může proběhnout dlouho odkládaný majáles, teď v červnu ovšem
pod názvem Juniáles. Stává se příjemnou zahradní slavností pro účinkující, studenty, rodiče, učitele, děti, batola-
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ta a psy. Bolestně se vždycky z takové akce vzpamatovává
jen trávník školní zahrady. Školní rok spěje ke svému závěru. Naši žáci od nejmladších po nejstarší v něm získali
v nejrůznějších předmětových, sportovních a dalších
soutěžích asi nůši medailí, dva regály pohárů a tlustou
složku diplomů. Posledním předprázdninovým oceněním je cena pro D.S. Nadrátkách za 2. místo v národním
kole v Prostějově. Za každým oceněním je velký kus šikovnosti jejich držitele, ale i konkrétního vyučujícího.
Vážíme si jich obou. Rozdávají se poslední známky, poté
se třídy rozprchnou na třídní výlety po vlastech českých
i cizokrajných. Ani ta největší síla již nedokáže vzdorovat
náporu léta.
Vrabci na střechách si štěbetají, že učitelé už zase mají
celé dva měsíce volna. Jenom učitelé vědí, že to tak není,
že každý školní rok končí pro kantory až v červenci. Vedení školy končí ještě později…
Eva Hanková

Iva Jahodová, 15 let

Míla a Ola melou, jsou milé a nejsou mimo mísu.
Masy jsou milé méně.
Zdramatizovat se dá leccos: telefonní seznam nebo
nápojový lístek. Nebo slabikář. Což udělali Karlovarané (neodolatelné slovo!) čili Standa „Klapzuba“
Hoﬀman a jeho jedenáctka. Češtinář a jeho studenti.
Předvedli skvělou formu v práci s prvními slovy, jimiž
nás častovaly někdejší slabikáře. Všímají si především
MASA, potažmo mísy. Z prvotního boje o uspokojení základních potřeb je dále radost z konzumu, ještě
dále jeho oslava, hrozivě se blíží bohoslužba ku masné
modle a když se masám nedostává masa, publikum se

třese. Když předtím slzelo. Smíchy. Nad skvělými fóry,
protože je stará vesta, že co je geniální, je jednoduché.
Rodinné dialogy: „Máma má mísu. Děda má také mísu.
Děda sedí na míse. Kam dáme maso? Táta má také mísu.
Táta je mimo mísu…“ a mnohé další asi divákům hned
tak z mysli a paměti nevymizí.
Je vidět, že Karlovarané (jo!) žerou maso a poznají
vtip (řečeno s Knoﬂíkářem Zelenkou Petrem).
Wolkrovy prostěnoviny, 20. června 2002

Natálie Lukovniková,
14 let
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2002/2003
Několik ohlédnutí
Plynutí času vzbuzuje v člověku často nostalgii. Míváme
pocit, že se něco nenávratně ztrácí, že už se nám nepodaří
zachytit pocity, zážitky, smutky i radosti, které mizí.
Ale proč smutnit? Čas je přece moudrý lékař. Zahojí
malicherné škrábance, usuší slzy nad rozlitým mlékem,
vymaže z paměti vše nepodstatné. Pojďme tedy vzpomínat s úsměvem!
Ráda bych poskládala střípky i klípky a ukázala ten
rok tak, jak mi pořád ještě zní v uších. Nebude to výčet
událostí. Ten najdete na jiných stránkách. Chtěla bych
spolu se studenty zachytit život měnivý, život plný pohybu, hravosti, dobrodružství poznávání.
Luk budoucnosti se napíná právě tady. Osvobodit
slova ze svěracích kazajek učebnic, vybalancovat vratký
vesmír, vyplout na řeku bez mostů, bez konce… Už nikdy
nebudeš mít tolik kuráže!
Ohlížím se a snažím se zachytit obrysy událostí a podob. Nevím, jestli se mi podaří vybrat z věcí a dějů ty nejzpůsobilejší. Chtěla bych jen připomenout kdo, kde, proč
a k čemu.

řada výměnných pobytů v Německu, Holandsku, Itálii
a Lucembursku. Společně se studenty partnerských škol
jsme realizovali i náročnější projekty.
Zajímavý byl například ten výtvarný, ﬁnančně dotovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Pod názvem Společná hranice se uskutečnil v krásném prostředí
Božího Daru. Listopadová příroda inspirovala naše i německé studenty a výsledky byly opravdu překvapivé.
Jiné výtvarné práce našich studentů byly prezentovány na jaře v Karlových Varech. Březnová výstava Hledání
přírody v galerii Duhová paleta, doplněná čtením pod
obrazy, vzbudila zaslouženou pozornost.
A co pěvecký sbor? Ten nás přece vždy skvěle reprezentuje…! Samozřejmě…! Sbor je naše stálice. I v tomto
roce přesvědčil o svých kvalitách. Spolu s orchestrem
reprezentoval Karlovy Vary v partnerském městě Bernkastel-Kues (SRN). Akce byla podporovaná Magistrátem
města K. Vary.
I do Lucemburska odjela skupinka zpěváčků, aby se
zapojili do velkého mezinárodního sboru a secvičili v několika dnech zdařilý koncert.
Obě akce se odehrály v březnu. A v květnu měli zase
obyvatelé a návštěvníci Karlových Varů příležitost vidět
a hlavně slyšet společné koncerty našeho pěveckého sboru a hostů ze SRN na Mlýnské kolonádě a v Thermalu
(Malý sál). Německý big-band měl velký úspěch.

Ohlédnutí první – projekty realizované ve spolupráci s partnerskými školami
Ohlédnutí druhé – kvarta
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Jsme na půdě gymnázia a studenti snad více než kdo jiný
touží po poznání. Dnes může cestovat každý. Ale poznat
znamená žít mezi lidmi. Proto se i tento rok uskutečnila

Kvarta je bod, který dělí osmileté radosti i útrapy studentského života na polovinu. Úmrtnost věšáků v šatně prud-

Příležitostná poezie

O Jednotě studentstva

Ležím na desce lavice když tu mě bere mrtvice
říkám jí nech mě naživu musím se věnovat učivu.

Jak známo, po absolvování mateřské školy nastupuje
dítě na první stupeň a dále na stupeň druhý. Pak stojí,
již jako mladistvý student, před otázkou, kam dál. My
hoši, co spolu chodíme, jsme zamířili z druhého stupně
velmi vysoko, jmenovitě na stupeň desátý. Někteří později povýšili i na dvanáctý. Jak k tomu došlo?
Této příležitosti k rozvoji osobnosti se nám kupodivu nedostalo na našem ústavu, ale hned o kousek dál.
Tam hrdě ční k nebesům Mekka jak studentstva, tak
pracujícího a hlavně nepracujícího drahovického lidu.
Zde naše mozky, překypující nabytými znalostmi, vždy
nalezly osvěžení a novou inspiraci ke studiu.

Chytla mě po ránu tužba že na mě dnes vyjde služba
nechci umývat tabuli a tak zůstanu v posteli.
Přídu takhle po ránu před školu k nám na bránu
říkám si je tu ty vole víc lidí než kdy ve škole.
Jak v komnatách carevny máme patra barevný
nemusíš nic počítat stačí se kolem podívat
žlutý máslo s tvarohem jídelna je za rohem
a vejš radši nelezu poněvadž je to vysoko.

Jiří Skuhrovec, 19 let
Trčí z lavice šroubek jsou s ním jenom trampoty
a ten prevít napříč rozpáral mi kalhoty
trčí z lavice šroubek ostrej jako prase
když si nedám bacha udělá to zase.
Studenti Tadeáš a Nastěnka dobře ví kde je nástěnka
Poznali se včera v respiriu Od té doby jsou v deliriu
Studenti Tadeáš a Nastěnka dobře ví kde je nástěnka
najdou si volnou hodinu založí spolu rodinu
Pro ty kdo mají zájem je tu várnice s čajem
pro ty kdo mají jiná přání nejsou tu nápoje k mání.
Jiří Skuhrovec, 19 let
Pod hladinou
Alice Pokorná, Tereza Nováková, 17 let
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ce klesla, náhradu za rozbitou zářivku jsme museli shánět
naposledy vloni a požár šatny už upadl v zapomnění.
Čas míjí raketovým tempem. I když to není na první
pohled vidět, dokončíme letos základní vzdělání. Důkaz
je jasný: v celorepublikových testech z matematiky se
kvarty našeho gymnázia umístily na prvním místě.
Školní rok proletěl jako blesk. Tabule se stále tyčí na
tyči, ﬂorbalová liga opět zasáhla život kluků, ambiciózní
poetici zdobí dál dveře toalet, nová přátelství vznikají
a stará zanikají… Ale něco nového se vkrádá… Že by
zmoudření?

Ohlédnutí třetí – úspěchy přímo mistrovské
Cítit se jako Kolumbus

28

Když jsme byli na první soutěži, bylo pro nás vše neznámé. Den před tím jsem se dlouho připravoval. „Nesmím
si nic zapomenout,“ stále jsem si opakoval. A tak se nakonec stalo, že jsem si několik věcí přibalil ještě jednou. Papírové kapesníčky se mi v tašce ocitly snad čtyřikrát…
S každým kilometrem má nervozita stoupala a čas
jako by se stále zrychloval. „Už jsme tu,“ zaznělo zpředu
od našich maminek. Nechtělo se mi zvednout se ze sedačky, ztuhlá a líná kolena nechtěla poslouchat. Má partnerka, která se právě vedle mě probouzela, vypadala stejně.
Bylo tu první kolo… Při úvodním tanci se mi rozvázala tkanička. K trémě se tedy přidal ještě strach z nepříjemného zvedání ze země (to se nám mimochodem podařilo
v naší první soutěži ve standardních tancích v Děčíně)
A navíc mám pocit, že se na nás porotci mračí!

Nakonec jsme postoupili do ﬁnále! Bylo to pro mě
úžasné. Cítil jsem se jako Kolumbus, který právě vstoupil
na pevninu nově objevené země. I když jsme v Milevsku
skončili čtvrtí, stupně vítězů následovaly. A nakonec mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích.
Josef Janáč, 14 let

Allons en France
V průběhu roku 2003 jsem měla možnost zúčastnit se
dvou velice zajímavých akcí v zahraničí – setkání evropských středoškolských studentů pořádané na přelomu
března a dubna v Lucembursku a akce Allons en France
v létě v Paříži. A ačkoliv obě byly velmi rozdílné, jedno je
spojovalo: francouzský jazyk.
Do Lucemburska jsme se vydali s dalšími 6 talentovanými frankofonními studenty naší školy. Lucemburk
nás uvítal deštivým počasím, což byla jediná vada, kterou celé setkání mělo. Téma Rencontrée européenne.
Bylo nám umožněno prezentovat své názory a projekty,
které vznikly ve skupinách vždy složených ze studentů
z několika zemí (Francie, Lucemburska, Řecka, Polska,
Německa a Maďarska) a to nikde jinde než v Evropském
parlamentu.
I když by se mohlo zdát, že Evropská unie, národní
kultura, nebo třeba pojem euroobčan nejsou pro mladé
lidi těmi nejzajímavějšími tématy k diskusi, nenechte se
mýlit. Všichni se do debat vrhali s nasazením vpravdě
politickým. Rencontrée européenne nám však přineslo
mnohem víc. Bylo plné poznávání nejen zajímavých
míst, ale především zajímavých lidí. Což je vždy tím nejpodstatnějším.

Zátiší se džbánem
Alice Pokorná.
Tereza Nováková,
17 let

Modré stromy, kolektivní práce 2002
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Do prosluněné a sportem tepající Paříže mě zavedla
zcela jiná příležitost. Po návratu z Lucemburska jsem
měla tu čest reprezentovat školu na republikovém ﬁnále
konverzace ve francouzštině v Praze. A právě i díky svému „tréninkovému“ pobytu v Lucembursku jsem v něm
zvítězila. Tou příslovečnou vadou na kráse se snad mohlo
stát mé umístění na 1.místě ex aequo – jak se ovšem nakonec ukázalo, byla to skutečnost velmi příjemná, protože
moje soupěřka projevila stejný smysl pro humor a nakonec jsme byly obě odměněny stejně – možností účastnit
se akce Allons en France.
Allons en France se nekonalo právě v srpnu a právě
v Paříži náhodou. Styčným bodem celé akce se stalo
Mistrovství světa v atletice pořádané na Stade de France.
Celý pobyt měl sportovní náplň (Ano, právě tam jsem
já, zapřisáhlý nebruslař propadla kolečkovým bruslím
a jízdě na koloběžce.), ovšem i času na zábavu a poznávání nám zbývalo dost. Těm pravým krásám Paříže jsme
však všichni podlehli až po hlavním úkolu, který jsme
splnili s tím největším nadšením: na ve švech praskající
Stade de France jsme při slavnostním zahájení přivedli
zástupce reprezentujících sportovců všech zemí, které se
mistrovství účastnily.
I Allons en France bylo plné setkání. Exotických, přátelských, frankofonních. A tak bych také ráda svůj malý
cestopis zakončila. Znalostí cizích jazyků.
Neberme prosím jazyky jako nutné školní zlo. Berme
je jako prostředek k cestování, k setkáním, k poznávání.
Nic z toho, co jsem v minulém roce prožila, by se bez jazyků nikdy neuskutečnilo. A já bych tímto ráda poděkovala
za pedagogické vedení, kterého se mi na této škole ve výuce jazyků (a především francouzštiny) dostává už 7 let.

Ale dost už bylo klišé. Navrhuji přípitek tím nejlepším
ročníkem Moët & Chandon na zdraví francouzštiny a také k 80. výročí Prvního českého gymnázia v Karlových
Varech.
Tak tedy: „A la santé!“
Marta Emlerová, 17 let

Bětka – mistryně republiky
Před třemi roky vzala poprvé do ruky kord a netušila,
jaké to bude mít následky. Úspěchy i neúspěchy… tvrdá
práce… Ačkoli to na první pohled není patrné, šerm je jeden z nejnáročnějších sportů a není jednoduché zúčastnit
se všech turnajů.
Mistrem se však stane ten, kdo má nejvíc bodů z domácích soutěží… Bojovala a dokázala to. Nevynechala
jediný zápas, obětovala všechen volný čas a sen se stal
skutečností! Alžběta Zýková je mistryní republiky!
spolužačky z IV. A

Závěrem
Čas se neúprosně žene vpřed. Obrysy událostí a podob
budou za chvíli neurčité. Jména si ještě vzpomenu, podrobnosti už ne. Nevadí! Život je měnivý jak mořský vír.
Jednou budeme rádi, když na bázlivé zaťukání přijde alespoň ve vzpomínkách otevřít naše mládí.

Věra Neubertová

Rok septimána
Září. Návrat do školy a s ním související rituály. Nákup
a prodej učebnic. Tento rok se obchodní bilance vyšplhala do závratných černých čísel. Jednak člověk nepovažoval za nutné mít kompletní sadu (tahle tendence
je rok od roku silnější), jednak se objevili naivní kupci
našich sad z let minulých. Opakovací testy z loňského
roku. Našli se tací profesoři, kteří vycházeli z premisy,
že je co opakovat. Nový rozvrh. V něm ﬁgurovala
jedna markantní změna, dvouhodinové bloky seminářů a konverzací. Pokročilejší stupeň studia, konečně
jsme mohli studovat více to, co nás baví, dokonce pod
vznešenou záštitou přípravy na maturitu a univerzitu.
Postupem času se ale ukázalo, že v popředí našich
zájmů je studium spánku. S touto alternativou mohly
soupeřit nemnohé semináře.
Jak rok plynul, člověk zabředal opět do šedého stereotypu studia. To vyvolávalo potřebu nalézt únikové
cesty. Jedna z variant byla magická zkratka ŠA, která,
pokud upřesňovala váš zápis v třídnici, nepřičítala nic
k celkové, už tak hrozivé, bilanci omluvených hodin.
Školní akce nejrůznějšího typu zaznamenávaly skutečný nápor studentů. Za podařený považuji například
projekt Film a škola, který za mrzkou cenu tří vyučovacích hodin seznámil s „ﬁlmem ze Zlatého fondu
světové kinematograﬁe“ a co víc, umožnil mimoškolní
návštěvy dalších snímků. Z dalších akcí zmíním sportovní reprezentace školy, sborové aktivity, olympiády,
zahraniční výjezdy. Sám mohu vzpomenout na cestu
do Lucemburska, kde jsme jakožto frankofonní elita
školy obhajovali naše názory na evropskou integraci
a postavení mládeže v jejím rámci. Že se jednalo o jeden
z vrcholů roku je bez debat. Je pouze škoda, že projekty

tohoto ražení nejsou příliš časté, jejich přínos je nezpochybnitelný.
Toto období bylo také pro drtivou většinu z mého
ročníku rokem dovršení plnoletosti. Nadešel dlouho
očekávaný okamžik nabytí všech práv i povinností
(to, že mi okamžitě naskočila i druhá část nabytého je
ukázka výborné výchovy mého ústavu). Oﬁciální dospělost s sebou přinesla obligátní záležitosti jako autoškolu, společenské akce nejrůznějších druhů (a při nich
mnohá setkání s maturanty, kteří, držíce číše s mokem,
vyzdvihávali nutnost učit se už v třeťáku a odolat démonu alkoholu) apod. Člověk si uvědomil půvaby studentského života a od té doby osciluje mezi středoškolskou
spokojeností a slibnými výzvami bohémského života
vysokoškolského. Sledovali jsme drtivý ﬁniš našich
kamarádů z maturitního ročníku, v duchu děkovali za
rok, který nám zbýval, a zároveň věděli, že čas plyne
nezadržitelně.
Na sklonku roku přišel sportovní výlet, vlastně poslední oﬁciální školní výlet. Pod rouškou sportovních
klání se podařilo strávit vynikající týden ve výborném
kolektivu, profesory nevyjímaje.
Poklidné vody závěru roku ještě zčeřilo referendum
o vstupu do EU. Po odchodu maturantů to byla naše
bedra, na kterých spočinula odpovědnost dát mladším
příklad a lekci ze státotvorné činnosti. Proto jsme diskutovali (našli se i odvážlivci z řad kantorů, kteří nalezli
odvahu snést žár našich plamenných řečí a ohnivých
argumentů a zapojili se) a hlavně vyjádřili u uren svůj
názor (poprvé v životě). Po splněné občanské povinnosti jsme se odebrali na prázdniny plni očekávání, co nám
škola může v posledním ročníku nabídnout.
Jiří Skoupý, 18 let
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30. září 2003

Kantorský deník
aneb prvním rokem za katedrou

První měsíc kantořiny mám zdárně za sebou! Někdy
mám pocit, že je to dřina k umoření, jindy to docela jde
a je to fajn. Kdo to nikdy nevyzkoušel, nepochopí.

Dostalo se milé povinnosti Vás, čtenáře tohoto almanachu, provést školním rokem 2003–2004. Pro mě tento rok
byl prvním rokem mé kantorské dráhy. Shodou okolností
jsem ji započal právě zde, na Prvním českém gymnáziu
v Karlových Varech, kde jsem se od 1. září postavil na
druhou stranu katedry, než jsem byl doposud zvyklý.
Jaký vlastně byl ten školní rok 2003–2004? To se Vám
pokusím přiblížit z několika vybraných deníkových poznámek, které jsem si v průběhu roku zapsal.

1. září 2003
To mi to pěkně začíná. První den ve škole a hnedle bych
měl vstoupit do stávky za zvýšení platů? Začínám si uvědomovat skutečnost, že ve školství můžu zbohatnout
jedině duchovně, nikoliv penězi. Zkrátka je to poslání,
ne povolání.

3. září 2003
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Dnes jsem poprvé předstoupil před své studenty. Ráno
v kabinetu mnou cloumala nervozita a po očku, pravda
trochu závistivě, jsem sledoval ledový profesionální klid
svých kolegů Honzy Malechy a Standy Hoﬀmana. První
zazvonění, první vstup do třídy, první seznámení. Nervozita ze mě postupně opadala jako žloutnoucí podzimní
listí a já jsem se dal do práce. Do práce snad nikdy nekončící, ale přesto krásné, zodpovědné a velice náročné. Tak
snad ten náš první rok může konečně začít!

10. listopadu 2003
Nastal den a hodina třídních schůzek. Rodiče se volně
prochází po chodbách školy a hledají ty správné třídy.
V hlavě si střádám větičky, co asi všechno budu muset
rodičům sdělit, když se některý z nich přijde optat na
své dítko.

14. listopadu 2003
Dnes toho mám opravdu dost! Ještě že už je konečně pátek. Poslední hodinu jsem si připadal, že některým z přítomných ve třídě akorát narušuji proud myšlenek, jak
příjemně prožít nadcházející víkend. Není zkrátka každý
den posvícení, jak praví jedno naše přísloví.

18. listopadu 2003
Je vidět, že nám všem ten den volna prospěl. Dnes vládla
neuvěřitelně pohodová atmosféra. Dělalo se poměrně
dobře.

3. prosince 2003
Dnes jsem vyrazil se čtyřmi studenty do Chebu na soutěž
z české historie. Bylo fajn si s nimi společně prožít nervozitu soutěže a očekávání výsledků.

16. prosince 2003
Pomalu se blíží Vánoce, a tak i atmosféra ve škole začíná
mít vánoční nádech. I přes běsnící sněhovou kalamitu,

Byla? Nebyla?
Byla tmavá letní noc. Ve dveřích pokoje se objevila malá
postava v noční košilce. Zuzana se posadila na posteli
a vrhla pohled na dveře. Stála tam čtyřletá holčička, kterou měla dneska hlídat. Manželé Třimílovi měli totiž
v salónku návštěvu a tou nebyl nikdo jiný než ředitel
Mášrecht a jeho žena. „Co potřebuješ, Tyldo?“ zeptala se
Zuzka holčičky. „Doue ve skvepě něco je. Já to svyševa,“
řekla Tylda. „Co jsem ti řekla o tom šišlání?“ „Že šišlání je
hrdelní zločin a že na mě přijde skřetvíl, když budu šišlat.“
„Správně… co teda myslíš, že by mělo bejt v tom sklepě?“
„Určitě tam je velká, chlupatá příšera s osmi nohama,
která si pro mě přišla, protože nemám ostříhaný nehty,“
odpověděla Tylda. „Cože, už zas?“ podivila se Zuzka,
„ta tady byla už minulej měsíc, ne? Uvidím, co s tím budu
moct udělat.“
Zvedla se z postele, vzala ze stojanu u krbu pohrabáč, chytila Tyldu za ruku a vydala se s ní do přízemí.
Při průchodu kolem salónku jim vyšli vstříc manželé
Třimílovi a manželé Mášrechtovi a všichni na ně vrhli
zvídavý pohled. „Co tady vy dvě děláte?“ zeptala se paní
Třimílová, „už máte dávno spát!“ „Tylda zaslechla něco
ve sklepě, tak to jdeme zkontrolovat.“ „Ó, jak skvěle psychologicky vymyšleno,“ rozplývala se paní Mášrechtová,
„ten pohrabáč má zajisté zvýšit efektivitu celého úkonu,
že? Určitě s ním párkrát praštíte o potrubí a o zdi, a pak
řeknete, že příšera, co byla ve sklepě, se hned po smrti
vypařila a nechala po sobě jen hnilobný zápach, že?“
„Přesně tak by to mělo být provedeno,“ ušklíbla se Zuzka
a vydala se ke dveřím sklepa.

Pár chvil potom se ze sklepa ozvaly duté rány a třeskot rozbíjeného skla. Pak se ve dveřích objevila zpocená
Zuzka s ohnutým pohrabáčem v ruce. „Ó, naprosto
dokonalé! Co příšera? Je mrtvá? Hahaha.“ „Jo, a taky se
hned vypařila.“ „Ó, skvěle! Psychologie v praxi. Teď už
radši nebudeš zlobit, viď, Tyldo, nebo by se příšera mohla
vrátit, že? Hahaha.“ „Co takhle dát si dezert?“ přerušila ji
paní Třimílová a zavedla své hosty zpět do obýváku – …
ehm, tedy salónku.
„Už jsou pryč?“ zeptala se Zuzka Tyldy. Když jí byl
dán tichý souhlas, vnořila se zpět do tmy sklepa, aby se
za chvíli objevila a táhla za sebou něco chlupatého a osminohého. Odtáhla to na zahradu a vrátila se do domu.
Určitě to do rána zmizí, vždycky to zmizelo. Potom
uchopila Tyldu za ruku, Tylda popadla pohrabáč a vrátily se k dětskému pokoji. Když Tyldu uložila, Tylda se
zeptala: „Mohla bych si tu nechat ten pohrabáč? Co kdyby
byl ten skřetvíl pod postelí?“ „Dobře, ale teď už spát.“
Zuzka zhasla a jen tak mimochodem hmátla rukou
pod postel, aby nahmátla něco chlupatého, co se tam
ukrývalo. Pak se vrátila do postele. Co když příště tu
obludu nezabije? Kde se tu vůbec berou? Že by byla
poškozená brána do démonové reality? Na to si odpoví
zítra. A usnula.

Jan Kousal, 16 let
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která řádila včera celý den, jsem navštívil každoroční vánoční koncert naší školy v městském divadle. Ta možnost
vidět studenty i v jiném prostředí, než je škola, a při jiných
aktivitách, než je studium, není k zahození.

6. února 2004
Před čtrnácti dny jsem byl požádán zástupci studijního
senátu, jestli bych se nechtěl zúčastnit malé besedy se
studenty, kde mohu očekávat i záludné otázky. Prý něco
na způsob „kotle“. Pozvání jsem přijal a dnes to všechno
proběhlo. Musím říci, že na mě byli studenti mírní, i když
padly některé otázky opravdu na tělo.
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14. dubna 2004
Včera se psaly maturitní písemné práce z českého jazyka
a za týden jsou přijímací zkoušky. Tak se mi zdá, že se
ten školní rok pomalu blíží ke svému konci. I já tímto
ukončím krátkého průvodce po ukázkách ze strnadího
kantorském deníku.

Pavel Strnad

Alena Šnajdrová, 16 let

Moje budoucnost
Jaká bude moje budoucnost? Růžová, modrá nebo snad
černá? Co si obyčejný člověk vlastně může pod tímto
slovním spojením představit?
Černá budoucnost je ve své podstatě úplně jasný pojem. Podle mé maminky je to sňatek s automechanikem
Kamilem, minimálně čtyři děti, malí dysgraﬁci a dyslektici s vadou řeči, byt jedna plus jedna čtvrté kategorie
bez vody a plynu se společným záchodem pro čtyři
partaje na chodbě, stále rozbitá Škovka (čili škodovka
120 L), nelegální autodílna…
Další etapa tmavé budoucnosti je také úžasná. Kamila někdo udá, že má „černou dílnu“, zabaví mu všechen
majetek včetně heveru a zavřou ho do Vykmanova. Já se
budu každý večer snažit dovolat do relace Písničky na
přání rádia Dragon a do éteru budu srdceryvně plakat,
děti budou ráčkovat, koktat, šišlat, vzkazovat, že tatínka
mají moc rády. Potom se Kamuška vrátí a tento cyklus
se bude – stejně jako všechny životní cykly – opakovat.
Modrá budoucnost je pro mě zlatou střední cestou.
Všechno bude klidné, vyrovnané, ustálené. S průměrným prospěchem dodělám střední školu, úspěšně se
dostanu na školu vysokou, tam se seznámím se svým
budoucím manželem Jirkou, rok po promoci otěhotním, porodím zdravého chlapečka, za dva roky později
krásnou holčičku, manžel si mezitím vybuduje úspěšnou ﬁrmu, koupíme dům, auto, chatu na Šumavě – prostě idylka. Prožiji si svůj spokojený a ve své podstatě
nudný život.
A budoucnost růžová? V prosinci 2001 budu ozářena radioaktivním kryptonitem a to mi změní celý život.
K talentu na jazyky a psaní slohových prací se přidá
nadání na fyziku a matematiku. V pohodě rozříznu

osmiboký nepravidelný jehlan, vypočítám odchylku
tří rovin a zpochybním Kirchhoﬀovy zákony. Aby toho
nebylo málo, tak mi kryptonit vezme chuť k jídlu a mně
bude chutnat jen mrkev a dušené lososové plátky.
Díky karotenu se mi zlepší zrak a kila půjdou
dolů. Osloví mě prestižní modelingová agentura a já
mezi maturitou a přijímacími zkouškami na vysokou
školu stihnu nafotit katalog spodního prádla, večerních šatů, titulní stránku Cosmo Girl, Spy, Story, Elle
a Cosmopolitanu. Celé město mi bude ležet u nohou.
S nadprůměrným prospěchem dostuduji tři fakulty
Karlovy univerzity a „odchodím“ pár módních přehlídek v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku. Vše mi
půjde hladce a snadno. Po promoci si založím vlastní
ﬁrmu a moje výdělky se budou blížit státnímu rozpočtu
San Marina. Na jedné V.I.P. party se seznámím s Robertem – obchodníkem s akciemi na wallstreetské burze.
Svatba, dvojčata, několik vilek, aut, prázdninové sídlo
na Krétě… Krásný život.
Tak nevím. Zvažuji všechna pro i proti barevných
budoucností. Chci vůbec to, co jsem teď napsala? Je
jasné, že Kamila doopravdy nechci! Roberta taky ne.
A Jirku? Snad ani Jirka není ten pravý. Kdo je vlastně
můj ideál? Kdo je ideální partner pro život? Je to člověk,
se kterým sice vydržíte (a přežijete) půl století, ale šíleně
se nudíte? Nebo je to člověk, který vás každý den po
dobu několika měsíců něčím překvapí a okouzlí? Ne,
ideálním partnerem je ten, o němž víte, že ho nikdy
nebudete moci mít. Prostě bude nedosažitelný, tajemný,
pohádkový… A hlavně ne váš! Bude té slepice od vedle,
té naivní husičky, kterou miluje On. A proč vlastně?

Dagmar Jančárková, 18 let
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Mistrovství světa
v přespolním běhu
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V listopadu 1999 bylo První české gymnázium v Karlových Varech pověřeno Asociací školních sportovních
klubů ČR (AŠSK) uspořádáním dvou významných akcí.
Nejprve regionálního kola žáků a studentů základních
a středních škol v přespolním běhu, a pak i republikového ﬁnále v téže disciplíně. Naše škola se nelehkého úkolu
zhostila velmi dobře.
V květnu 2000 do Karlových Varů přijeli zástupci
Mezinárodní federace školního sportu (ISF), aby posoudili dispozice potenciálního kandidáta na uspořádání
mistrovství světa. Šetření pro nás dopadlo úspěšně. Na
jednání ISF v Portugalsku na podzim 2000 bylo pořadatelství mistrovství světa 2002 přiděleno AŠSK – ČR. Ta
rozhodla, že se významná sportovní událost uskuteční
v Karlových Varech. Do té doby přípravný organizační
výbor se změnil ve statutárního pořadatele ISF Cross –
Country 2002 a od jara 2001 v něm začali pracovat také
pedagogové z gymnázia. Termín konání akce byl stanoven na období Velikonoc, aby bylo možné ve volném čase
maximálně zapojit učitele i studenty školy.
Každá účastnická země mohla nominovat dvě školní
družstva a dvě výběrová – národní družstva. Do Karlových Varů se nakonec sjelo 62 šestičlenných družstev
z 19 zemí. Pořadatelské město mělo právo postavit na trať
jedno chlapecké a jedno dívčí družstvo. A čest reprezentovat připadla kolektivům Prvního českého gymnázia.
30. března v 11.00 startér vypustil na trať první závodníky. Ta, na dostihovém závodišti dobře zvolena, byla
přehledná, bezpečná a po několika slunečných dnech

i celkem suchá. Chlapci běželi 5400 a dívky 3450 metrů. Mistrovství potvrdilo naprostou hegemonii běžců
z Afriky. Šest prvenství si připsali borci z Maroka, jedno
prvenství putovalo do Číny a jedno do Lotyšska. Závodníci Prvního českého gymnázia v Karlových Varech,
kteří startovali v kategorii školních družstev, ze sebe
vydali maximum. Nejlepší z dívek byla Šárka Sedněvová
(56. místo), z chlapců Vladimír Malý (41. místo). Uznání
si ale zasloužili všichni, kteří doběhli do cíle.
V neděli 31. března se uskutečnily celodenní výlety do
Mariánských Lázní, Chebu, Lokte, do Krušných hor, kde
někteří účastníci poprvé poznali sníh. Večer proběhlo
setkání vedoucích delegací a členů organizačního štábu
v GH Pupp. Poslední pátý den mistrovství absolvovali závodníci prohlídku našeho města s průvodci, a pak i symbolický a přátelský štafetový běh, který se konal před
Mlýnskou kolonádou. Kolektivy byly tentokrát smíšené,
v každém družstvu byli závodníci několika kontinentů.
K mladým závodníkům se přidala ještě dvě družstva
dospělých, která vytvořili vedoucí a trenéři jednotlivých
zemí. Členy jedné z štafet byli také ředitel školy dr. Zdeněk Papež a jeho zástupce ing. Dušan Kondel. Pořadí se
nevyhlašovalo, bylo to důstojné rozloučení s mistrovstvím a s naším lázeňským městem.
Večer v Thermalu pořadatelé slavnostně vyhlásili
výsledky soutěže družstev. Zatímco vedoucí delegací, členové technické komise a organizačního výboru hodnotili
MS v hotelu Kolonáda, mladí z celého světa se bavili na
závěrečné diskotéce v Thermalu. Všem se u nás velice líbilo a dávali to mnohokrát najevo. Ti, kteří již absolvovali
předcházející ročníky, považovali karlovarské mistrovství za nejlepší.

Cross-Country, 2002
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Blahopřejeme …
Někteří z členů pedagogického sboru obdrželi v průběhu
uplynulých pěti let významná ocenění. Jde o uznání jejich
dlouholeté školské práce i mimoškolní činnosti. Ocenění
jednotlivců je dobrou vizitkou školy, na které působili
nebo ještě stále působí.

Mgr. Jana Čepčányová
Oceněním dlouholeté práce Jany Čepčányové bylo přijetí
velvyslancem Francouzské republiky v České republice –
Jeho Excelencí panem Philippem Costou. Z jeho rukou
převzala 2. října 2001 vysoké francouzské vyznamenání – rytířský řád Akademických palem, který jí byl udělen francouzskou vládou za zásluhy o rozvoj francouzské
kultury a šíření francouzského jazyka.

Rudolf Šimonovský
Dne 28. března 2002, u příležitosti Dne učitelů, převzal
Rudolf Šimonovský v Praze, z rukou tehdejšího ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana
a tehdejšího I. místopředsedy vlády ČR Vladimíra Špidly
vysoké vyznamenání – Medaili MŠMT I. stupně. U příležitosti 75. narozenin byla oceněna jeho celoživotní tvůrčí
pedagogická a výchovná práce.
V roce 2001 spatřila světlo světa jeho autobiograﬁcká
kniha „Poslední zvonění“, ve které na pozadí vlastního
životního příběhu a kréda podal historii vývoje školství
a karlovarského gymnázia od 30. let minulého století do
současnosti.
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R. Šimonovský v dobrém rozmaru

PhDr. Zdeněk Musil
Český červený kříž před časem přistoupil k oceňování
bezpříspěvkových dárců krve, kteří po získání zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského pokračovali v darování krve
a absolvovali 80 a více odběrů. Mezi těmi, kteří 7. června
2003 převzali v Praze od prezidenta ČČK MUDr. Zdenko
Vlka „Zlatý kříž“ za 80. odběr, byl i dr. Musil.

Václav Zeman
Jeho celoživotní pedagogická práce byla oceněna v letošním roce. 29. března 2004 převzal v Praze z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové
Medaili MŠMT I. stupně za dlouholeté vynikající působení v oblasti regionálního školství ve funkci sbormistra.

V. Zeman (vlevo) v dobré společnosti

Vzpomínáme…
 Dne 22. prosince 1999 zemřel prof. Karel Wendlik
ve věku nedožitých 87 let. Na škole působil v letech
1949 až 1978, vyučoval matematiku a tělesnou výchovu.
 Dne 15. ledna 2001 zemřela po dlouhé těžké nemoci ing. Marta Kunzová krátce před dovršením 65 let.
Byla členkou pedagogického sboru od roku 1980,
vyučovala odborný předmět stavebnictví a výtvarnou výchovu. Byla zástupkyní ředitele pro tzv. volitelný systém odborných předmětů.
 Dne 27. listopadu 2002 skonal ve věku nedožitých
74 let prof. Stanislav Mukenšnábl. Měl aprobaci

zeměpis, tělesná výchova, francouzský jazyk a na
gymnáziu působil v letech 1954–1958, 1959–1962,
1965–1993.
 Dne 5. března 2003 zemřela ve věku téměř 88 let
Mgr. Miroslava Žáčková. Byla členkou sboru v letech 1953–1956 a 1960–1965. Ve školním roce
1960–61 byla ředitelkou tehdejší „dvanáctiletky“
Ant. Zápotockého, v letech 1961–65 zástupkyní ředitele Střední všeobecně vzdělávací školy.
 Dne 9. listopadu 2003, krátce po svých 72 narozeninách, tragicky zemřel pan Miloš Sedláček. V letech
1974–1990 vykonával funkci školníka.
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Projekt Film a škola
OBČAN KANE. ÚDOLÍ VČEL. WEST SIDE STORY. DVOJÍ ŽIVOT
Jednou z nových a nesporně nejzajímavějších aktivit školy je projekt
Film a škola na podporu širší ﬁlmové a estetické výchovy středoškolské
mládeže. Od počátku se setkává s velmi pozitivním ohlasem.
VERONIKY. NEBE NAD BERLÍNEM. BEZSTAROSTNÁ JÍZDA.
Jeho podstatou je zpřístupnění Zlatého fondu – tj. nejvýznamnějších
děl světové i domácí kinematograﬁe – studentům středních škol. Cílem
pak prohloubení ﬁlmového vzdělání, posilování estetického vnímání,
rozšíření zájmu o umění a posílení samostatného kritického myšlení.
VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O SEXU, ALE BÁLI
Nejdůležitější je kvalitní výběr ﬁlmů. Pro ty, kteří vyrostli v právě uplynulém století, představovalo dobrodružství ﬁlmu zdroj fantastických
zážitků a životně důležitých podnětů, jež usnadňovaly vztah mezi
jednotlivcem a realitou. Kinematograﬁe napomáhá člověku pochopit
jeho dobu. Je proto nesmírně důležité, aby byl tento nezbytný prostředek vědění zpřístupňován zejména mladšímu
publiku.
JSTE SE ZEPTAT. CASABLANCA. ČERNÝ PETR. MALÝ VELKÝ MUŽ. KABARET. ŽIVOT JE KRÁSNÝ.
Projekt Film a škola chce napomoci vzkříšení emocí a dojmů vyjádřených ﬁlmem a vzestupu kritického povědomí, tak
důležitého pro pochopení skutečnosti, že svět je obsáhlejší, závažnější a tajemnější, než jak nám ho ukazuje televizní
obrazovka. Silný umělecký zážitek pomáhá budovat komplexnější estetické vnímání.
DIKTÁTOR. ŽERT. DOKTOR ŽIVAGO. ABSOLVENT. ZVĚTŠENINA. AMARCORD. AMADEUS. UNAVENI
Školní projekce nabízí možnost posílit studijní charakter a efektivně vybírat ﬁlmy pro určité třídy nebo ročníky.
Kvalitní lektorské úvody, jimiž prof. Kondel uvádí projekce, navozují atmosféru příjemného očekávání a přispívají ke
kultivaci mladého diváka. Na závěr ﬁlmu naši studenti neprchají z kina při prvním titulku a není výjimkou, že se sálem
nese nadšený potlesk.
SLUNCEM. OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. SLADKÝ ŽIVOT. REBEL BEZ PŘÍČINY. PIANO. CLEO OD PĚTI
Důkazem toho, že studenti mají potřebu zhlédnout kvalitní ﬁlm, je i fakt, že hojně využívají možnosti odpolední projekce pro ty, kteří se „nevešli“ do skupiny tříd vybraných pro dopolední představení.
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DO SEDMI. V ČERVENCI.

Školní rok 2003/2004 ve statistických údajích
Název školy:
Adresa školy:
Zřizovatel:
Délka studia:
Ředitel školy:
Zástupci ředitele:
Kontakt:

První české gymnázium v Karlových Varech
Národní 25, 360 20 Karlovy Vary
Karlovarský kraj
osmileté a čtyřleté studium
RNDr. Zdeněk Papež
Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kondel
tel.: 353 501 111, 353 501 129 (ředitel školy), fax: 353 501 116,
e-mail: skola@gymkvary.cz, URL:http://www.gymkvary.cz

Statistika:
Počet tříd:
Počet vyučujících:

26
63

Počet studentů:
Počet správních zaměstnanců: 28

744

Třídy:
Osmileté: Prima AB • Sekunda AB • Tercie AB • Kvarta AB • Kvinta AB • Sexta AB • Septima ABC • Oktáva ABC
Čtyřleté: První AB • Druhá AB • Třetí AB • Čtvrtá AB

Povinné předměty:
Český jazyk a literatura • Anglický jazyk • Německý jazyk • Francouzský jazyk • Ruský jazyk • Občanská výchova •
Základy společenských věd • Dějepis • Zeměpis • Matematika • Fyzika • Chemie • Biologie • Informatika a výpočetní
technika • Estetická výchova – hudební a výtvarná • Tělesná výchova

Volitelné předměty:
Algoritmizace • Dějiny umění • Deskriptivní geometrie • Konverzace v anglickém jazyce • Konverzace v německém
jazyce • Konverzace v ruském jazyce • Konverzace ve francouzském jazyce • Literární seminář • Programování • Psychologie • Seminář a cvičení z biologie • Seminář a cvičení z fyziky • Seminář a cvičení z chemie • Seminář a cvičení
z matematiky • Seminář z dějepisu • Seminář ze zeměpisu • Společenskovědní seminář

Nepovinné předměty a kroužky:
Kterýkoliv z volitelných předmětů • Latina • Ruský jazyk • Francouzský jazyk • Pěvecký sbor • Rétorika • Šachy • Programování • Divadlo • Sportovní hry • Košíková • Florbal • Keramika • Výtvarný kroužek • Internet
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Profesorský sbor 2004
4. řada: L. Houšková, L. Spilková, V. Švecová, J. Čermochová, D. Milotová, A. Melčová, K. Schöniger,
J. Turčinová, A. Trachtová, J. Potácel, D. Ančincová, V. Nechvátal, J. Thomas
3. řada: K. Pavlasová, T,Růžičková, M. Pauleová, T. Štegová, I. Jiříková, E. Uherková, K. Vaňková, H. Nozarová,
J. Petřík, J. Musil, M. Kneřová, V. Mokruschová, Z. Ďurkovská, V. Emler
2. řada: M. Fialová, M. Potužníková, V. Sikorová, J. Čepčányová, J. Nováčková, H. Hendruková, L. Kubátová,
S. Hoﬀman, Z. Bernatziková, S. Krausová, M. Kondelová, R. Kváča, T. Mašek
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1. řada: M. Kozáková, S. Šolcová, V. Zeman, V. Scheuerová, E. Hanková, Z. Papež, D. Kondel, Z. Musil,
M. Patera, E. Paterová, V. Neubertová, J. Weberová, P. Strnad

Profesorský sbor v jubilejním roce 2004:
Mgr. Dana Ančincová, Zdeňka Bernatziková, Eduard Buchtel, Mgr. Alena Coubalová, Mgr. Jana Čepčányová,
Mgr. Jana Čermochová, Zdeňka Ďurkovská, PaedDr. Vratislav Emler, Mgr. Martina Fialová, Ing. Roman Habrzettl,
Mgr. Hana Habrzettlová, Mgr. Eva Hanková, Halina Hendruková, Mgr. Stanislav Hoﬀman, Mgr. Libuše Houšková,
Mgr. Lubomír Jenčík, Mgr. Irena Jiříková, Mgr. Magdalena Kneřová, Ing. Dušan Kondel, Mgr. Michaela Kondelová,
Mgr. Milena Kozáková, Mgr. Simona Krausová, Mgr. Lenka Kubátová, Mgr. Radek Kváča, Mgr. Hana Machovcová,
Mgr. Jan Malecha, Mgr. Tomáš Mašek, RNDr. Anna Melčová, Mgr. Dagmar Milotová, Mgr. Vendula Mokruschová, Jiří Musil, PhDr. Zdeněk Musil, Mgr. Vladimír Nechvátal, Mgr. Věra Neubertová, Mgr. Jaromíra Nováčková,
PaedDr. Hana Nozarová, Mgr. Justina Odvodyová, RNDr. Zdeněk Papež, Miloš Patera, Eva Paterová, Mgr. Miluše
Pauleová, Mgr. Kateřina Pavlasová, RNDr. Jiří Petřík, RNDr. Jaroslav Potácel, Mgr. Miluše Potužníková, Mgr. Terezia Růžičková, Ing. Věra Scheuerová, Mgr. Kurt Schöniger, RNDr. Věra Sikorová, Mgr. Lenka Spilková, Mgr. Pavel
Strnad, Ing. Vladimír Svoboda, Mgr. Hana Šímová, Mgr. Miloslava Šolcová, Mgr. Taťána Štegová, RNDr. Věra Švecová, RNDr. Jan Thomas, PhDr. Alena Trachtová, PaedDr. Jana Turčinová, Mgr. Elen Uherková, Mgr. Květa Vaňková,
Mgr. Jarmila Weberová, Václav Zeman

Správní zaměstnanci:
Věra Bartošová, Milena Černá, Andrea Fintová, Jana Fischerová, Hana Hrochová, Lydie Hrubá, Zdeněk Jakeš, Jitka Janíková, Hana Jiráková, Eliška Keclíková, Milan Klich, Irena Košinová, Iveta Krejčíková, Anna Lachmanová, Jaroslava
Langová, Anna Malecová, Iveta Neradová, Bohumila Novotná, Alena Radová, Ludmila Smetanová, Jaroslava Soukupová, Ivan Strnad, Květoslava Strnadová, Edita Toporowská, Irena Vacková, Iveta Vlčková, Vlasta Žišková

Přehled absolventů 1999–2004
1999
Septima A – třídní profesorka Miluše Potužníková
Pavel Čulák, Roman Durdis, Petra Dvořáková, Pavel
Grüner, Michal Havlena, Tomáš Havryluk, Luďka
Hosnedlová, Karel Jáchym, Jana Klikarová, Martin Laciak, Hana Levová, Marek Močička, Danuše Pánková,
Lucie Pánková, Rudolf Papánek, Jana Petáková, David
Polách, Jaroslav Sára, Eva Sikorová, Gabriela Smetáková,

Karel Smutný, Markéta Soukupová, Kateřina Stará, Stanislav Straka, Lenka Svobodová, Petr Synek, Jitka Šímová,
David Šimurda, Anna Trachtová, Linda Zábrahová
Septima B – třídní profesorka Hana Šímová
Jaroslav Biskup, David Bolek, Pavla Bolková, Jakub
Doležal, Jan Halák, Radmila Horská, Zuzana Johnová,
Martina Kronosová, Věra Lebedová, Jan Matějů, Dušan
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Mažerik, Radek Motyčka, Zuzana Musilová, Radim
Pacák, Michaela Pachovská, Denisa Podrázská, Martin
Raška, Helena Rosenbergová, Andrea Rychterová, Markéta Skálová, Lukáš Smutný, Jiří Šmela, Markéta Špišáková, Nikola Štefanovová, Kamila Štrajtová, Karolína Tichá,
Marek Váša, Jana Vitáková, Petr Vondraš

Jan Marvan, Ondřej Matějíček, Jan Miessler, Olga Najmanová, Magaram Omarov, Ondřej Papaj, Veronika
Parmová, Zuzana Plašilová, Marta Platinská, Pavel Raška, Lucie Řimnáčová, Olga Scheuerová, Alena Skalická,
Alexandr Sláma, Lukáš Smutný, Pavel Stolařík, Petra
Svitáková, Jana Štenglová, Lukáš Valenz, Věra Vašinková

4. A – třídní profesorka Věra Sikorová
Kateřina Anosová, Zuzana Ceeová, Vasko Červenkov, Jan
Česák, Josef Dlohoš, Šárka Havelková, Jan Hruška, Jiří
Chochol, Jana Chromečková, Stanislav Jambor, Tomáš
Janík, Libuše Ježilová, Markéta Kadlecová, Alžběta Kajanová, Pavla Kováříková, Hana Menclová, Petr Míkovec,
Michaela Michalíková, Kateřína Moravcová, Helena Petrželková, Zuzana Pšererová, Eva Richterová, Michal Singr,
Jan Skořepa, Tereza Slavíková, Táňa Štechrová, Lucie Valešová, Jana Vránová, Michal Záhořík, Martin Zelenka
˝

Septima C – třídní profesor Jan Malecha
Barbora Barcalová, Jan Bernatzik, Klára Bošinová,
Martin Hrudkaj, Zita Chitovová, Tomáš Ivánek, Hana
Jarošová, Petr Kanda, Zuzana Králová, Aleš Kučera,
Antonín Lupíšek, Tomáš Matoušek, Kamila Michlová,
Jana Nyklová, Lena Pintnerová, Hana Poláková, Veronika Raulová, Miroslav Rybka, Markéta Ryvolová, Petr
Schimm, Jana Staňková, Jitka Stránská, Lucie Šambergerová, Libor Šeda, Lukáš Tichý, Astrid Valešová, Tomáš
Votík, Lenka Žemličková

2000

2001

Septima A – třídní profesorka Monika Preňková
Barbora Bečvářová, Ondřej Bican, Jan Blažek, Tomáš
Bloudek, Pavel Dacko, David Emler, Marie Fialová, Markéta Fuksová, Veronika Gabrišková, Jana Hadravová, Michaela Jandoušová, Kateřina Kroulová, Pavla Matějková,
Lenka Nečasová, Jana Němcová, Iva Nesnídalová, Ondřej
Polony, Zdaněk Reischig, Lucie Řezníčková, Jan Shrbený,
Lukáš Sikora, Václav Skopový, Zuzana Slezáková, Jan Sýkora, David Široký, Lucie Šnebergerová, Jitka Štěpánková,
Lucie Telenská, Lenka Vyleťalová, Miroslav Zbořil

Septima A – třídní profesor Jiří Burian
Lucie Bečvářová, Jiří Čabrada, Kateřina Čahová, Zuzana
Fulková, Michal Gruncl, Jana Hanyšová, Viktor Hanzlík,
Vít Hrubý, Eva Klímová, Ivana Krabcová, Barbora Kuběnová, Marek Patrice, Barbora Pešková, Helena Ptáčková,
Eva Růžičková, Veronika Slavíčková, Milan Stein, Andrea
Suchánková, Kateřina Šplíchalová, Martin Šteker, Ondřej
Švík, Jan Tvrdý, Štěpánka Vegrichtová, Michal Velich, Jiří
Volf, Veronika Zahálková

Septima B – třídní profesor Vratislav Emler
Jindřich Čermák, Karolína Černá, Martina Donátová,
Pavla Hastrdlová, Michal Hozák, Pavla Jirásková, Jindřich Kopecký, Hedvika Lehká, Miroslava Maliňáková,

Septima B – třídní profesor Jiří Petřík
Karel Báťa, Martin Beránek, Eva Bicanová, Michaela
Brémová, Michaela Cincibusová, Richard Čermák, Šárka Donátová, Ladislav Frühauf, Marta Horáková, Jakub
Hrbek, Lucie Hromková, Kateřina Chalupková, Martina

Jankovská, Hana Košinárová, Petra Krajňáková, Julie
Kšírová, Karolína Novotná, Zuzana Novotná, Petr Novotný, Jan Pazdiora, Eva Pinkavová, Kateřina Reichová,
Jan Rezek, Tomáš Řehoř, Šárka Schneiderová, Ondřej
Souček, Jiří Soukup, Ondřej Špička, Marcela Štipčáková,
Petra Venigová

Robin Souček, Kateřina Soukupová, Jana Svobodová, Štěpánka Svobodová, Tomáš Škoda, Michaela Tupá, Gisela
Vaněčková, Kateřina Vávrová, Jitka Veselá, Josef Veselý,
Klára Vltavská, Jindřich Volný, Markéta Zichová

Septima C – třídní profesor Jiří Musil
Pavlo Alekseyev, Michaela Babková, Zdeněk Bučko, Filip
Cichowski, Martin David, Kateřina Hončíková, Ondřej
Hruška, Martina Jarošíková, Eva Kaplanová, Michaela
Kasíková, Eva Kemrová, Jakub Kletečka, Petra Konopková, Taras Kontratyuk, Tereza Koprnická, Tomáš Kozel, Daniel Kožík, Daniel Markvart, Hana Martínková,
Michaela Mrázová, Klára Müllerová, Kateřina Peerová,
Zdeňka Puﬂerová, Iveta Rajzakterová, Zuzana Sagačová

4. A – třídní profesorka Martina Váchová
Jiří Beca, Jaroslav Bradáč, Radek Broz, Eva Bydžovská,
Petra Delinčáková, Jiří Graňák, Šárka Gregorová, Beata
Gutvirthová, Karel Hruška, Martina Janová, Lenka
Jirásková, Miroslava Köpplová, Tereza Kovandová,
Martin Kulhánek, Michaela Lišková, Petra Luňáčková,
Jan Marek, Anna Matoušů, Kristina Morávková, Gustav
Nepejchal, Kateřina Palátová, Alena Pecháčková, Lukáš
Pokorný, Miroslav Reich, Michaela Svobodová, Veronika Šeblová, Petra Šípová, Lenka Tomandlová, Kateřina
Tůmová, Nikol Ullmannová, Alena Ženíšková

4. A – třídní profesor Stanislav Hoﬀman
Markéta Báčová, Iva Bednářová, Petr Dvořák, Barbora
Dvořáková, Maxim Frenkel, Pavel Frývaldský, Jana
Hlaváčková, Hana Hoﬀmeisterová, Martin Jacoš, Alena
Janáčková, Tomáš Janíček, Zuzana Jetenská, Tereza Junová, Jana Kellnerová, Tomáš Köhler, Lenka Kratochvílová,
Gabriela Kubínová, Petra Kvitová, Markéta Mojrová,
Martina Mrhalová, Alžběta Papežová, Klára Papežová,
Štěpán Pavelka, Ladislav Podaný, Jiří Sára, Hana Sokolová, Dino Suljakovič, Ondřej Timár, Naděžda Vlková,
Martina Zedníková
4. B – třídní profesorka Věra Švecová
Václav Beran, Veronika Boháčová, Lenka Černá, Marta
Havránková, Jana Hojsáková, Petr Holý, Zuzana Hrotková, Pavlína Ježilová, Petr Klein, Lucie Klementová, Soňa
Kosmáková, Vojtěch Křeček, Rudolf Lariš, Jakub Olah,
Kateřina Pešlová, Lucie Pfeiferová, Vojtěch Skopový,

2002

4. B – třídní profesor Jan Thomas
Štěpán Bertha, Barbora Cucová, Jitka Boháčková, Jakub
Fišer, Jan Gřunděl, Monika Hýsková, Martina Janíčková,
Jiří Karas, Jana Kliková, Markéta Knotková, Veronika
Koutná, Iva Kovačíková, Alena Křížová, Veronika Kutscherová, Andrej Lokajíček, Kamila Mihališinová, Jitka
Miková, Michal Návorka, Jindřiška Nováčková, Petra
Pavelková, Eva Půlpánová, Adam Richtr, Marta Šantorová, Andrea Šimpachová, Radek Šmíd, Vít Tuček, Marek
Tupý, Veronika Zettlová

2003
Oktáva A – třídní profesor Jan Thomas
Renata Andrejsková, Kryštof Benca, Nikola Benešová,
Eva Bobková, Radovan Černý, Jiří Habart, Filip Havlík,

45

Tereza Heineková, Marie Heringová, Kateřina Chlebušová, Adam Christov, Jitka Jandová, Alena Kupilíková,
Lukáš Lojín, Petr Marvan, Barbora Musilová, Lenka
Paříková, Klára Pecková, Kristýna Pinterová, Kateřina
Poláchová, Pavel Potužník, Zuzana Pšeničková, Pavel
Rusev, Jitka Říhová, Nikola Tkáčová, Jakub Vaněk, Petra
Vodičková, Eliška Volfová, Iva Vondrážková, Michaela
Žahourková
Oktáva B – třídní profesor Lubomír Jenčík
Luboš Bohůnek, Daniela Černá, Jan Durdil, Josef Fišer,
Michaela Hladíková, Alena Ivánková, Eva Kulhánková,
Kateřina Lišková, Jan Motlík, Monika Murčová, Monika
Nováková, Jiří Novosad, Blanka Paceltová, Jan Pospíšil,
Karel Půlpán, Michal Reischig, Lenka Seberová, Klára
Sedláčková, Jiří Skuhrovec, Adéla Šimanová, Lukáš
Taschner, Tomáš Vácha, Zdeňka Vitouchová, Jaroslav
Vyčichlo
Oktáva C – třídní profesor Kurt Schöniger
Michal Báťa, Jana Beldíková, Eva Burachovičová, Petr
Čuchal, Lenka Hušková, Dagmar Jančárková, Martina
Kadeřábková, Eva Kocourkvá, Jakub Kovář, Adam Kubeček, Klára Kundrátová, Tomáš Labský, Radka Michlová,
Jana Mňahončáková, Miroslav Musil, Jana Podlipná,
Lucie Rohanová, Lenka Schvaigerová, Martin Souček,
Marie Stoklásková, Radek Šimon, Pavla Šitnerová, Tereza
Študentová, Marta Vegrichtová, František Vltavský, Aleš
Walter, Lukáš Wimmer
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4. A – třídní profesorka Jaromíra Nováčková
Štěpánka Batíková, Jaroslava Bazekina, Kristýna Bejčková, Lukáš Bernat, Veronika Böhmová, Petra Buštíková,
Tereza Englertová, Štěpánka Fidlerová, Radek Handlíř,
Jan Herman, Nikola Charalampievová, Lenka Janová,

Marta Jendelová, Jan Ježek, Alena Kokšteinová, Ondřej
Kolář, Kateřina Kovářová, Petra Kužmiaková, Karolína
Mužíková, Nina Pánková, Anita Pešulová, Tomáš Polák,
Blanka Richtrová, Pavla Skoková, Petr Šuchman, Lucie
Šuličová, Barbora Zdráhalová
4. B – třídní profesorka Lenka Kubátová
Veronika Cagáňová, Bronislava Czigléczká, Vojtěch
Dejnožka, Blanka Farková, Lucie Fraňková, Dagmar
Hrachovcová, Martin Jelínek, Jitka Kaňová, Jana Kasíková, Barbora Krajsová, Jana Krakovská, Zuzana Krausová,
Kateřina Kybalová, Linda Laštovková, Iveta Lehocká,
Benjamim Matějka, Petr Maxa, Jana Nouzecká, Martin
Pivko, Martina Podušková, Jana Polejníková, Michal
Schwarz, Sabina Suljakovičová, Lukáš Svátek, Jan Sýkora,
Jan Štulík, Jaromír Votík, Lenka Zahradníčková, Markéta Zítková

2004
Oktáva A – třídní profesor Jiří Musil
Michaela Beldíková, Karolína Bendová, Adam Buček,
Karel Buchta, Lucie Delinčáková, Pavel Demel, Barbora
Hlaváčková, Tomáš Houdek, Jana Hrbková, Kateřina
Hrbková, Lenka Huberová, David Kalbáč, Gledis Kazaziová, Jitka Klikarová, Daniel Korčák, Veronika Kosinová,
Martin Líska, Zdeněk Matějů, Andrea Pániková, Barbora
Pichová, Matěj Samec, Blanka Sedláčková, Jana Slouková, Věra Šímová, Zuzana Štrosová, Jana Telenská, Klára
Zamrzlová
Oktáva B – třídní profesorka Věra Scheuerová
Diana Bartošová, Šárka Brdlíková, Jana Fusková, Radim
Hanousek, Libuše Hanušová, Eliška Huberová, Kateřina
Jílková, Adam Knap, Kateřina Kočanová, Josef Koprnic-

ký, Jana Kosnarová, Anna Křížová, Milan Levko, Daniela
Murová, Petra Nguyenová, Klára Paříková, Lenka Pejšová, Veronika Slivoňová, Miroslav Štěpnička, Radek Švec,
Kateřina Valenzová, Martin Vaněk, Michal Vlach, Jitka
Vlasáková, Eva Zikmundová
Oktáva C – třídní profesorka Jarmila Weberová
Jakub Anděl, Richard Bicek, Eva Dudková, Jan Grňo,
Lucie Chaberová, Sergej Karpowicz, Michaela Kasková,
Tereza Kocourková, Lucie Koptová, Květa Kučerová,
Miroslav Langer, Petra Langová, Jonáš Mach, Iva Martínková, Tereza Nováková, Viktor Olšan, Alice Pokorná,
Jakub Reich, Jan Rytíř, Lenka Řezníčková, Jiří Skoupý,
Pavel Srb, Miroslav Šmerda, Barbora Šteﬂová, Petr Vácha,
Jana Vlasáková, Lenka Zachová
4. A – třídní profesor Jaroslav Potácel
Václav Barták, Iva Bilinská, Zdeňka Böhmová, Lucie
Čápová, Miroslava Čedíková, Alena Čermáková, Pavlína Černá, Petra Češková, Iva Fasselová, Hana Fialová,

Michal Houdek, Marie Hrbáčová, Tereza Keslová, Pavel
Klimeš, Barbora Konečná, Iva Kyselová, Marek Mäsár,
Viktor Mojr, Barbora Musilová, Veronika Müllerová,
Veronika Pánková, Kateřina Pavlová, Monika Schleicherová, Marek Schveiner, Petra Svejkovská, Ondřej Svoboda, Štěpánka Škulavíková, Vendula Šnajdrová, Tereza
Vachová, Eva Voráčková, Kateřina Zohnová
4. B – třídní profesorka Taťána Štegová
Jaroslava Berková, Jana Brejchová, Hana Hrebeňáková,
Zuzana Hrušková, Andrea Chumová, Andrea Janottová,
Jaroslav Kalousek, Michaela Kleinová, Kateřina Kolářová, Alena Kostková, Kateřina Králová, Helena Krumlová,
Jiří Křížek, Aleš Kubinec, Jana Lišková, Jana Machalová,
Vladimír Malý, Magda Märzová, Lenka Matějíčková,
Jitka Mutinská, Markéta Novotná, Kateřina Paušová,
Zuzana Pešková, Klára Plouharová, Inna Proskurňa, Lucie Šnajdrová, Martina Štěrbová, Naďa Šubová, Václav
Turoň, Barbora Válková, Veronika Vaněčková

Absolventi, kteří v Almanachu 1994 chyběli:
Jelena Frýdlová (1951), Sylva Špidra (1951), Hana Zavoralová (1957, 11. A), Jan Koenigstein (1960, 11. A), Jaroslava
Klimová (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)
Omlouváme se.
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Děkujeme…
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Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary
VODOCENTRUM – W a M s.r.o., Fričova 411/4, Karlovy Vary
ARTON PRO s.r.o., Vilová 40, Karlovy Vary
AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem
AZ Sanace a.s., Pražská 53, Ústí nad Labem
Komerční banka, a.s., Bělehradská 13, Karlovy Vary
Imperial, a.s., U Imperiálu 31, Karlovy Vary
Lázeňský dům služeb, a.s., Karla IV. 505/1, Karlovy Vary
LH Thermal – F, a.s., I.P. Pavlova 11, Karlovy Vary
Sanatorium, Astoria a.s., Vřídelní 92, Karlovy Vary
ALFA – projekt, spol. s r. o., K panelárně 172, Otovice
BAU – STAV, spol. s r.o., V Aleji 264/2, Karlovy Vary
Dětské zdravotní středisko, MUDr. Zdeňka Růžičková, Komenského 186/5, Karlovy Vary
Jiří Tauš, obchodní a zprostředkovatelská činnost, Pražská 49, Karlovy Vary
JUDr. Ladislav Vávra, Moskevská 66, Karlovy Vary
Lázně III – VESO s.r.o., Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary
Lias Vintířov, Lehký stavební materiál, k.s., Vintířov
Služby Kattenbeck Karlovy Vary, spol. s r.o., Západní 1402/67, Karlovy Vary
Advokátní kancelář, Mgr. Pavel Tomek, Polská 4, 360 20 Karlovy Vary
Jan Šlemr, Závodu míru 760, 360 17 Karlovy Vary
Mgr. Ludmila Burdová, Lékárna U zlatého lva, nám. Karla IV., Nejdek
Petr Haberzettl, Stavební ﬁrma a zpracování kamene, Hroznětínská 182, Otovice
Ing. Varvara Divišová
Ing. Jindřich Stanka, obchodní činnost, Sadov 69
Anonymní dárce
Ing. Martin Chlebuš, náměstí V. Řezáče 5, Karlovy Vary
Ing. Karel Turčin, geodetická a důlněměřičská kancelář, Na Kopečku 999/3, Karlovy Vary
Ing. Václav Kellner, Zeměměřičská projektová inženýrská kancelář, Závodu míru 578, Karlovy Vary
JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Stará Kysibelská 641/17, Karlovy Vary

JUDr. Stanislav Kocián, Na vyhlídce 53, Karlovy Vary
TIMA s.r.o., Obchodně výrobní služby, Vančurova 9, Karlovy Vary
Martin Zeman, Sadová 47, Karlovy Vary
Thun, Karlovarský porcelán a.s., Závodu míru 241/70, Karlovy Vary
Notářský úřad, JUDr. Lucie Gabányiová, Bulharská 31, Karlovy Vary
Ing. Richard Kšír, Závodu míru 682, Karlovy Vary
JUDr. Lenka Machová, notářka, Moskevská 10, Karlovy Vary
Lenka Kočandrlová
Pavla Šemberová, Paret 2, s.r.o., Moskevská 45, Karlovy Vary
Mgr. Josef Havlíček, advokát, Krymská 5, Karlovy Vary
MUDr. Renata Novotná, ordinace praktického lékaře, Bochov
MUDr. Václav Novotný, interní lékařství, Bochov
Ivana Paulitschová
Martin Frič, Sport Čárli, Chebská 20, Karlovy Vary
MUDr. Bedřich Kratochvíl
Karel Augusta, Graﬁcké studio, Bulharská 3, Karlovy Vary
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Oslavy 80. výročí založení karlovarského gymnázia
Program:

sobota 25. září
09–11.00 hod. Akreditace v Thermalu
11.00 hod.
Akademie v Thermalu
20–02.00 hod. Ples v Grandhotelu Pupp
neděle 26. září
09.00 hod.
Prohlídky škol

Přípravný výbor:

RNDr. Zdeněk Papež
Ing. Dušan Kondel
Mgr. Eva Hanková
RNDr. Věra Sikorová
PhDr. Zdeněk Musil
PaedDr. Vratislav Emler

Aktuální informace:

www.gymkvary.cz/oslavy

E-mail:

oslavy@gymkvary.cz

Redakční rada Sborníku: šéfredaktor
redakce

Mgr. Stanislav Hoﬀman
Mgr. Eva Hanková
PhDr. Zdeněk Musil
Ing. Dušan Kondel

Titulní strana:

Ing. Varvara Divišová

Fotograﬁe:

Mgr. Dana Ančincová, Stanislav Hořínek,
Ing. Dušan Kondel
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Karel Augusta
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