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Báseň k 90. výročí naší školy
Richard Randák, prima A

Školo varská, jsi nejlepší

A dlouho ještě buď

Přes Tvé slavné výročí

Není z Tebe suť

Češtinu, matiku, fyziku, tělák

Učíš nás vesele

Chemii, anglinu, občanku, děják

Ať chceme, či nechceme

Tak školo naše, žij ještě 10 let

Ať oslavíme stovku a mých 22 let

Elizaveta Tyrnova, 16 let
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Báseň k 90. výročí naší školy
Richard Randák, prima A
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Není z Tebe suť

Češtinu, matiku, fyziku, tělák

Učíš nás vesele

Chemii, anglinu, občanku, děják
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Tak školo naše, žij ještě 10 let

Ať oslavíme stovku a mých 22 let
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Petra Stádníková, Andrea Strnadová, 16 let



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 2014 7

První slova patří řediteli školy

Vážený čtenáři,

držíš ve svých rukách útlou knihu s ambicí být jubilejním almanachem vydaným k téměř vrchovatě kulatému 
výročí devadesáti let, které uplynuly od založení významné střední školy v jednom z historicky nejproslulejších 
českých měst. Tím věhlasným městem jsou Karlovy Vary a jubilující školou je první gymnázium s českým 
vyučovacím jazykem na jeho území. K podtržení právě této historické role nese škola čestný název „První české 
gymnázium v Karlových Varech“. 

Pro náš almanach, milý čtenáři, není důležité, zda jsi absolvent školy, její žák, současný nebo bývalý učitel, 
zaměstnanec, nebo prostě jen přítel. Otevíráš knihu, která chce být Tebou prolistována, pročtena, nejlépe 
opakovaně, mnohokrát. Její autoři si nepřejí nic víc a nic míň než Ti, milý příteli, s úctou a pokorou na pozadí 
historické kulisy předložit a ukázat vývoj a pokroky karlovarského gymnázia s důrazem na posledních 10 let, 
které uplynuly od posledního významného výročí, i s poukazem na moderní současnost školy. Vám všem, kteří 
jste na vzniku tohoto almanachu pracovali, patří náš dík, ten největší pak těm, kteří svou prací a umem historii 
školy reálně vytvořili a tvoří.

Škola – to jsou opravdu zejména lidé, kteří byli a jsou se školou spojeni, ať už prostřednictvím jakékoli role. Ně-
kterým z nich škola život naplnila a naplňuje, mnohé vychovává a vzdělává a někteří se do ní také vracejí jako 
učitelé. Z generace na generaci jsou karlovarskému gymnáziu svěřovány děti jeho absolventů. A právě tento pro 
školu životadárný cyklus je základním ukazatelem dobré kondice školy a současně předpokladem jejího dalšího 
zdárného rozvoje. Přejme proto své škole, aby se tento pramen jejího věčného mládí nikdy neztratil. 

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy
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Gaiane Santrosyan, Veronika Kondelová, Anna Frousová, 16 let
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Slova redakční rady

Devadesátka. Jeden dlouhý lidský život. Jeden dlouhý život jedné školy. Lidský život je plný zvratů, jednou jsi 
nahoře, jednou dole. Nejinak je to i s životem školy. Devadesátiletá historie karlovarského gymnázia je toho 
důkazem. Škola překonávala doby zlé, prožívala doby dobré. Přežila různé režimy, politické změny. Během svého 
působení plnila však vždy svůj základní úkol – vychovávat vzdělanou mladou generaci, která uspěje v dalším 
vysokoškolském studiu a v životě společnosti uplatní své schopnosti a vědomosti. A tento úkol se dařil naplňo-
vat našemu gymnáziu bez ohledu na měnící se politickou a společenskou situaci. A daří se stále. A bude se jistě 
dařit i v budoucnu, protože První české gymnázium ke Karlovým Varům neodmyslitelně patří a stále produkuje 
studenty, kteří se uplatňují na nejlepších vysokých školách.

Dovolujeme si k 90. narozeninám školy vydat sborník, jenž mapuje dávnější historii školy, nedávnou, ale i sou-
časnou. Ke každému významnému výročí je podobný sborník vydáván. Absolventi, starší i ti mladší, v něm 
rádi listují, probírají se jednotlivými jmény, vzpomínají na své pedagogy, vzpomínají na své spolužáky. Rádi 
si přečtou něco o škole z doby, kdy v ní studovali. A také rádi čtou o úspěších své „alma mater“. Bohužel není 
v našich možnostech do tohoto útlého almanachu vtěsnat vše, co by uveřejnění zasluhovalo. Proto se hluboce 
omlouváme, pokud, milí čtenáři, budete marně hledat právě události z doby vašeho studia. Ale věříme, že si 
s potěšením sborník prolistujete a budete pyšní, že jste byli studenty karlovarského gymnázia a že jste se i Vy 
podíleli na úžasné devadesátileté historii tohoto ústavu.

Závěrem bychom Vám představili koncepci našeho sborníku. Nejprve necháme promluvit historii od vzniku 
školy. Druhou část budou tvořit texty zabývající se posledním desetiletí školy. V třetí části bychom Vám, absol-
ventům, nastínili současné dění ve škole a seznámili Vás s našimi současnými studenty a jejich tvorbou. 

Přejeme Vám, absolventům, pedagogům, současným i dřívějším, ať narozeniny naší školy jsou pro všechny 
příjemným zážitkem, plným vzpomínek na krásná studentská léta. Současné škole a jejím všem pracovníkům 
hodně úspěchů v práci a studentům co nejlepší studijní výsledky. A ať se dožijeme ve zdraví „stovky“.

Redakční rada
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My Nguyenová, 14 let
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KAM S NÍ….

V létě roku 1924 se Ministerstvo školství a národní osvěty rozhodlo zřídit v Karlových Varech českou střední 
školu. Na podzim téhož roku nastoupilo ke studiu na nově vzniklém Českém státním reformním reálném gym-
násiu prvních 45 studentů. Ti pak spolu se svými učiteli a všemi, bez kterých by škola nebyla školou, začali psát 
dnes již devadesátiletou historii tohoto ústavu. Jak ji připomenout a zároveň nezapomenout na to „podstatné“? 
Rozhodli jsme se možná pro trochu netradiční cestu. Naše ohlédnutí do minulosti jsme pojali jako malého 
průvodce po místech, kde se celá ta naše „školní historie“ odehrála. Vnímáme je jako „místa paměti“, která pro 
každého mohou mít jiný náboj, váže se k nim pro každého z nás jiná vzpomínka, jiný prožitý příběh atd. Zkusme 
si při čtení těchto řádků poskládat každý sám tu „svoji“ jedinečnou historii spojenou s konkrétním místem 
a konkrétními lidmi, kteří do té „naší“ školní historie pro nás neodmyslitelně patří. Následující řádky jsou proto 
spíš útržkovitým připomenutím základních faktů, která chtějí být nápomocna při pohledu zpět do minulosti.

Začneme v Rybářích, kam Ministerstvo školství a národní osvěty umístnilo do 2. patra české státní školy první 
dvě třídy nově vzniklého Českého státního reformního reálného gymnásia. 

Vzhledem k dostupnosti nebylo umístnění školy ideální, pro svoji vzdálenost od středu města „nevábila mládež 
vzdálených okresů“, ale „netřeba pochybovat, že škola má dobré existenční podmínky v kraji, kde není daleko 

Šmeralova ul.
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široko české střední školy“, poznamenal Dr. M. Hynais ve svém projevu při slavnostním otevření školy 28. října 
1924. Problémů, se kterými se muselo vedení školy potýkat, bylo jistě více než dost. Dr. Hynais v hlavní výroční 
zprávě za školní rok 1924/25 upozorňuje mimo jiné na to, že „umístnění tohoto ústavu nebylo vhodně zvoleno, 
poněvadž státní škola stojí na periferii obce Rybář, na místě neupraveném, nečistém, kde jsou stálými hosty 
cirkusy, zvěřince, kolotoče a jiné zábavné podniky, jejichž blízkost není na prospěch škole… Velikým nedostat-
kem budovy jest, že nemá ani zahrádky, ani dvorku, kde by se děti mohly za příznivého počasí v přestávkách 
proběhnout. A poněvadž ani blízké okolí domu není vhodné pro volnější pohyb mládeže, bylo žactvo odsouzeno 
dlíti po celou dobu školního vyučování ve stěnách budovy ne příliš prostorných.“ Vlastní budova a možnost 
internátního ubytování přespolních i některých profesorů byla spatřována jako jedna z hlavních priorit pro 
zdárný chod ústavu.

Na začátku roku 1927 se škola přestěhovala o několik bloků dál do předního traktu internátu Ústřední Mati-
ce školské v Rybářích. Tím se alespoň částečně vyřešila otázka potřebných dalších místností pro rozrůstající 
se gymnázium. 

V hlavní zprávě z roku 1927 je kladně hodnoceno osamostatnění školy od ostatních škol, malý počet žactva 
a účinná podpora chudým studentům díky Středoškolskému podpůrnému spolku. Nicméně „duch předměstí, 
neurovnané rodinné poměry některých žáků a mnoho přespolních, neúplnost sbírek, nedostatek odborníků 

Šmeralova ul.
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a především drahotní poměry lázeňského místa tíživě dopadají na členy sboru profesorského.“ Zde se také 
konaly o čtyři roky později, v dubnu a červnu 1931, první zkoušky z dospělosti, ke které se přihlásilo 24 studentů.

V polovině května 1933 se žactvo a učitelský sbor Státního československého reformního reálného gymnásia 
dočkalo vlastní budovy. Škola se přestěhovala do opravených prostor budovy odkoupené od Chemických závodů 
v Ústí nad Labem v dnešní Poděbradské ulici. „V nové budově se dostalo ústavu vhodného umístnění, v pří-
znivém prostředí, v krásném okolí a v Karlových Varech“, hodnotí tuto událost hlavní zpráva ze školního roku 
1932/1933.

V souvislosti s vývojem událostí v září 1938 bylo vyučování na Československém státním reálném gymnásiu 
ukončeno 21. 9. 1938 po 2. vyučovací hodině a do této budovy se gymnásium vrátilo až po dlouhých 7 letech, 
tentokrát jako osmileté státní reálné gymnázium. V průběhu války se do budovy nastěhovala dívčí německá 
střední škola a posléze německý vojenský lazaret. Po osvobození používala budovu také sovětská armáda. Neu-
držovaný objekt vyžadoval po sedmi letech celou řadu oprav, aby zde mohla opět začít řádná výuka. Tyto opravy 
proběhly během léta 1945. Díky nim pak mohlo 3. 9. 1945 zasednout do školních lavic obnoveného osmiletého 
státního reálného gymnázia 151 žáků. Snaha navázat tam, kde se před válkou skončilo, netrvala dlouho. 

Únorový převrat v roce 1948 nasměroval vývoj v naší společnosti jiným směrem, než si mnozí přáli. Zásadní 
celospolečenské změny se samozřejmě dotkly i fungování karlovarského gymnázia. Provázely je odchody učite-

Poděbradská ul.
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lů i žáků, změny učebních plánů (ostatně 
ne poslední) a také změna názvu školy 
– na gymnázium Antonína Zápotockého, 
která také nebyla poslední. Na počátku 
50. let se z gymnázia stala jedenáctile-
tá střední škola Antonína Zápotockého 
a spolu se 2 základními školami našla 
v letech 1953 – 1961 své nové útočiště 
na dnešním nábřeží Jana Palacha, poz-
ději část školy v prostorách dnešní zá-
kladní školy na náměstí M. Horákové.
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Konečně na počátku 60. let se gymnázium přestěhovalo na své stávající místo, v roce 1961 je definitivně umíst-
něno do Drahovic. „Vzdušnost a účelnost, to byly zásady při výstavbě nové drahovické dvanáctiletky… Nová, bílá 
školní budova. Páska je přestřižena. Dupot dětských nohou a kroky dospělých se rozléhají chodbou. Všechno je 
středem zájmu. Obdivuhodná světlost tříd, podlahy měkce se lesknoucí novým linem, spousty květin podél stěn, 
hodně obrazů, moderní kuchyně i jídelna s ubrusy a kvítky na každém stole,“ takto zachytil atmosféru prvního 
školního dne, tj. 3. 9. 1961, v nové budově místní tisk. 

Místo se nezměnilo, v průběhu následujících let došlo k menším stavebním úpravám a také se ještě několikrát 
proměnil samotný název. Gymnázium nejprve fungovalo jako dvanáctiletá, následně jako střední všeobecně 
vzdělávací škola, od roku 1968 opět jako čtyřleté gymnázium a od roku 1995 jako První české gymnázium 
v Karlových Varech.

Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D.
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Slova pamětníků, profesorů, absolventů
Vážení čtenáři, oslovili jsme několik významných absolventů karlovarského gymnázia, aby zavzpomí-
nali na svá studentská léta, na své mládí a na léta prožitá na této škole. Všem děkujeme za příspěvky, 
velmi si jich vážíme. 

To dílo děl se člověk nazývá

Už nadpis naznačuje, že autor těchto řádků měl v popisu vlastní profese výchovu mladého člověka na Prvním 
českém gymnáziu v Karlových Varech. Stalo se tak v nepřetržité řadě neuvěřitelných 45 let. Za tu dobu se stýkal 
s celou plejádou tehdejších členů místního profesorského sboru a osobně poznal nepřehlednou řadu mladých 
lidí, kterým se snažil dát nenápadně do života to nejcennější, co nám po sobě zanechala už stará antika – krásu 
těla a ducha, odborně řečeno „kaloagatheia“.

Nebylo to vždy jednoduché a snadné. Několikrát se zdálo, že tato jeho snaha skončí předčasně a bude muset 
z gymnázia odejít, ale bohudíky se tak nikdy nestalo. V jeseni svého života si toho nesmírně vážím a těm, kteří 
měli na tomto faktu zásluhu, opravdu vřele děkuji.

Nikdy mne ani ve snu nenapadlo, že součástí mého žití se stane jednou překrásné město Karlovy Vary, které 
v minulosti bylo přístupné jenom bohatým, nebo těm, kteří měli velikou protekci. Já jsem o to osobně vůbec 
neusiloval, ale stalo se tak neuvěřitelnou shodou mnoha okolností, že právě mne to štěstí potkalo. Vždyť u při-
jímacího řízení zazněla z úst tehdejšího ředitele místního ústavu tato památná slova:“ Nevím, proč Vás sem 
„Kraj“ posílá, já Vás nepotřebuji.“ Zvedl telefon, zavolal na krajský úřad a já tu zůstal. Škola to byla tehdy veliká. 
Právě začínala „jedenáctiletka“ a učitelský sbor byl přepočetný – od první třídy obecné školy až po maturitní 
ročníky. Opravdu geniální situace. Měl jsem ale tu čest tam poznat plno učitelských osobností, což mi přineslo 
porozumění, přátelství a dar mít možnost získat opravdu cenné učitelské zkušenosti. V pozdějších krizových 
situacích mne právě toto přátelství podrželo a mělo zásluhu, že jsem v tomto městě vydržel až do současnosti.

Přišel jsem na místní školu v okamžiku, kdy končila doba starého, dobrého, osvědčeného gymnázia a školská 
reforma přivedla na svět už vzpomenutou „jedenáctiletku“, pak „dvanáctiletku“ a znovu návrat k osvědčenému 
typu samostatné střední školy, ale pod jménem „střední všeobecně vzdělávací škola – SVVŠ“, aby nakonec 
světlo světa spatřil opět tradiční název – „gymnázium.“

Považuji za důležité zaznamenat, jak vypadal vnitřní život tehdejší školy.

Školní rok začínal tradičně brigádou – ať chmelovou, či bramborovou. V třídním časopisu jedné mé třídy stála 
tato vtipná, ale výstižná poznámka: „Letošní školní rok bude krátký: Nejprve brambory, pak druhé brambory, 
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potom Vánoce, pak uhelné prázdniny, pak jarní prázdniny, potom májové oslavy – a to je vše.“ Pak, že student 
nic nevymyslí!!!

Na dlouhou dobu jsem poznal nový typ učitelského vzdělávání pod titulkem „ politické školení“. Bylo to jen 
mlácení prázdné slámy. Klíčovou roli ve výchovném procesu měla mít „politická nástěnka“, která hrála důleži-
tou roli i při hodnocení práce třídního učitele. Byl zaveden nový předmět – „základy výrobní praxe“, který měl 
přivést studenty ke sblížení s dělnickou třídou. Nikoho už nezajímalo, že výsledkem byl pravý opak! A korunou 
všeho školního jednání – jak učitelů, tak žáků – mělo být ne pracovní, či prospěchové, ale „třídní hledisko“.

Je skoro neuvěřitelné, čeho jsme se ve školní práci dočkali, ale museli jsme přežít. Bohudíky, přežili jsme!

Bez povšimnutí nelze přejít přestěhování školy z centra města na jeho okraj – do horních Drahovic. 

Ani to nebylo jednoduché. Vše leželo na bedrech učitelů a žáků. Největším úkolem bylo přemístit nepřeber-
né množství učebních pomůcek a při tom se postarat, aby se něco neztratilo. Rozsáhlé místo neslo dlouho 
charakter spíše staveniště, než školy. Ale nakonec nová budova sloužila, vedle základní školy, i samostatné 
střední škole se svým ředitelem. A ta nesla už zase staré jméno – gymnázium. Přesně První české gymnázium 
v Karlových Varech. Za dlouhá léta mého učitelování na této slavné škole jsem poznal mnoho kolegů a kolegyň, 
které tu nelze ani vyjmenovat. Nikdy jsem se je neodvážil soudit, nikdy jsem je neodvážil hodnotit podle stra-
nické příslušnosti, ale vlastní zkušenosti mne nutily, abych ve styku s některými postupoval obezřetně. Jako 
důkaz uvedu toto tvrzení. Opravdu veliké přátelství mne provázelo ve stycích s Jendou Hanusem a Jaroslavem 
Václavíčkem. Oba byli původně straníci a draze za to zaplatili. Byli jsme skuteční přátelé, naladěni na stejnou 
vlnu. Předčasně zemřeli, ale to jejich přátelství mne provázelo až do konce jejich života.

Vážený čtenáři, co říci závěrem???

Ve svém mládí jsem žil v době, kdy slovo gymnázium bylo symbolem úcty, vzdělanosti, podmínkou životního 
úspěchu a jsem dnes rád, že jsem podobné škole mohl věnovat právě v Karlových Varech přemíru svých život-
ních učitelských let. Tato instituce nebyla pro mne nikdy jen zdrojem živobytí, ale byla skutečným smyslem 
mého života.

Bylo to hodně? Bylo to málo? Stalo to za to? Velevážený čtenáři, odpověď zůstává pouze na Tobě!

Po učitelském povolání nezůstává na tomto světě žádný hmatatelný kolos, na který se může člověk kdykoliv 
podívat a ujistit se, že to je jeho dílo, že v tom je ukryta jeho osobnost, že to jsem já!

Smysl naší práce zůstane uložen jen v myslích a srdcích našich žáků, ale i ti mají na tomto světě vyměřen také 
jen svůj díl existence. Přesto ve svém stáří věřím, že ten kolos je skryt ve slovech, ukrytých v nadpisu, které zde 
opakuji: „To dílo děl se člověk nazývá!“

Můj učitelský život se už naplnil. Byl někdy dobrý, někdy horší – až dramatický, ale byl můj. Já jsem si ho oprav-
du vážil a miloval ho. Toto tvrzení se týká jak mých kolegů, tak i mých žákyň a žáků.

Jsem si vědom toho, že jsem byl – jako každý člověk – chybující, a proto moc prosím – jestli jsem chyboval – o od-



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 2014 19

puštění. Jsem už starý, a tak nemám co zastírat. Pravdu měla – kdysi žákyně, později kolegyně – Věra Sytařová, 
že ve své básni měla tuto moudrou myšlénku: „sílu lidského života nelze změřit, neboť je veletokem snažení.“

Vážení čitatelé, v těchto prostých slovech je ukryta věčná pravda pravdoucí, která platí pro práci skutečného 
učitele po věky věků. K tomu už není co dodat. A tak se odvolávám na slova našeho slavného žáka, akad. malíře 
Josefa Lieslera: „Amen, papírek už končí.“

To budiž tečka mého zamyšlení a povídání.

Rudolf Šimonovský

P.S. – Pan profesor Šimonovský zemřel dne 3. 4. 2014 a tento jeho text je možná jeden z jeho posledních. Čest 
jeho památce! 

Jessica Jirkovská, 17 let
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Zuzana Končelová, 16 let
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Fejeton ze zpětného zrcátka 
Rudolf Křesťan

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Tak nazval jednu ze svých knih slovutný 
spisovatel Robert Fulghum. Já však do mateřské školky nechodil, takže jsem vše musel dohánět až ve ško-
lách pozdějších. 

Zvláště vděčný jsem za čas na karlovarském gymnáziu (1957 – 1960). Je tomu už více než půl století, ale jako by 
to bylo včera. Nebo předevčírem? 

Zásluhou profesora Tomáška mi tehdy bylo dáno nahlédnout do tajů latiny a rozšířit si znalost tohoto klasického 
jazyka o něco víc než jen následující citaci z dětské pohádky: „Sud kulatý — rys tu pije — tu je kára — ten 
to ryje“.

Výchovným působením gymnaziální chmelové brigády jsem zase poznal, co správného a chutného patří jako 
ingredience do dobrého piva. Proto mám celoživotní výhradu k používání rýže k tomuto účelu, i když rýži ji-
nak rád. 

Byl-li mladický věk pro leckoho z nás obdobím prvního poznání tzv. francouzského polibku, pak jsem vděčný, že 
nezůstalo jen u této tematiky, ale že souběžně probíhalo i seznamování se základy francouzštiny jako takové. 
Děkuji za to profesorce Vlasákové a jejímu frankofonnímu zaměření. 

Když jsem pak záhy jako univerzitní student měl možnost pobývat v šedesátých letech minulého století na let-
ním pracovním táboře nedaleko Paříže, peskoval jsem se, že jsem se francouzská slovíčka neučil pořádněji. 

Ještě v časech základní školy jsem míval někdy potíž s vyslovováním písmene K. Vlivem trpělivosti kulturně 
požehnaného profesora Bartůňka jsem to v jeho proslulém souboru malých forem dotáhl až k recitaci textu, 
v němž se několikrát vyskytovalo i slovo Kokořín. 

To není zdaleka všechno, za co svému češtináři vděčím. Taky za jeho pomoc při prvních zelenáčských literár-
ních pokusech. Významný pro mě byl i jeho tip, když mi paralelně s povinnou četbou jednou ve svém kabinetu 
jaksi bokem doporučil i čerstvě vydané – tehdy kontroverzní – Škvoreckého Zbabělce.

Ve třídě nás bylo pouhých pět kluků: Böhm, Koenigstein, Malecha, Stuchlík + já. Početně dominující část třídy 
patřila opačnému pohlaví. Naše spolužákyně byly hezké, takže přispívaly k tomu, že jsem se do školy těšil, 
i když se konala písemka. 

Rád vzpomínám taky na působivé zeměpisné výklady entuziastického profesora Šimonovského. Seznamoval 
nás se zeměmi, o nichž jsem se v pozdějších letech svého cestování přesvědčil, že skutečně existují.

S dotyčným gymnaziálním časem mám spojeny i taneční hodiny v Puppu. Dodatečně se omlouvám spolužá-
kyni Květě Hodanové, že jsem jí občas neobratně šlápl na špičku boty. Ale zároveň mi filmoví režiséři mohou 
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závidět, že vstup do hotelu Pupp mi tak byl dopřán už v pubertě, kdežto oni museli podstoupit pracné natáčení 
několika filmů, aby se tamtéž mohli vyskytnout festivalově. 

Bylo toho ještě mnohem víc, co mi dala tři léta v inspirativní škole na nábřeží. Vděčím za to všem jejím profeso-
rům, tedy nejen v textu jmenovaným. 

Ba i těm z oblasti matematiky, která mi žel nešla. V konfrontaci se starším bratrem, který byl počtářsky zdatný, 
jsem jednou dokonce slyšel bizarní – leč oprávněnou – učitelskou výčitku, že „nejsem svůj bratr“. 

Z mého osobního hlediska to byly roky počátečních pokusů autorského psaní a publikování. Chystám-li v sou-
časnosti k vydání osmnáctou fejetonovou knížkou, kdesi na dávném úpatí byl právě čas gymnaziálních radostí 
i strastí, naivity, dychtivosti a vejrání na nová vrata.

A to jsem prosím nevěděl, že studuji na škole, jejíž historicky úplně první ředitel (1924 – 1937) měl stejné příjmení 
Hynais jako tvůrce opony Národního divadla. Ovšem pokud divadla se týče (včetně toho našeho tehdejšího 
studentského s názvem Štycháček, později Kapsa), našly by se mnohé souvislosti. Včetně počátků takových 
hereckých osobností jako Daniela Kolářová, Radka Fiedlerová, Jiřina Vašků-Jelenská, Jan Honsa. 

A to nemluvím o jiných sférách lidské činnosti, k nimž žáci naší třídy – stejně jako ve třídách tehdejších vrstev-
níků – směřovali do budoucna a mnozí se pozoruhodně uplatnili.

Nedávno jsem na autorské autogramiádě byl požádán, abych podepsal jednu ze svých knížek jako dárek „pro 
pana veterinárního doktora Karla Böhma“. Dotyčný žadatel neměl tušení, že jsme byli spolužáky. Ta náhoda mi 
vzala dech natolik, že jsem onomu pánovi zapomněl říct, že jsme Karlovi přezdívali Kamzík, což pro budoucího 
veterinárního doktora bylo vlastně určité náhodné předznamenání.

Jestliže jsem jako malý kluk ve Staré Roli (posléze vcucnuté do sféry Karlových Varů) toužil být popelářem, 
děkuji gymnaziální spolužákyni Nové, že to za mě později uskutečnila. Po provdání se totiž začala jmenovat 
Popelářová, byť je to lékařka.

A ještě něco: jeden z naší tehdejší klukovské pětice (kamarádský Honza Malecha) se pak v devadesátých letech 
stal na čas dokonce ředitelem té naší školy.

No řekněte, pane spisovateli Fulghume, není to všechno úžas?
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Poděkování karlovarskému gymnáziu z indického Gangótri

Indický Himáláj. Ledovcové údolí se strmými skalními stěnami po stranách a cedrovými lesy na jeho dně, 
uzavírá v čele majestátní hora Šivaling. V průzračném vzduchu září jeho ledovcové stěny proti blankytně modré 
obloze briliantovým světlem. Vrchol dosahuje výšky 6 540 metrů a pro svůj trojhranný tvar říkají cizinci této hoře 
himálájský Matterhorn. Věčné sněhy na jeho úbočích jsou součástí jednoho z největších himálájských ledovců 
jménem Gangótri. Dvanáct kilometrů vzhůru údolím od místa, na kterém sedím, pramení řeka Ganga. Za těch 
12 km nabere takovou sílu, že se v těchto místech zařezává do plochého žulového dna údolí 50 metrů hlubokým 
kaňonem s kolmými stěnami. Ganga je nejposvátnější řekou na světě, protože se k ní upínají modlitby stovek 
miliónů lidí – nejen v Indii, ale roztroušeně po celém světě. Tady v Gangótri má na jaře tyrkysově modrou barvu 
a je neposkvrněně čistá. Postupně k sobě přibírá mnoho přítoků a promění se ve veletok. Než na své pouti dlou-
hé 2 500 kilometrů dorazí k Indickému oceánu, stane se třetí nejvíce znečištěnou řekou na světě. Přesto se v ní 
za tu dobu vykoupou statisíce lidí, aby vykonali očistnou koupel. Jak je možné „očistit se“ ve špinavé řece? To 
proto, že Ganga v sobě nese požehnání ve formě poznání a poznání je tím, co člověka očišťuje od chyb, slabostí 
a hříchů, tím, co jej dělá člověkem.

Václav Pánik, 16 let
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Markéta Adamovská, 16 let
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Je čtvrtek 24. dubna 2014, sedím na ohlazené žulové skále uprostřed cedrového lesa, pohled upřený na vrchol 
Šivalingu a přemýšlím, jak vyjádřit své poděkování karlovarskému gymnáziu, na kterém jsem před léty odma-
turoval a které letos oslavuje 90 let od svého založení. A ta úžasná scenérie okolité přírody mi najednou připadá 
velmi vystihující. Zářící vrchol Šivalingu je zdrojem toho světla pocházejícího z Nebes, světla poznání. Světlo 
se pak stává součástí sněhu, který se přetvoří v ledovec a nakonec ve vodu Gangy. A Ganga nikdy nezapomene 
na tu esenci svého zdroje a silou poznání očišťuje a pozdvihuje, kdekoliv proteče.

Můj duchovní učitel Paramhans Svámí Mahéšvaránanda často opakuje: „Jíst, pít, spát a rozmnožovat se, v tom 
jsou i zvířata experti. Pokud je zájem člověka zaměřen převážně k těmto aktivitám a vyšší cíle života u něj ne-
nachází odezvu, pak takový člověk zůstává blízký zvířatům.“ A je to právě touha po poznání – rozvoj intelektu, 
rozvoj vědomí a dosažení moudrosti, které odlišují člověka od zvířat. Poznání však nepřijde samo od sebe, jeho 
prostředníkem je vždy učitel. Úloha učitele má v lidském životě výhradní místo. Prvním učitelem člověka jsou 
jeho rodiče, druhým kamarádi a později spolužáci, třetím je učitel ve škole a všichni profesní učitelé, čtvrtým 
kněz nebo učitel jakéhokoliv náboženství a závěrečným je Satguru – duchovní učitel, který sám došel osvícení 
a který pak vede své žáky k poznání smyslu bytí a nejhlubších pravd o životě. Každý z těchto článků má svůj 
nezaměnitelný význam a pomáhá člověku na jeho cestě poznáni kupředu. Nicméně v současné moderní spo-
lečnosti bývá nejčastěji právě střední stupeň všeobecného a odborného vzdělání ten, který je nejvíce užitečný 
v zaměstnání a běžném životě. Pro mě osobně, hinduistického mnicha žijícího v Indii, to platí stejně jako pro 
ostatní. Rozličné povinnosti mé každodenní služby by se neobešly bez středoškolské matematiky, angličtiny, 
administrativy a obecném přehledu geografie, fyziky, biologie a chemie. Jsem za to učení svému gymnáziu 
a jeho učitelům skutečně vděčný. 

Ještě více si však cením lekcí humanity, které, ač nebyly v gymnazijních osnovách, přinesl je život prostřednic-
tvím této instituce. Naše třídní profesorka zahrnovala své žáky péčí a doslova láskou, jakou normálně máma 
věnuje svým dětem. Nejen proto, že pro nás vymýšlela extra výlety a zábavné hry, měla o nás neustálý zájem, 
ale hlavně nám byla oporou, když jsme byli v nesnázích. Profesor tělocviku s námi hrával fotbal a basketbal, 
jako by byl s námi rovný a teprve, když to nějaká situace vyžadovala, tak projevil svou autoritu. Profesor dějepisu 
nám věnoval zvláštní hodiny literatury a divadelní kritiky, které nebyly v náplni jeho předmětu a hlavně byly 
mimo školní učebnice. Naši profesoři fyziky či chemie byly skuteční znalci svého oboru, nikdy však nezaujímali 
postoj „vševědoucích“ a jejich profesní pokora k vědě samotné pro mne zůstává odkazem na celý život. 

A což teprve pan profesor Šimonovský! Jeho láska k Bohu, k pravdě, k lidem a k zeměpisu byla virtuózní. Jeho 
světlo poznáni ozářilo tisíce a tisíce lidí, kteří měli tu čest jej díky karlovarskému gymnáziu poznat a dodnes 
ti lidé zrcadlí odlesk moudrosti pana profesora, kdykoliv si na něj vzpomenou. Pro mě osobně byl právě profe-
sor Šimonovský tím pramenem Gangy poznání, kterou karlovarské gymnázium představuje a všichni členové 
učitelského sboru jejími vodnatými přítoky. Kdokoliv se jako učitel s Gangou spojí, přijímá její ušlechtilé kvality 
a kdokoliv se do ní jako student ponoří, přijímá poznání, které přináší. Kéž ta naše karlovarská Ganga trvale 
plyne do dnů zítřejších, kéž si uchová svou čistotu a kéž napojí svým poznáním nespočet nových studentů.

Inspirováno učením Pramhans Svámího Mahéšvaránandy. Svámí Niranžan Purí (Martin Tetera), maturant 1992
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Zuzana Pejsarová, 16 let
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A co přejí škole její významní absolventi?

Do karlovarského gymnázia jsem nastoupil 1. 9. 1945 jako snad prý vůbec první z jeho poválečných českých 
žáků. Za skoro všechno, co jsem v životě dosáhl, vděčím právě jeho tehdejším znamenitým pedagogům a mým 
skvělým spolužákům.

Blahopřeji Prvnímu českému gymnáziu v Karlových Varech, této mé skutečné „alma mater“, k jeho devadesáti-
nám a těším se už teď na jeho sté narozeniny.

JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl, spisovatel, čestný občan Karlových Varů

Přeji karlovarskému gymnáziu studenty, kteří se opravdu chtějí něco naučit. Studentům pak přeji, aby je jejich 
škola nadále nejen vzdělávala, ale i trochu vychovávala. Bude se jim to hodit.

Mgr. Miloš Urban, spisovatel

S úctou a vděkem vzpomínám na své středoškolské profesory a po letech se jim omlouvám, že jsem jim tuto 
zaslouženou úctu neprojevoval v době, kdy jsem byl jejich studentem.

MgA. Lukáš Jůza, herec a spisovatel

Díky vysoce kvalitním učitelům na GKV jsme měli možnost získat jak klasické vzdělání, tak i rozhled a kreativitu. 
Právě kombinace těchto dovedností nás, žáky GKV, výborně připravila na další studium i výkon povolání. 

JUDr. Adam Černý, advokát

Na gymnazijní studia v Karlových Varech a výborné pedagogy vzpomínám s vděčností. Třeba na profesora ma-
tematiky. Ten naší humanitní třídě říkal: „Jen počkejte! Ať už budete dělat cokoliv, matematiku k tomu budete 
potřebovat.“ 
Ano, ano, pan profesor měl tehdy pravdu.:-) Přeji všechno dobré.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Vzdělání je pro člověka důležitou součástí života. Řada vyučujících z Prvního českého gymnázia ovlivnila můj 
profesní život. Přála bych naší škole mnoho úspěšných a spokojených studentů. 

Mgr. Monika Schleicherová, současný nejmladší pedagog
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Tereza Čechová, Jana Dolejší, Markéta Donátová, 17 let
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Přeji karlovarskému gymnáziu všechno dobré! Myslím tím vynikající pedagogy a žáky, kteří se chtějí učit. Vzpo-
mínám už dnes s nostalgií, bylo to hezké. 

Daniela Kolářová, herečka

Myslím, že kantor, který předstupuje před třídu, a rozhlasový moderátor dospějí čas od času ke stejnému zjištění. 
K tomu jedinečnému pocitu, že je stejně nikdo neposlouchá. Přeji karlovarskému gymnáziu pedagogy, kteří to 
dokážou brát s nadhledem, a studenty, kteří budou mít chuť jim naslouchat.

Vladimír Šťovíček, moderátor Českého rozhlasu

Ačkoliv se to studentovi ve středoškolském věku nezdá, prožívá období šťastné a bezstarostné. A pokud toto 
období může trávit v přátelském kolektivu – na Prvním českém, dá se tomu pomalu říct ráj na zemi. 

Petra Nováková, reprezentantka ČR na ZOH v Soči 2014

A co přejí současní studenti?

Má milá školo, 

přeji ti vše nejlepší do dalších let a mnoho úspěchů. První české gymnázium v Karlových Varech byla vždy škola 
obrovských kvalit a naši rodiče měli tu možnost se sami jako studenti přesvědčit. Na naší škole je plno vynika-
jících kantorů, kteří nám toho do života po dobu studia dají opravdu hodně. Tyto zkušenosti, jež nám předávají, 
ale hlavně vědomosti si nikdo nemůže za nic koupit, a tudíž je to to největší bohatství pro každého člověka. Vždyť 
právě schopnost předávat si informace z generace na generaci z nás dělá lidi. Doufám, že naše gymnázium bude 
fungovat i nadále stejně dobře, jako předešlých 90 let. 

Alois Pivko

Milé gymnázium,

slavíš krásné devadesáté narozeniny a já bych Ti chtěla popřát mnoho úspěchů do dalších let. Obdivuji, jakou 
velkou trpělivost s námi máš. Kolik studentů si už dokázalo úspěšně připravit na vysoké školy a předat cenné rady 
do života. Pevně věřím, že ještě mnoho dalších studentů vychováš. Doufám, že se dočkáš konečně rekonstrukce, 
kterou máš již mnoho let slíbenou. Hodně štěstí!

Tereza Hűttnerová 
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Simona Babinská, Kristýna Rédlová, 16 let
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Naše gymnázium,

chtěla bych Ti popřát vše nejlepší k Tvým neuvěřitelným 90. narozeninám, které letos slavíš. Prošlo Tebou už 
několik generací studentů a mnoho dalších se na Tebe teprve chystá. Tvou výhodou je, že i když Tvoje základy 
stárnou, vizáž i interiéry jsou obnovovány, snažíš se držet krok s dobou, a proto by Ti málo kdo hádal takto vysoký 
věk. Do budoucna bych Ti popřála nejmodernější vybavení, na které bys mohlo nalákat další studenty, protože Ti 
jsou pro Tvoji existenci nejdůležitější. 

Hana Šťastná

Milá školo,

k Tvým úžasným 90. narozeninám Ti přeji do dalších let mnoho schopných a úspěšných studentů. Jelikož slavíš 
tak významné jubileum, chtěla jsem Ti darovat něco krásného, jedinečného, inteligentního a milého. Bohužel 
jsem nenašla způsob, jak se sama zabalit do krabice a ovázat ji narozeninovou stuhou. Musí ti tedy stačit, že tě 
ještě nějaký čas, každý všední den budu navštěvovat.

Všechno nejlepší!

Martina Letová

Má milá školo,

k Tvému krásnému a úctyhodnému jubileu Ti přeji hlavně to, co se obvykle přává: hodně štěstí, abys i nadále 
zvládala návaly znalostichtivých studentů a úspěšně je dovedla až na vysokou školu. Pak ať Ti zdraví slouží ještě 
dlouho – avšak pravdou je, že v poslední době můžeme na Tobě pozorovat místo stárnutí spíše proměnu v moderní 
školu. A hlavně Ti přeji lásku, protože ta je ze všeho nejdůležitější! Ať Tě má aspoň trochu rád každý, kdo Tě kdy 
navštěvoval, navštěvuje nebo plánuje navštěvovat. Od malých primánů, kteří Tebou procházejí leckdy s vyděše-
nými či obdivnými pohledy, až po již flegmatické studenty vyšších ročníků. A i když si určitě všichni nebudou 
pamatovat vše, co se je Tvůj pedagogický sbor snažil naučit, nikdy nezapomenou na zážitky, které díky Tobě mají! 
Na závěr bych Ti chtěla popřát, aby se Ti podařilo sfouknout všechny svíčky na dortu jedním dechem a Ty sis 
mohla přát i něco sama pro sebe. Tak tedy: Všechno nejlepší!!

Tereza Malimánková

Tuto gratulaci nepíši jako student nebo žák, nýbrž jako součást celku. Když jsem přišel na naše gymnázium, oče-
kával jsem, že dostanu jen vzdělání, ale dostal jsem mnohem víc. Ze začátku mi přišlo, že jsem jen jedna z mnoha 
malých ryb ve vodě, prostě každý student i učitel za sebe. Ale teď už vím, co mi vlastně náš „gympl“ dal. Dal mi dru-
hou rodinu. Stal jsem se součástí celku. Nejsem jedna z mnoha ryb, ale jedna z mnoha ryb v jednom velkém hejnu. 
Tímto bych tedy chtěl popřát celému našemu hejnu hodně štěstí do dalších let, aby mezi námi panovaly pořád stejně 
dobré vztahy, protože když už mě na „gymplu“ (poměrně často) nedrží známky, tak mě tam drží moje druhá rodina.

Václav Merhout
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Milá školo, tak už nás studenty trápíš 90 let. Už máš 9. kulatiny. 

Já osobně tě návštěvuju už třetím rokem, ale někteří tu stráví ne 4 roky, ale 8 let. Příkladem může být moje mladší 
sestra. Někdy jsi, školo, lehká a bavíš mě, ale někdy jsi tak těžká, otravná a lituji, že jsem tě navštívila a zůstala. 
Na to, že ti je už 90 let, tak máš dobrý kabát. Nabízíš velkou ochutnávku, jednou nás zavedeš do Afriky, podruhé 
do starověku a potřetí do Pythagorovy věty. Musíme si uvědomit, že jsme na Prvním českém gymnáziu v Karlo-
vých Varech. Jsi pro nás vstupní bránou k vysokoškolskému studiu. V závěru ti, školo, přeji do dalších let mnoho 
talentovaných studentů, abys jim měla vždy něco nového nabídnout. I když máš již důchodový věk, stále máš plno 
elánu a energie. Pokaždé nás učíš nové a nové věci a poznávat svět. Všechno nejlepší!

Sára Makkiehová

Chrám vědy, svatyně znalostí = škola… Ne všichni jsou si vědomi, jak je to důležitá fáze života ve vývoji každé-
ho člověka.

Tak ať toto výročí symbolizuje obrovská kruhová medaile ze slitiny nesmírné úcty k pedagogickému sboru. K hr-
dosti za své studenty, za jejich minulé a budoucí úspěchy.

Všechno nejlepší k 90. výročí!!!

Valeriya Sementsova

Milá školo,

přeji ti všechno nejlepší k Tvým 90. narozeninám. Samozřejmě jsme si všichni alespoň jednou přáli, abys tu 
nebyla, ale na druhou stranu, by byl můj svět o hodně smutnější beze všech těch skvělých lidí a občas bolestných 
zkušeností, které jsi mi dala. Proto Ti přeji stálý přísun tak chytrých studentů, jako jsme byli doposud my, stále 
skvěle neotravné kantory, kteří nás skutečně hodně učí, nerozmrzelé kuchařky, které nám dávají sílu na další 
hodiny jídlem a vřelými úsměvy, a výborný pomocný personál. Upřímně i více peněz, abys konečně měla novou 
školičku a aby se i trochu změnily učebny, které jsou už skoro 40 let stejné.

A pořádně to oslav, protože 90 pro Tebe nesmí být důchodový věk!

Adéla Petříková

Těpic, kámo,

takže už 90, jo? Koukám, že v poslední době zažíváš parádní facelift, o kterém si jiné školy můžou nechat jenom 
zdát. Nové hřiště, projektory, supr čupr tabule, no prostě paráda! Proto bych ti tedy chtěl popřát, ať se ti daří 
i nadále a vychováš spoustu dalších generací a kdo ví, třeba mě taky jednou dotáhneš k maturitě. Dále bych ti 
chtěl popřát víc takových krásných a úžasných studentů, jako jsem já, protože přiznejme si, že Daník Weisů je 
prostě klasa.

Daniel Weis
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Milá školo,

přeji ti samozřejmě jen to nejlepší. Hodně nadaných chemiků, fyziků, matematiků, biologů, češtinářů, dějepisců, 
angličtinářů, němčinářů, zeměpisců, pěvců, umělců a všech možných skvělých studentů, kteří ti budou vyhrávat 
olympiády a budou ti dělat dobré jméno. Taky hodně chytrých a zdatných sportovců, kteří budou zářit na školních 
soutěžích, a dostanou se třeba i na mistrovství světa, kde si všichni potvrdí, že jsi škola světového významu! Dále 
ti přeji hodně dobrých učitelů, kteří připraví tvé studenty na další cestu životem. Také ti přeji dostatek finančních 
prostředků, abys mohla pořád vzkvétat a jít s dobou. A samozřejmě přeji hodně lásky, aby sem chodil každý rád. 
Všechno nejlepší!

Michaela Fenklová

Milá školo,

Vím, že nejsem první, kdo ti chce pogratulovat, ale stejně to udělám. Už 90 let stojíš v Karlových Varech a přežíváš 
každodenní návaly studentů. Od pondělí do pátku musíš snášet řev na chodbách, přeplněnou jídelnu i nepořádek 
ve třídách. Ovšem ty to zvládáš s nadpřirozenou elegancí.

Proto bych ti přála mnoho úspěchů.. Moc bych si přála, aby jednou někdo řekl, že studoval právě u Tebe a lidi 
kolem by řekli něco jako: „Áááá, tak gympl ve Varech? To muselo být uchvacující studium. Tak moc bych si přál/a 
studovat tam. Minimálně tam pošlu své děti. Je to prestižní škola, dělá nám čest.“

Dále Ti přeji, aby dobře dopadla oprava školičky. Ta podlaha s kopečkama je opravdu děsná. Snad se to urovná. 

Tak tedy hodně štěstí do budoucna. Budeš ho potřebovat.

Barbora Kubová

Můj milý gymple, chtěla bych ti popřát k tvým nádherným 90. narozeninám hodně nových a stejně úžasných 
studentů jako doposavad. Přeji ti dalších takhle krásných 90 let a taky doufám, že jednou budu moct své děti 
přihlásit na tuto úžasnou školu. Jsem moc ráda, že jsem si ke studiu vybrala právě tebe. Myslím, že mám skvělou 
třídu, skvělé profesory a profesorky a ty můžeš být pyšný! Ještě jednou přeji hodně úspěšných let!

Barbora Kunešová

Významný to rok pro tebe, mé milé Gymnázium. Vždyť devadesátiny slavíme jen jednou za život, a to jen někteří. 
A i proto se před tebou musím uklonit, vždyť koneckonců to není sumička malá. Možná můžeš mít místy pocit 
bezradnosti z každoročně se opakujícího vyvádění mládeže rozličného věku, ale necítíš pocit zadostiučinění, když 
od tebe pak odcházejí už téměř hotové výtvory? A tak ti přeji, abys vytrval a zůstal takovým, jakým tě máme rádi.

Hynek Rint
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Zora Hrabáková, 16 let
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A jakých bylo uplynulých 10 let?

DESET LET POTÉ… „Už deset??? Člověče!, ne hodin, ale let!“ 

Už deset let míjí po ránu stejné keře rododendronů, které s jarem vždy krásně kvetou, a vplouvá vždy stejným 
vchodem do útrob labyrintu vzdělání. Pozdraví paní nebo pana vrátného a vypluje na první vlnu schodů. Míjí 
maják sekretariátu, kde popřeje dobrý den paní sekretářce a vpluje do laguny sborovny. Pozdraví se s přítom-
nými kolegy, sjede pohledem nástěnku se suplováním, uzme třídnici na první hodinu a vypluje zpět do útrob 
labyrintu. Pokračuje dál po vlnobití schodů z patra do patra, až bezpečně zakotví v maríně zvané kabinet.

Zvonek „za pět minut osm“ ho donutí vytáhnout signální vlajky a vytáhnout kotvu. Ještě usrkne ze zrovna dova-
řené kávy a v osm zaduje do plachet. Po vlnách schodiště z patra do patra labyrintem dlouhých chodeb dopluje 
až k těm správným dveřím. Vytáhne další signální vlajky, smotá hlavní plachtu a vpluje do rozbouřených, však 
veselých a dychtících vod třídy.

Není jednoduché napsat několik vět, jež by byly srozumitelnou retrospektivou předešlé dekády před školní ta-
bulí v roli učitele, a nesklouznout k obvyklým stereotypům. Těch deset let za katedrou si bylo na první pohled 
mnohdy podobných, ale ve své každodennosti byly jedinečné. Naplněné velikou řádkou životních plaveb po roz-
bouřených i klidných vodách kantorských. 

Šťastný vítr do plachet! Pavel Strnad

Barbora Adamovská, 17 let 
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Anna Frousová, 15 let

Michaela Maňasová, 15 
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Co se dělo v přírodních vědách?

Historie fyzikální olympiády na karlovarském gymnáziu

Fyzikální olympiáda, která letos uzavřela 55. ročník, má na našem gymnáziu dlouhou tradici; účastníka ce-
lostátního kola jsme měli už v roce 1963, prvním naším vítězem byl v r. 1975 Michal Svrček. Mezi úspěšné 
účastníky celostátních kol se později, kdy byla v letech 1978 – 1993 otevřena třída se zaměřením na matematiku 
a fyziku, zařadili: Jan Burle, Marek Vančata, Miroslav Ziegler, Stanislav Jelen, Ladislav Hanyk, Šárka Nová, 
Tomáš Brendl, Martin Kraus a Martin Čihák, mezi vítěze Miroslav Vicher, Vladimír Slavík a dvakrát Richard 
Málek. Od vzniku samostatné ČR a změny regionálního uspořádání nás v celostátních kolech úspěšně repre-
zentovali Michal Havlena, Tomáš Matoušek a Eva Černohorská. Na tuto tradici v letošním roce navázal 14. 
místem v celostátním kole FO Martin Wirth.

Největších úspěchů naše gymnázium dosáhlo v letech 2007 – 2009, kdy se Lukáš Ledvina dvakrát umístil 
na celostátním kole mezi nejlepšími, byl vybrán do reprezentačního družstva a nejprve přivezl bronzovou me-
daili z 38. MFO konané v Íránu, o rok později získal stříbrnou medaili z 39. MFO ve Vietnamu. V jubilejním 50. 
ročníku fyzikální olympiády v roce 2009 náš student Jan Humplík nejprve obsadil 1. místo v celostátním kole 
a pak na 40. ročníku MFO v Mexiku získal stříbrnou medaili. 

Úspěchům v celostátních kolech FO musí samozřejmě předcházet mravenčí práce v nižších kategoriích 
na okresní i krajské úrovni, kde naši studenti pravidelně obsazují přední místa. Právě díky počtu úspěšných 
řešitelů v krajských kolech FO se naší škole podařilo vloni získat finanční příspěvek 200 000,– Kč od firmy ČEZ 
v projektu Oranžová učebna a podstatně zlepšit vybavení fyzikální laboratoře. O přípravu studentů na soutěž 
se vždy starali všichni učitelé fyziky. Největší zásluhy v tomto směru mají Stanislav Havlíček v 70. a 80. letech, 
v r. 2004 – 2006 RNDr. Milena Pacáková.

V době, kdy se mediální hvězdy na nejsledovanějších stanicích chlubí tím, že jim na střední škole matematika 
a fyzika moc nešly, jsou úspěchy ve fyzikální olympiádě radostnou skutečností. Fyzikální olympiáda je soutěží, 
která učí člověka přemýšlet, řešit problémy a zvažovat různé možnosti postupu. Jak po letech oceňují naši 
absolventi, kteří se soutěže v různých kategoriích zúčastnili a dnes pracují v nejrůznějších fyzikálních i nefyzi-
kálních oborech, právě to jim pomáhá v jejich současné práci. V Karlových Varech 11. března 2014 

RNDr. Jan Thomas, předseda KK FO, Karlovarského kraje
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Úspěchy v matematice

V celém desetiletí se studenti zapojovali do matematických soutěží od školních kol po republikové. Nejvýraz-
nějším úspěchem byla účast Evy Černohorské ve školním roce 2006 – 2007 v Soutěži mladých vědců zemí EU 
ve španělské Valencii. Naše studentka obsadila v silné konkurenci 3. místo.

Nejvýznamnější soutěží, která každoročně probíhá ve škole, je Matematický klokan. 

Během posledního desetiletí řada studentů pokračuje ve studiu matematiky na vysokých školách a dosahují 
velmi dobrých výsledků.

Simona Babinská, 16 let
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A co se dělo v tělesné výchově?
Desetiletí ve sportu

Nejen v posledním desetiletí může První české gymnázium být hrdé na sportovní výsledky studentů. Již v dří-
vější historii studenti bojovali pod vedením svých profesorů ve sportovních kláních až na republikových úrov-
ních a byli úspěšní. V této části sborníku se ale budeme věnovat převážně období v letech 2004 – 2014. Čeho 
tedy dosáhli naši studenti? Jakých sportovních úspěchů?

Každoročně se naše gymnázium zapojuje do soutěží AŠSK MŠMT – sportovní olympiády ZŠ a SŠ. Studenti se 
pravidelně umisťují na předních místech v okresních i krajských soutěžích. Uvedeme alespoň několik nehod-
notnějších úspěchů:

Rok 2005  3. místo v republikovém finále SŠ v basketbalu dívek

Rok 2010 2. místo v republikovém finále ve volejbale dívek

 5. místo v republikovém finále ve volejbale chlapců

Rok 2012 účast v republikovém finále chlapců v plavání a dívek ve stolním tenise

 1. místo ve středoškolském turnaji v golfu. Zlatou medaili získalo družstvo ve složení: V. Novák, 
T. Křivanec, J. Pokorný

Rok 2013 Historicky největším úspěchem školy bylo 1. místo v republikovém finále dívek v basketbalu.

Vítězstvím se naše děvčata probojovala 
na Světové mistrovství SŠ v basketbalu, 
které se konalo na Kypru. Naše dívky 
se umístily ve velmi silné konkurenci 
24 družstev na krásném 16. místě. Stu-
dentka E. Moučková byla vyhlášena 
nejlepší rozehrávačkou celého světového 
turnaje. První české gymnázium a zároveň 
celou Českou republiku reprezentovaly: 
E. Moučková, A. Štěříková, H. Gašicová, 
P. Klímová, K. Hrabáková, M. Fenklová, 
K. Vataschcuk. Musíme poděkovat obě-
ma profesorkám tělesné výchovy, Daně 
Ančincové a Katce Pavlasové, které děv-
čata doprovázely.
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Ve výčtu úspěchů nelze opomenout každoroční účast na Juniorském maratonu v Karlových Varech. Družstvo 
našich studentů zvítězilo i v roce 2013 a letos bude obhajovat vítězství a postup na Pražský mezinárodní ma-
raton.

Škola musí žít i vlastním sportovním životem. K tomu slouží od toku 2004 CENTRUM SPORTU. Denně nabízí 
zájemcům po vyučování různé volnočasové aktivity, např. míčové hry, lezení, kondiční posilování, power jogu 
a další sportovní kroužky. Díky kvalitní práci a výborným podmínkám získala naše škola od AŠSK již podruhé 
finanční podporu na tuto činnost.

Významnou součástí sportovních aktivit je již tradiční GYMPL-ŠTAFETA. V září 2010 se uskutečnila na škol-
ním hřišti mimořádná akce – 12-HODINOVKA. Celkem 147 běžců urazilo 160 km. Již tradičně se také koná 
mezitřídní vánoční turnaj v kolektivních hrách a v červnu sportovní den.

První české gymnázium se zapojilo v uplynulém období do řady sportovních projektů přesahujících nejen hra-
nice gymnázia, ale i Karlových Varů. V květnu 2013 se studenti podíleli pořadatelskou činností na 1. ročníku 
Mattoni ½ maratonu. Někteří se zúčastnili i vlastního závodu. V roce 2014 se do závodu zapojili i naši učitelé 
ve štafetě. Další významnou akcí, při níž asistovali studenti gymnázia, bylo Mezinárodní mistrovství světa 
SŠ v atletice, které se konalo v červnu 2013 v Karlových Varech a Sokolově. Studenti poskytovali výpravám 
z 23 zemí překladatelské a průvodcovské služby. V rámci mistrovství se účastnili i Štafety přátelství a Večera 
národů.

V roce 2011/2012 se realizoval s partnerským gymnáziem v Bernkastelu-Kues již druhý výměnný projekt 
„SPORT NÁS BAVÍ“. Tento zajímavý projekt umožnil našim studentům absolvovat nejrůznější kurzy – potápění, 
rafting, lezení, paint-ball. 
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Sportovní úspěchy našich studentů mají základ nejen v práci našich tělocvikářů, ale také ve vybavení ško-
ly. Ke dvěma tělocvičnám přibylo v posledním desetiletí školní víceúčelové hřiště. Zvětšilo se a zkvalitnilo 
i materiálové vybavení. Škola vlastní rafty, terénní koloběžky, lezeckou stěnu, sjezdové a běžecké lyže. Kromě 
uvedených možností sportování studenti využívají i bazén na DM.

Na závěr této části bychom chtěli uveřejnit jména nejúspěšnějších sportovců posledních let. Město Karlovy Vary 
a Karlovarský kraj vyhlašuje každoročně nejlepší sportovní kolektivy a jednotlivce. Mezi oceněnými bývá i řada 
našich studentů. Zde je výčet od roku 2010:

Rok 2010
Školní družstvo dívek ve volejbale (K. An-
čincová, M. Bašusová, D. Janů, J. Janů, 
V. Borková, M. Šamulková, A. Patrochová).

Rok 2012
L. Vlasák – šachy, M. Man – plavání (ka-
tegorie handicapovaní sportovci), T. Ře-
hořek – běh na lyžích, M. Novák – běh 
na lyžích, V. Kubínová – orientační běh

Rok 2013
Školní družstvo dívek v basketbale 
(E. Moučková, A. Štěříková, H. Gašicová, 
P. Klímová, M. Fenklová, K. Vataschcuk), 
V. Novák – golf (nejlepší amatérský gol-
fista roku 2013), J. Novotná – atletika, 
A. Rulík – lední hokej, P. Nováková – běh 
na lyžích (reprezentantka ČR na ZOH 
v Soči 2014).

Přestože v tomto příspěvku není možné uveřejnit všechny aktivity a úspěchy, je zřejmé, že První české gymná-
zium žije sportem, že PK tělesné výchovy se daří vychovávat úspěšné reprezentanty školy a motivovat studenty 
k sportovním aktivitám nejen ve škole, ale i ve vlastním volném čase.

Díky vynikajícím sportovním úspěchům ve školním roce 2012/2013 (zejména díky účasti basketbalistek na mis-
trovství světa SŠ na Kypru) získalo První české gymnázium od hejtmana Karlovarského kraje Pamětní list 
za 1. místo v celoročních soutěžích žáků SŠ Karlovarského kraje.

 
 
 

Mgr. Dana Ančincová, předsedkyně předmětové komise tělesné výchovy (redakčně upraveno)

Petra Nováková na zimní olympiádě v Soči
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Markéta Adamovská, 17 let
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A co se dělo v jazycích?

V tomto uplynulém desetiletí studenti francouzštiny navázali na úspěchy předchozích let. Pravidelně se zúčast-
ňovali jednotlivci i týmy celostátní soutěže Frankofonie. V roce 2004 se zúčastnilo 5 družstev. Nejúspěšnější 
byl tým ve složení: M. Emlerová, M. Syrová, J. Hnilička, O. Míkovec a J.Roseberg. V celostátním kole studenti 
obsadili 3. místo. 

Mezi jednotlivci byla nejúspěšnější Marta Emlerová, která odsadila 2. místo a získala jako odměnu poznávací 
zájezd po Francii.

V roce 2005 v téže soutěži obsadilo družstvo ve složení E. Novotná, M. Šuminová, M. Kopš, V. Kubelka, J. Tomšej 
2. místo.

V roce 2007 skončili naši studenti na 7. místě (K. Chrastilová, R. Lembacher, P. Muhlheim, B. Sequens, T. Trnka).

Žáci převzali ceny v Černínském paláci z rukou ministra zahraničních věcí při příležitosti Dne Frankofonie 
(20. 3. 2007).

Soutěž Sci-Po

V roce 2006 student Martin Tomis 4. místo v celostátní soutěži v Dijonu.

Studium v zahraničí

V období od r. 2004 do r. 2014 3 žákyně uspěly v celostátním konkurzu Francouzského institutu v Praze a získaly 
stipendium pro tříleté studium na lyceu v Dijonu nebo Nîmes. 

V r. 2005 to byla Eva Vyleťalová (Dijon), v r. 2007 Kristina Chrastilová (Nîmes) a v r. 2013 Marie Kneřová (Dijon).

Olympiády ve francouzském jazyce

Během posledního desetiletí se řada našich studentů umístila na předních místech v celostátním kole olym-
piády ve francouzském jazyce. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla v roce 2008 Anna Dvořáčková, která získala 
2. místo v kategorii B1.

 
 

Mgr. Jana Čepčányová, vedoucí PK francouzského jazyka (redakčně upraveno)
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I v anglickém jazyce naši studenti dosahovali vynikajících úspěchů. Ve školním roce 2004/2005 student Jaro-
slav Žák se umístil v soutěži anglického jazyka v národním kole na 2. místě. V následujícím školním roce získala 
Kamila Francová v literární soutěži v anglickém jazyce cenu poroty za esej na téma česko-filipínské vztahy.

Ruský jazyk také slavil během 10 let úspěchy. Ve školním roce 2009/2010 získala Anna Caldrová 1. místo v ce-
lostátním kole soutěže v ruském jazyce. V následujícím roce se opět tato studentka probojovala na „medailové“ 
pozice – získala 3. místo.

Největším úspěchem v českém jazyce byla účast Jakuba Tomšeje v celostátním kole ve školním roce 2005/2006.

Jakub Maruna, 15 let  
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A co nového v uměleckých oborech?
Výtvarná výchova

Každoročně se také opakují exkurze 
za výtvarným uměním do galerií v Dráž-
ďanech, Norimberku a do Mnichova.

Během posledních 10 let pokračovali naši studenti v aktivitách, jež patří k výtvarné výchově mnoho let. Stu-
denti se svými pracemi stále podílejí na výzdobě školy. Také každoročně v prosinci pořádají vyučující a studenti 
výtvarné výchovy keramický trh. Ten se těší velké pozornosti, protože keramická díla s vánoční tematikou jsou 
velmi kvalitní a krásná.
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Ještě jedna akce se během posled-
ních let stala tradiční, a to výstava 
studentských prací s vánoční a zim-
ní tematikou, která probíhá jako 
součást vánočních koncertů. V po-
sledních letech se pravidelně konají 
ve starorolském kostele.

Kromě těchto opakujících se aktivit 
studenti prezentují svá díla na růz-
ných výstavách. Velký úspěch za-
znamenaly dvě výstavy v Krajské 
knihovně v Karlových varech. V roce 
2009 proběhla výstava olejomaleb, 
rok 2010 patřil kresbám tužkou 
a rudkou.

Naši studenti se také pravidelně zúčastňují výtvarných soutěží. Úspěš-
ným obdobím byl rok 2013, kdy jsme dosáhli dvou výrazných úspěchů. 
V soutěži „Kočkiáda“ pořádané v rámci přehlídky chovatelů koček, pod 
patronací hejtmana Karlovarského kraje, získala Karolína Havlíková 
(V 5.B) 1. místo a zároveň nejvyšší ocenění divácké poroty. Studentka 
Sarah Huspeková (V 1.B) se umístila na 3. místě.

V rámci MFF byla vyhlášena výtvarná soutěž Harry Potter. V ní Ma-
tylda Kotyzová (V 1.B) získala zvláštní ocenění hejtmana Karlovarské-
ho kraje.

 
 
 

Za PK výtvarné výchovy Mgr. Milena Kozáková (redakčně upraveno)
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Karolína Havlíková, 16 let
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Vánoční koncert ve Staré Roli, 2012



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 2014 49

Hudební výchova
Aktivity pěveckého sboru 2004 – 2014

V období 2004 – 2014 pokračovala škola v bohaté tradici pěveckého sboru. Stejně jako v celé historii školy pě-
vecký sbor doprovází ty nejvýznamnější akce školy a často jeho aktivity překračují nejen půdu školy, ale i celého 
kraje. 

K těm tradičním akcím patří koncert při předávání maturitních vysvědčení, který se v posledních letech ode-
hrává v sále sanatoria Richmond. Snad největší každoroční akcí je Vánoční koncert. Nejprve se konal v Karlo-
varském městském divadle, v posledních letech vystupují studenti v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré 
Roli. Tato významná akce je určena především rodičům, studentům, zaměstnancům školy. Ale je to významná 
akce i pro širokou veřejnost a je velice kladně hodnocena.

Snad nejprestižnější akcí pěveckého sboru byl Adventní koncert v Lánech v prosinci 2006. Tento koncert se ko-
nal pod záštitou prezidentského páru Václava a Livie Klausových, kteří se také koncertu smíšeného pěveckého 
sboru a orchestru PČG zúčastnili. Pozvání získal sbor na základě koncertu pro oficiální návštěvu prezidenta 
a jeho manželky v dubnu 2006.

V tomto desetiletí úspěšně vedl smíšený pěvecký sbor a orchestr gymnázia prof. Václav Zeman. V roce 2009 
se konal velký koncert u příležitosti jeho 80. narozenin a vysokého ocenění celoživotní pedagogické práce. 
V roce 2010 pod jeho vedením smíšený sbor vystoupil při slavnostním otevření MŠ ve Východní ulici. Bohužel 
20.3.2011 pan profesor Zeman zemřel. Do posledních chvil byla stále aktivní a za svůj život vychoval velké 
množství zpěváků i hudebníků. Čest jeho památce!

Smíšený pěvecký sbor pokračuje pod taktovkou Mgr. Jana Rezka. S ním se studenti zúčastňují regionálních 
i republikových přehlídek GYMNASIA CANTANT, např. v Senátu ČR, nebo v Brně. Významnou akcí sboru bylo 
vystoupení v Praze v rámci koncertu Nightwish Revival Praha, což byl absolventský koncert dirigenta Jana 
Rezka v Clubu Sasazu v Praze, kde zpívali vybraní členové našeho pěveckého sboru.

V tomto desetiletí také vznikl druhý pěvecký sbor pod vedením PaedDr. Hany Nozarové. Je to velmi početný 
sbor žáků nižšího gymnázia. Jeho vystoupení bývají ozdobou vánočním koncertů a dalších akcí školy. Vystu-
puje pod názvem „Primula“.
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Klára Bartošová, 13 let
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A jak se vyučuje předmět Základy společenské výchovy?

Předmět základy společenských věd je na naší škole vyučován od prvního (kvinty) do čtvrtého ročníku (oktávy), 
navazuje tak na občanskou nauku, která se učí na nižším gymnáziu. Pro výuku je možno využívat specializo-
vanou učebnu C, která je vybavena multimediální interaktivní tabulí Smart Board a která vznikla na základě 
projektu Využití ICT ve výuce ZSV. Hlavní cíl předmětu je zaměřen na zvládnutí základů společenskovědních 
disciplín. V rámci výuky si žáci osvojí základní vědomosti z politologie, psychologie, sociologie, ekonomie, me-
zinárodních vztahů, světa práce, filozofie, etiky, religionistiky a tyto poznatky jsou připraveni aplikovat v praxi 
– v občanském i profesním životě.

Pro žáky připravujeme celou řadu akcí, soutěží, besed, exkurzí.

Naši studenti byli úspěšnými účastníky celostátních kol takových akcí jako zasedání Evropského parlamentu 
mládeže, jehož zasedání naše škola v březnu 2012 spolupořádala, nebo finále debatní soutěže Studentská Agora 
v Poslanecké sněmovně.

Za PK základy společenských věd Mgr. Radek Kváča

Eliška Zugarová, 16 letNikola Hendruková, 14 let
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A jaké úspěchy byly v SOČ?

Studentská odborná činnost patří neodmyslitelně k základním aktivitám gymnaziálních studentů. Právě 
účastí v této soutěži si osvojují naši studenti způsob vlastní tvůrčí odborné práce, což je ideální přípravou pro 
budoucí vysokoškolské studium. I v této oblasti studenti Prvního českého gymnázia získali v období 2004 – 2014 
řadu úspěchů. Již ve školním roce 2003/2004 Kateřina Tkáčová zvítězila v celostátním kole v oboru geografie 
a geologie. Na 1. místě se také umístily Kateřina Paušová a Gabriela Paušová za práci v oblasti tvorby učebních 
pomůcek.

V roce 2006 První české gymnázium organizovalo 28. ročník celostátní soutěže SOČ. I v tomto ročníku byli 
naši studenti úspěšní. 1. místo získala Eva Černohorská v matematice, 1. místo dále získala Eva Fenklová 
v oboru filozofie. Další 1. místo získal Martin Tomis v oblasti ekonomie a řízení s tématem Bankovní systém 
Čínské lidové republiky. Na 6. místě se umístila Martina Bělíková s prací z oblasti zdravotnictví. V roce 2011 se 
student Martin Vítek umístil s prací „Teslův transformátor s elektronkovým budičem“ na 3. místě v celostátním 
kole SOČ.

Ilona Baarová

Ve dnech od 13. do 15. 6. 2014 proběhl v Plzni na Gymnáziu Luďka Pika 36. ročník celostátní přehlídky stře-
doškolské odborné činnosti, SOČ. První české gymnázium a Karlovarský kraj reprezentovali žáci septimy A: 
Monika-Tran Thi Thu Gang v oboru Zdravotnictví s prací „Deriváty ferrocenu a titanocenu jako potenciální 
protinádorová léčiva“, Jáchym Kuba v oboru Chemie s prací: „MikroRNA jako potenciální nádorové markery 
a jejich stanovení pomocí elektrochemických metod“ a dále Gabriela Randáková v oboru Filozofie, politologie 
a ostatní humanitní a společenskovědní obory s názvem práce „Zdravotní pojištění: právo či povinnost?“ Gab-
riela Randáková si přivezla krásné čtvrté místo a spolu s ním i zvláštní cenu; byla navržena do soutěže o cenu 
České hlavičky-SANITAS „Život a zdraví člověka“ a získala cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Jáchym Kuba obstál s prací z oblasti chemie se ctí a umístil se na osmém místě. (V oblasti zdravotnictví by 
býval jistě vybojoval přední místo – ale to by v krajském kole stál v soutěži proti své spolužačce Monice a jen 
jeden z nich by mohl být krajským vítězem a jen jeden by mohl postoupit do celostátního kola.)

Největší úspěch si z celostátní přehlídky SOČ přivezla Monika-Tran Thi Thu Gang, která zcela suverénně vy-
bojovala ve svém oboru první místo; svou práci obhájila před komisí složenou z odborníků z onkologického 
oddělení v Motole, z experimentální mediciny AV Praha a z farmaceutické fakulty Hradec Králové. Práce byla 
označena za dokonalou, srovnatelnou s prací doktorandskou. Největším oceněním je však širší nominace žáky-
ně na účast ve světové přehlídce, která by se měla konat příští rok, a to buď v USA nebo v Číně. Je třeba podě-
kovat mimo jiné Karlovarskému kraji za velkorysou finanční dotaci a podtrhnout práci bioložky Prvního českého 
gymnázia v Karlových Varech, Mgr. Kateřiny Pavlasové, která pro vědeckou činnost žáky získala a po celý čas 
jejich stáž organizačně zajišťovala, vědecké práce žáků konzultačně vedla a na soutěž je cíleně připravovala.

RNDr. Zdeněk Papež a Mgr. Kateřina Pavlasová (redakčně zkráceno)
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A jak probíhala mezinárodní spolupráce?

V uplynulých letech První české gymnázium bylo zapojeno v mnoha rozvojových a mezinárodních programech. 
Po celé desetiletí se studenti zúčastňují výměnných akcí s gymnáziem v Bayreuthu, v Kemptenu v SRN. Dru-
hou stálou spoluprací je výměna studentů s Gymnáziem v holandském městě Goerlo. Spolupráce a výměny 
studentů byly realizovány i partnerskou školou v partnerském městě Bernkastel-Kues v SRN. Kromě toho vyu-
čující předmětů jazyků každoročně organizují jazykové pobyty v zahraničí a jazykové kurzy, které jsou součástí 
projektů EU.

V roce 2012 se konala žákovská badatelská soutěž v ruském Irkutsku, které se s prací v ruském jazyce úspěšně 
zúčastnily studentky Anna Caldrová a Denisa Plachá. Jmenované žákyně, Mgr. Peroutka a Mgr. Hanková tvo-
řili oficiální delegaci Karlovarského kraje.

Delegace PČG 
na ledě Bajkalu
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Bavorsko-český výměnný školní rok

Stipendijní projekt EUREGIA EGRENSIS nabízí českým gymnazistům možnost strávit celý školní rok na gym-
náziu v Bavorsku. Kromě výrazného zlepšení jazykových dovedností získávají žáci při tomto pobytu hlubší 
náhled do kultury, hospodářství, historie i všedního dne německého souseda. 

Poprvé se projekt realizoval ve školním roce 1996/97 a již v tomto průkopnickém ročníku mělo První české 
gymnázium mezi stipendisty své zastoupení. Od té doby hostilo Graf-Münster – Gymansium Bayreuth, naše 
partnerská škola, už celkem 23 našich nebojácných žáků, ochotných prožít jeden nezapomenutelný školní rok 
v cizině. Za tuto ojedinělou zkušenost je zapotřebí poděkovat EUREGIU EGRENSIS a vedení partnerské školy 
v čele s obětavým koordinátorem projektu, panem Hartmutem Späthem. 

Eva Hanková

Ondřej Hájek, 16 let
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A co jsou adaptační kurzy?

Adaptační kurzy mají na naší škole již dlouhou tradici. První se uskutečnily před osmi lety a od té doby se pra-
videlně opakují každý rok a rádi bychom v nich pokračovali i nadále. Prvotní záměr vycházel z naší spolupráce 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karlových Varech a byl ovlivněn také školením v rámci primární 
prevence.

Cílem bylo vytvořit pozitivní emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy pro nově příchozí žáky gymnázia, 
budovat příjemné sociální prostředí kolektivu třídy, zvýšit vliv žákovské samosprávy a zefektivnit činnost tříd-
ního učitele a školního metodika prevence a výchovného poradce.

Náplní adaptačního kurzu byly zážitkové hry a psychodiagnostické techniky, které vedly lektorky z PPP, třídní 
učitel sloužil hlavně jako pozorovatel chování dětí. V další fázi vývoje adaptačních kurzů jsme rozhodli rozšířit 
program o další prvky, využít pro vedení kurzů hlavně učitele z naší školy a zapojit do projektu nově nastupující 
primy i první ročníky gymnázia.

Obsahem kurzů se kromě zážitkových her a technik, které probíhají hlavně v odpoledních a večerních blo-
cích, se staly také prvky branné výchovy a zdravého vyžití (základy raftingu, horolezectví), různé kolektivní 
míčové hry (ringo, volejbal), pohybové hry, práce s mapou, orientační závody, základy geocachingu, slackline 
aj. Výhodné je také využít konkrétního místa konání kurzu a navštívit místní přírodní, kulturní, technické či 
historické pamětihodnosti a spojit takovou exkurzi s nějakou hrou. Večer jsme pro děti připravovali samozřejmě 
táborák, většinou spojený s noční hrou nebo orientačním závodem. Dobrým nápadem je také případná návštěva 
lanového centra.

Mgr. Radek Kváča, vedoucí PK ZS

1.A v lanovém centru – Konstantinovy Lázně, 2008
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A co ještě významného se událo v životě školy?

Ve školním roce 2003/2004 bylo vybudováno respirium pro studenty, byla postavena keramická pec a vybudo-
vána multimediální učebna s internetem.

V roce 2006 získala škola ocenění MŠMT za 1. místo v předmětových soutěžích za uplynulý školní rok.

V témže roce 11. dubna se ve škole uskutečnila návštěva prezidenta republiky Václava Klause s manželkou 
a hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Pavlem. Pan prezident besedoval se žáky a zúčastnil se i pracovního 
oběda v prostorách školy.
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V roce 2007 byl pěvecký sbor PČG 
pozván prezidentským párem k pro-
vedení adventního koncertu do Lán. 
Členové pěveckého sboru pod ve-
dením sbormistrů prof. H. Nozarové 
a V. Zemana sklidili velký úspěch. 
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A toto jsou také naši současní studenti

 

 
 

 
 

MARKOVI S LÁSKOU SPOLUŽÁCI 
„Diagnóza onkologického onemocnění není konec, ale začátek nového života.“

V pořadí již druhá benefice pro projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT se tentokrát konala v Karlových Varech a ujali se jí 
studenti letošní třídy 4. B. Touto iniciativou reagovali na úspěšnou onkologickou léčbu svého spolužáka Marka, 
který se na dětské onkologii FN Motol léčil před třemi lety. Benefice se konala v prostorách karlovarské Galerie 
umění, v Becherově vile, dne 5. června 2013. Ing. Petr Kulhánek, primátor města, převzal nad akcí záštitu. Be-
nefičního večera se zúčastnili zástupci města, karlovarské nemocnice, Galerie umění a samozřejmě žáci školy, 
jakož i řada bývalých pacientů z Varů a okolí. V nejkrásnějším výstavním prostoru města se rozezněly housle, 
trumpety, klávesy a zpívající hlasy Markových spolužáků. Klasické klavírní skladby J. S. Bacha a L. Janáčka, 
ale i moderní songy od populárních interpretů (Michael Jackson, Adele,…) nadchly hosty benefice dokonalým 
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provedením a obrovským zapálením účinkujících. Markovi spolužáci hráli a zpívali opravdu od srdce. Večerem 
provázela oblíbená karlovarská herečka Lucie Domesová. Proslovu se ujali náměstek primátora města, Mgr. Jiří 
Klsák, a paní profesorka Jana Turčinová, která ve spolupráci se svými žáky benefici pro projekt zorganizo-
vala. Krátce promluvila také Kamila Berndorffová,autorka unikátní fotografické výstavy MŮJ NOVÝ ŽIVOT, 
a MUDr. Lucie Cingrošová, autorka stejnojmenného projektu. Na závěr zazněla legendární píseň Voskovce 
a Wericha „Život je jen náhoda“, která většinu hostů dojala k slzám. Benefici zpestřila fotografická výstava MŮJ 
NOVÝ ŽIVOT, která byla v Becherově vile na tento jediný den k vidění. Výtěžek benefičního akce putoval v plné 
výši na konto onkologického projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. 

Elina Kuradovents, 16 let
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Lenka Kubíčková, 16 let
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cas.tvst.cz

A ještě máme studentský časopis

Vše začalo tím, když nám naše, dnes již bývalá, třídní učitelka paní 
Schleicherová četla na začátku roku školní řád, konkrétně pasáž „stu-
denti mohou vydávat školní časopisy“. Ihned se mě ta myšlenka chytla, 
a tak jsem 1. října 2011 spustil na webových stránkách cas.tvst.cz nový 
školní časopis ČAS. První tři měsíce byly naprosto báječné. Časopis 
měl plno aktivních redaktorů, čtenářů a také pozitivních ohlasů. Po-
čáteční nadšení ale postupem času opadlo a s ubývajícími redaktory 
ubývali také čtenáři.

Po následující rok a půl tedy časopis spíše živořil. Články vycházely 
nepravidelně, ne příliš často a většinu z nich jsem psal já. A čtenářů 
také mnoho nebylo. V kvartě jsme ale dostali na češtinu nového pana 
učitele, díky jehož pomoci se časopis znovu začal pomalu rozjíždět. 
Do časopisu se přihlásilo mnoho nových redaktorů, začaly vycházet 
rozhovory s učiteli a satirické články, což přitáhlo k časopisu nejvíce 
čtenářů. Časopis se zatím vcelku drží a doufám, že tomu i tak nadá-
le bude!

Kryštof Zindr, student a redaktor časopisu
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FILM A ŠKOLA 2012/2013FILM A ŠKOLA 2012/2013
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Projekty školy

Film a škola
Smyslem projektu Film a škola je uvedení základních děl české i světové kinematografie pro studenty středních 
škol s cílem podat jim v ucelené a propracované formě základní povědomí o dějinách filmového umění.

V projektu jsou promítány filmy „Zlatého fondu české a světové kinematografie“, který je souborem snímků 
vybraných filmovými odborníky a odbornou veřejností představujících kulturní a uměleckou kvalitu.

V tomto školním roce mezi promítané filmy byla zařazena taková významná filmová díla jako Kid, Schindle-
rův seznam, O myších a lidech, Lore. Z české či československé filmové produkce bychom upozornili na filmy 
Všichni dobří rodáci, Hořící keř, Skřivánci na niti nebo Nesnesitelná lehkost bytí. Studenti díky projektu Film 
a škola získávají jiný pohled na filmovou tvorbu, dokáží na základě zhlédnutých filmů hodnotit úroveň komerčně 
úspěšných filmů. Současně většinu filmů mohou využít i v hodinách českého jazyka a dějepisu. Každá filmová 
projekce je doplněna úvodním slovem pana zástupce Ing. Kondela. I tímto lektorským úvodem jsou naši studen-
ti vedeni k tomu, aby se z nich stali kultivovaní a vzdělaní diváci. 

Jazyky jinak
Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků na gymnáziu. Součástí projektu je podpora mezi předmětových 
vztahů a průřezových témat. Aktivity projektu sledují realizaci podpůrných aktivit přispívajících k zájmu žáků 
o cizí jazyky, jejichž znalost je předpokladem k dalšímu studiu i uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Pro žáky jsou pořádány jazykové kluby, kde mají možnost komunikovat v cizím jazyce, připravovat se na me-
zinárodní zkoušky z jednotlivých cizích jazyků, rozvíjet čtenářské dovednosti v jednotlivých cizích jazycích 
s podporou učitele.

Realizujeme návštěvy institucí, které poskytují vzdělávání v cizích jazycích, poskytujeme žákům možnost na-
vštívit divadelní či filmové představení v cizích jazycích.



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 201464

Projekt GLOBE
GLOBE je mezinárodní dlouhodobý program, který podporuje u žáků zájem o přírodní vědy, rozvíjí jejich bada-
telské dovednosti.

V okolí své školy žáci sledují vývoj počasí a podnebí, měří kvalitu vody v tocích a nádržích. Získaná data vyhod-
nocují a odesílají na web školy. Výsledky mají žáci k dispozici pro další využití ve výuce či pro osvětu veřejnosti. 
Hlavní oblastí činnosti žáků je meteorologie a hydrologie. 

V meteorologii žáci pravidelně sledují momentální stav atmosféry v okolí své školy a měří ukazatele, jako je 
teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, množství dešťových a sněhových srážek.

Při hydrologickém výzkumu žáky zajímá průhlednost a teplota vody, kyselost (pH). Na jaře a na podzim měření 
oživíme biologickým průzkumem výskytu bezobratlých živočichů. 

Lenka Kubíčková, 15 let
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EU středním školám
Naše škola v době 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014 realizuje projekt MŠMT EU peníze středním školám s rozpočtem 
1 929 411,– Kč. Výsledkem projektu je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení pod-
mínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě 
ukazují jako problematické. Rozhodli jsme se z nabídky témat pro zlepšení situace v těchto oblastech: čtenářská 
a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, odborné kompetence, finanční gramotnost.

V rámci tohoto projektu vyučující vytvářejí digitální učební materiály (DUM) a vzdělávací materiály.

Sejdeme se mezi řádky
Cílem a zaměřením projektu „Sejdeme se mezi řádky“ je zvýšit úroveň výuky českého jazyka, komunikace, 
literatury a hlavně čtenářské zdatnosti žáků podle současných odborných poznatků, rozšířit kvalifikaci peda-
gogických pracovníků, zpracovat a inovovat metodické a výukové materiály s podporou moderní IC techniky. 
Rozvoj a podpora čtenářské gramotnosti jsou zde předpokladem k osvojení klíčových kompetencí, které jsou 
nedílnou součástí vybavenosti jedince a jeho uplatnění na trhu práce. 

Ke zvýšení čtenářské zdatnosti a rozvoji kritického myšlení chceme zavádět nové vyučovací metody, nové or-
ganizační formy výuky a vzdělávací akce. Rovněž vytváříme nové interaktivní vzdělávací programy pro výuku 

Táňa Fišerová a Daniel Dobiáš vzdali hold 
Dekameronu, 2014
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předmětu český jazyk a literatura, výukové materiály a pomůcky. Hlavním cílem je zvýšit čtenářskou zdatnost, 
interpretovat správně písemné texty, zvládnout rozbor textu. Aktivity projektu umožňují žákům naučit se pra-
covat s texty novým, tvořivým i zajímavým způsobem, interpretovat ho, objevovat v něm spolu se spolužáky to 
podstatné, svůj názor si obhájit, ale hlavně to podstatné pochopit a zformulovat.

Žáci školy jsou vybaveni novým ICT prostředím, které zkvalitní přístup k informacím a zatraktivní celou výuku 
českého jazyka – komunikace, slohu i literatury. Své čtenářství a pronikání do tajů literárního světa pomocí no-
vých, neotřelých metod doplňují exkurzemi po stopách literatury u nás a besedami se zajímavými osobnostmi. 

Na webových stránkách zveřejňujeme ty nejlepší žákovské práce, a tím podporujeme i mladé literáty na naší 
škole v jejich tvořivé činnosti. Vybudovali jsme specializovanou učebnu, která slouží žákům jak v rámci vyučo-
vacích hodin, tak i pro aktivity mimo vyučování. Je to vhodný prostor pro čtenářské dílny a dílny psaní, besedy 
nad knihami, besedy se spisovateli, jazykové a literární soutěže, kurz rychločtení.

Každé setkání je nabídkou prostoru, ve kterém může vzniknout něco nového, co obohatí naše životy o další 
porozumění tomuto světu. Věříme, že tak tomu již brzy bude i u vzájemného setkávání se právě mezi řádky.

Biologicko-chemický projekt 2009
Již popáté se zúčastnili studenti naší školy výměnného projektu s německým partnerským gymnáziem Miku-
láše Kubánského z Bernkastelu – Kues. V týdnu od 21. 9. do 25. 9. pobývalo v Karlových Varech 16 německých 
studentů s pedagogickým doprovodem, skupina 15 našich studentů pak odjela do Německa v pondělí 5. 10. 
a vrátila se v pátek 9. 10. Cílem projektu byla nejenom odborná práce s biologicko-chemickým zadáním, ale také 
možnost rozvíjet komunikační dovednosti v cizích jazycích, poznat život mladých lidí v cizí zemi a seznámit se 
s kulturou a historií partnerského hostitelského města.

Projekt v Bernkastelu-Kues: téma Voda je život
Zde bylo společným předmětem zkoumání vše, co se týkalo vody.

Ve 2 potocích byl prováděn sběr živočichů, chemická analýza vody a fyzikální vlastnosti. V potoce čistém zjistili 
studenti výskyt živočichů jiný, než v potoce znečištěném některými ionty. Biologické výsledky korespondovaly 
s chemickým zjištěním. Studenti zde pronikli více do hydrobiologie a zhodnotili své znalosti ze zoologie. Určili 
jednotlivé živočichy ze skupin, např. ploštěnek, pošvatek, jepic, vážek, korýšů, měkkýšů a dalších. Názvy všech 
živočichů uvedli opět dvoujazyčně, i zde pracovali v česko-německých dvojicích. Při chemické analýze využili 
své znalosti z chemie o pH a jednotlivých iontech. Oba výzkumy shrnuli i v ekologických souvislostech.
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Projekt v Karlových Varech: téma Barvy a tvary podzimu
Biologické téma bylo zaměřeno na pozorování rostlinných organel, které obsahují barviva zbarvující kořeny, 
listy, květy a na podzim především plody a listy rostlin. Barevné změny na podzim byly předmětem zkoumání.

V biologické laboratoři studenti zhotovovali preparáty z předložených listů a plodů, mikroskopovali chloroplasty 
v mechu, begonii, zelenci, chromoplasty v šípku a vakuoly s antokyany v plodech ptačího zobu. Tvar, barva 
těchto organel, výskyt barviv – karotenoidů, chlorofylu a antokyanů a jejich vlastnosti byly předmětem otázek, 
které studenti zodpovídali. Celkem se jednalo asi o 50 otázek, které měly přidělené jednotlivé skupiny ve dvoji-
cích – německý a český student.

Du Thanh Huyen, Hoang Minh Tuan, 17 let
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A komu blahopřejeme?

V letech 2004 – 2014 několik profesorů našeho gymnázia bylo oceněno za svou mnohaletou práci ve školství. 
Někteří stále působí aktivně a pomáhají vychovávat budoucí vysokoškolské studenty. Jiní bohužel již sledují 
dění ve své škole z pomyslného učitelského nebe. Všem děkujeme za jejich obětavou práci, která nikdy nemůže 
být plně ohodnocena finančně. Ocenění, které získali, je proto velikým společenským uznáním jejich práce 
a současně je vizitkou úrovně školy. Všem patří ohromný dík od kolegů, bývalých i současných studentů.

Ocenění hejtmana KK při příležitosti Dne učitelů – Pamětní list hejtmana KK za dlouholetou vynikající a zásluž-
nou vzdělávací a výchovnou práci s dětmi a mládeží v oblasti školství obdrželi:

2010  RNDr. Jan Thomas

2011  Mgr. Jana Čepčányová

2012  RNDr. Jiří Petřík – in memoriam

2013  RNDr. Věra Sikorová

2014  Mgr. Eva Hanková

Dovolte námi připomenout dva vynikající bývalé profe-
sory, kteří bohužel již také nejsou mezi námi a kteří byli 
oceněni dříve. Oba získali Medaili MŠMT 1. stupně.

2002  Rudolf Šimonovský

2004  Václav Zeman 

Eva Benešová, 17 let
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A na koho vzpomínáme?

Miroš Houser (1922 – 2005) 

Zdatný biolog a chemik, na škole vyučoval v letech 1959 až 1987. Díky jemu byla cesta do školy po dlouhá léta 
lemovaná upravenými záhony růží.

Marie Wendliková (1921 – 2009) 

Povoláním nebyla pedagog, ale ke škole po dlouhá léta neodmyslitelně patřila. Oč byl její manžel Karel přísněj-
ší, o to ona byla laskavější.

Jaroslav Kotulan (1928 – 2011)

Svérázný angličtinář a obdivovatel anglosaské kultury a humoru, také vášnivý turista a vyznavač rychlé auto-
mobilové jízdy. 

Václav Zeman (1928 – 2011)

Charismatický sbormistr, který, ač sám v důchodovém věku, dokázal ke sborovému zpěvu přilákat početnou 
řadu dívek a chlapců. Založil Smíšený pěvecký sbor a orchestr Prvního českého gymnázia, s nímž slavil řadu 
zasloužených úspěchů. Duchem stále mladý a šaramantní společník a milovník života se vším všudy. 

RNDr. Jiří Petřík (1942 – 2011)

Skvělý a náročný biolog, na kterého s uznáním vzpomíná řada dnešních lékařů, biologů a vědců, jimž dal 
do vínku pevné základy svého oboru. Také volejbalista, herec a vtipný až sarkastický glosátor každé situace.

PaedDr. Alena Svobodová (1937 – 2012)

Vyučující českého jazyka a občanské nauky v letech 1971 až 1996. Vzdělaná, náročná, vždy elegantní a nepře-
hlédnutelná dáma. 

Rudolf Šimonovský (1927 – 2014)

Jedna z velkých legend této školy. Kantor tělem i duší, který svou práci skutečně miloval. Celý svůj život usiloval 
o vytvoření společnosti, v níž na prvním místě bude vzdělání. Odešel od nedokončené práce na oslavách jubilea 
školy a od psaní tohoto almanachu.
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Letecký snímek areálu školy
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A jak se škola modernizovala?

Během desetiletí každý objekt musí být ošetřován, vylepšován, modernizován. To platí o i škole. A platí to i o na-
šem Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Budova školy nepatří již k nejnovějším, a proto v roce 2007 
byla realizována I. etapa rekonstrukce školy. Budova byla zateplena, okna vyměněna a uvnitř bylo vybudováno 
moderní sociální zařízení. Celková hodnota investice dosáhla 25 mil Kč.

V roce 2009 byl vybudován moderní venkovní sportovní areál v hodnotě 7 mil. Kč. Kromě hřiště na sportovní hry 
byl postaven běžecký ovál s moderním povrchem a další prostory pro atletické disciplíny.

Další změny přišly v roce 2010, kdy byly vybudovány laboratoře a posluchárny pro biology, chemiky a fyziky. 
Vzhledem k úspěšnosti našich absolventů v těchto oborech si vyučující i studenti moderní učebny dozajista za-
slouží.

V rámci projektů EU (Operační programy pro vzdělání a konkurenceschopnost) v posledních 5 letech došlo 
ve škole k vybudováním velké řady učeben vybavených moderní výpočetní technikou. Tyto učebny slouží pro vý-
uku cizích jazyků, českého jazyka, matematiky, dějepisu, základů společenských věd. Nejmoderněji je vybavena 
učebna VS (30 notebooků, Smart tabule), 
jež slouží i pro školení dospělých. Velmi 
originální učebnou je Literární kavárna, 
která je vybavena netradičním nábytkem 
a v níž studenti pracují také netradičním 
způsobem. Má sloužit rozvoji čtenářství, 
podnítit zájem o čtení. Je vybavena Smart 
tabulí, počítačem a studenti mají k dispo-
zici čtečky pro společnou četbu knih.

V současné době většina běžných učeben 
je vybavena počítačem a data projekto-
rem. Za pomoci moderní techniky se mění 
i metody výuky a studenti pracují stále 
samostatněji.

V letošním školním roce započala největší 
modernizace školy – stavba nové budovy 
místo již nevyhovující „školičky“. Tak ať se 
úspěšně realizuje!



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 201472

Tereza Hofmannová, 17 let
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Co jsme vybrali z dílny současných studentů

Mezi naše úspěšné studenty bezesporu patří i Alžběta Klára 
Kneřová, která napsala knihu pro děti Otazníková  říše. Její 
kniha byla vydána v listopadu 2009 v nakladatelství THOVT. 
Autorka slavnostně pokřtila knihu v Krajské knihovně v Karlo-
vých Varech.

Ukázka z knihy: Kapitola 4: Podsklepní bárka

Doufala jsem, že si trochu namlátíme v nějakém zatuchlém 
sklepení a přežijeme to. Ale nic takového se nestalo. Teda 
přežili jsme to, ale jen o fous. Nedalo se to přirovnat ani k té 
nejhorší pouťové atrakci. Myslela jsem, že v tom letu snad umrz-
nu a vzpomínala jsem, jak mi doma vždycky vštěpovali, že se 
nemá nikam chodit s cizími lidmi. Dá se tomu těžko uvěřit, ale 
skutečnost prostě byla taková – padali jsme nekonečně dlouho 
a objevilo se před námi denní světlo.

Nejdřív jsme klesali tmou tak tmavou, že jsme neviděli jeden 
druhého, ale za to jsme se cítili; pořád jsme se drželi za ruce, 
i když ani to mě v tu chvíli nijak neuklidňovalo. A když minu-
la temnota a objevilo se denní světlo, spatřili jsme obrovskou 
plochu něčeho tmavě modrého. Letěli jsme dolů ještě chvilku, 
než nám došlo, co nás tam dole 
čeká, a pak jsme do toho celí 
zahučeli. Bylo to totiž příjemně 

osvěžující moře (o tom, že je to moře a ne jezero, jsem se přesvědčila, když jsem 
si lokla té vody). Protože jsme dopadli opravdu z hrozné výšky, klesali jsme teď 
dlouho do hlubin a pak jsme ještě déle stoupali nahoru – docela jsem se divila, 
že jsem to kvůli tomu šoku nezapomněla! Co se to děje? Zešílela jsem snad? 
Napadaly mě samé hrozné věci, ale nejvíc ze všeho jsem se musela snažit, abych 
se neutopila.

Další úspěšnou autorkou, která během gymnaziálních studií vydala svou knihu, 
je Irena Piloušková. Její kniha se nazývá Hvězdy s nadějí. Byla vydána v na-
kladatelství Akcent v roce 2012. Kniha je zařazena do literatury pro dospívající 
a reflektuje současný život středoškolské mládeže.
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Hana Šťastná, 16 let 
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RŮŽOVÝ DÉMON (povídka)
Nikola Netáhalová, V 7.A, 2013

Její jasně zelené oči, jako dva korály na dně Atlantiku, jako ranní rosa na nahé trávě. Blýštivé a hladké sklo 
sklenky bílého vína, na jehož hladině se odráželo světlo křišťálových lustrů, dotýkající se Jejích jemných měk-
kých rtů. Šumivý nápoj Jí stékal do úst. Víčka měla přivřená, jako by snila uprostřed sálu. Díval se na Ni 
rozrušen každým Jejím nádechem: takhle se nepije, takhle se líbá.

Nevěnovala mu ani jediný, byť letmý pohled.

Jak se sem dostal? Na tohle místo, v tento večer? Kde se tu vzal? Jako mátoha se proplétal davem lidí a nevěděl, 
co si tu počít. Všichni ti lidé kolem byli jako loutky ze dřeva, jejich obličeje, jejich pohyby, gesta – tak neživoucí, 
umělé. A mezi tím vším Ona, jen Ona, tak živá, tak éterická. Toužil se k Ní dostat blíž, mluvit s Ní, toužil s Ní 
být. Unikala mu. A přesto ho k sobě mámila blíž a blíž, byl si tím jistý.

Věděl, že ho pozoruje, cítil spalující pohled těch očí, kamkoli se hnul. Nemohl uniknout, odevšad ho sledovala, 
neměl kam utéci. Vyzývala ho, věděl to, ale neměl důkaz. Každý Její pohled provokoval, byl nesnesitelný, ale 
nemohl si pomoci, nedokázal tomu odolat. Celý večer se Jí snažil uniknout, jen aby Ji mohl znovu nalézt, chtěl 
se ukrýt, aby Ji mohl znenadání polapit. A pokaždé, když už si byl jistý, že se na něj dívá, když cítil žár Jejího 
pohledu na zátylku, otočil se, ve snaze zachytit jej, pokaždé unikla, odvrátila se právě včas.

Doháněla ho k šílenství. Hrála si s ním jako kočka s myší. A čím déle ta hra trvala, tím víc se cítil jako blázen, 
neboť chtěl být lovcem, lapit Ji, ale čím horlivější byl, tím víc si uvědomoval v sebezapření, že to on je kořist.

Pojednou zmizela. Znenadání, jako když závan větru přinese do ulice vůni lučního kvítí a vzápětí ji odnese v ne-
návratno, dříve, než stihneme vůbec zaznamenat, odkud se vzala. Hledal Ji, nemohl si pomoci, musel Ji nalézt. 
Dnes v noci by nemohl v klidu spát, kdyby to teď mělo skončit takhle. Už nikdy víc by nemohl v klidu spát.

Bloudil chodbami sem a tam, procházel restaurací, kolem stolů a baru, bloumal po schodech nahoru a zase 
dolů. Kde je? Tisíce dveří vedoucích odnikud nikam. Někde je, musí někde být. Zkoušel dveře od dveří, místnost 
po místnosti, až si připadal jako blázen. Nezdála se mu? Byla vůbec skutečná? Třeba se mu o Ní jen zdálo. Co 
dnes jedl? Co pil? Jak dlouho a kdy naposledy spal? Nespí právě teď?

Další dveře, jedny z mnoha. Masivní dvoukřídlé dveře z tmavého ebenového dřeva a zlatou klikou. Vedle dveří 
stála na zdi stejně zlatá cedulka s vyrytým černým nápisem GALERIE. Jistě bude zamčeno, pomyslel si v du-
chu. Přesto to zkusil. Čekal, že ucítí odpor zámku, ale místo toho si všimnul, že dveře jsou pootevřené. Pomalu 
je rozevřel, jen tak široce, aby se jimi mohl prosmýknout do vedlejší místnosti, a hned je za sebou zavřel, jako 
zloděj, který se bojí, že ho někdo uvidí při vloupání. Kam se vkrádal? A proč? Co by mohl říci mužům v černém, 
když ho tu najdou?

Ocitl se v prostorné hale se šikmými stropy a spoustou soch a obrazů na stěnách. Prostor ve středu zabíraly 
dlouhé skleněné vitríny, vytvářející mezi sebou uličky. Chodil mezi nimi a díval se na díla uvnitř, ale nevnímal, 
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na co se vlastně dívá. Jeho mysl byla jinde. Byl tak ponořen do sebe a tak daleko v myšlenkách na Ni, že se 
nepatrně lekl, když uslyšel cizí hlas.

„Sledujete mě?“

Roztržitě se rozhlížel, odkud slova přišla. A v tom Ji spatřil. Stála úplně vzadu, v nejtemnějším rohu místnosti, 
a pozorovala malbu, kterou on neviděl. Váhavě šel blíž, až stál jen pár metrů za Ní.

„Přiznejte se,“ otočila se přes rameno, takže jejich pohledy se střetly. Oči měla přivřené závěsem černočer-
ných řas a hlas vyzývavý, ale neznělo to vyčítavě, naopak. Neodpověděl. Nemusel. Znovu se zadívala na obraz 
na stěně. Pomalu došel až k Ní a chvíli jen tak postávali vedle sebe. Chvíli? Jak dlouhou chvíli? Nevěděl. Mohly 
uplynout vteřiny, minuty, mohly to být hodiny, než konečně promluvila.

„Érotovo schizma,“ řekla zničehonic. Otočil se k Ní. Jeho tázavý pohled čekal, až znovu promluví.

„Nikdy jste o tom neslyšel?“

„Eh… Ne, bohužel ne…“ zavrtěl hlavou. Koutek Jí zacukal.

„Éros, to byl, domnívám se, řecký bůh lásky, že?“

„Ano, to byl,“ pokývala hlavou.

„Věděl jste, že pro Řeky slovo éros znamenalo také láska?“

„Ne, to jsem nevěděl.“

„A kdybyste to věděl, přemýšlel byste o tom?“ zvedla provokativně obočí.

„Nevím… Nejspíš ne,“ přiznal.

Dlouhou chvíli mlčeli, přál si, aby promluvila, aby něco řekla, cokoli, pověděla mu o Érotově schizmatu, nebo 
o něčem jiném, o čemkoli, jen aby slyšel znovu Její hlas. Konečně se dala opět do řeči.

„Je vskutku fascinující,“ dívala se na obraz před sebou.

Teprve teď si uvědomil, že se už dlouho zabodává pohledem do plátna, aniž by vůbec zaznamenal, na co se 
dívá. Teď si prohlížel obraz okem analytika. Byl si jistý, že jej už někdy viděl, ale kde a kdy? Kdo ho maloval? 
A proč je právě teď tady? Jeho zmatené těkání otazníků v hlavě přerušil Její sametový hlas, když pokračovala.

„Na jedné straně naprosto přirozený, přízemní pohlavní chtíč, primitivní živočišný pud, sex.“

Znovu se zadíval na Její tvář, jako by to poslední slovo bylo přelud, halucinace, která po sobě zanechá stopy. Ale 
Ona se ani nepohnula, Její výraz byl stálý a neměnný, když mluvila dál.

„A na straně druhé něco velkého a takříkajíc magického, ta nezkrotná touha po něčem víc. Neukojitelná potřeba 
po splynutí duší skrze tělesno, divoká snaha vyždímat z těch pár vteřin rozkoše něco víc, víc než jen rozkoš. 
Dotknout se nedotknutelného…“ vydechla.

„Chápete?“ obrátila se k němu.

„Mno, já… asi… myslím, že – “

„Chci říct,“ přerušila jeho rozpaky a pokračovala, „že když o tom tak přemýšlím… Víte… Tohle je ono. To je to, 
o čem psali všichni ti básníci, nebo ne?“
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Ve tváři měla najednou zasněný, nepřítomný výraz.

„To je to, o čem psali Ferlinghetti a Shakespeare a Dante a Rimbaud… To je to, o čem malovali Picasso a Dalí. To 
je to veliké TO,“ zdůraznila poslední slovo.

„A někde mezi tím vším ta všudypřítomná odvěká touha po nesmrtelnosti. Snaha vytvořit něco víc, něco většího, 
než jsme my sami. Něco, co nás přežije. Obraz. Sochu. Báseň. Nebo třeba jen nový lidský život.“

Díval se na Ni, jako by oněměl. Nevěděl, co by na to vše řekl. Má s Ní souhlasit? Nebo odporovat? V hlavě si 
opakoval slovo od slova, co právě řekla.

„Mně vždycky přišlo, víte, že… Že celé to umění je něco příliš krásného… Chci říct, že… Jako by to stálo někde 
v dáli, na opačném břehu řeky, než můj vlastní život…“ koktal.

„To asi máte pravdu. Většina z nás stojí na jednom břehu. Můžeme se dívat, z dálky je pozorovat při práci, sledovat 
je, poslouchat, snažit se je napodobit, přiblížit se jim. Ale jen někteří z nás mají tu čest svýma rukama a svou duší 
postavit most a přejít k nim, na druhý břeh. Oni tam byli,“ zavřela oči, jako by se chtěla modlit.

„On tam byl,“ pokynula tváří k obrazu.

Stál jako přimrazený. Přemýšlel, jestli má ještě něco říci, nebo být raději zticha. Její slova ho omračovala, sva-
zovala mu mysl, takže mu přišlo, že nedokáže rozumně uvažovat.

„Věříte v Boha?“ odbočila znenadání od tématu. Trochu se mu ulevilo, že nebude muset vymýšlet složité a du-
chaplné komentáře a argumenty k Jejímu předchozímu proslovu.

„Ne,“ odvětil suše.

„Věřím tomu, co vidím.“

„A co tenhle obraz? Není v něm podle vás kus Boha?“ pokynula rukou k malbě.

„Podle mě je to jen obraz,“ uchechtl se, aby zlehčil svou sarkastickou upřímnost.

„Takže podle vás není žádný Bůh?“

„Ne. Bůh je mrtev, jak by řekl Nietzsche.“

„A není-li Bůh,“ usmála se provokativně, citovala Sartrea, „jsme odsouzeni ke svobodě.“

Neměl na vybranou. Byl chycen v momentě, kdy se za Ní onoho večera prvně ohlédl. Celou dobu si s ním hrála, 
jen aby podnítila jeho touhu. A teď Ji konečně držel v náručí, Její žhavé tělo bylo pružné a poddajné. Cítil, jak ho 
objímá jako liána, jak se Její nehty zarývají od jeho nahých zad. Chtěl Ji, toužil po Ní, prahl po Ní víc než žíznivý 
na poušti po oáze. Její rusé vlasy Jí stékaly v pramenech po nahých ramenou, Její krvavé rty chutnaly po víně. 
Cítil každý záchvěv Jejího těla, každičký nádech i výdech. Byla jako oheň, spalovala ho každým dotykem, spalo-
vala ho i zevnitř. Měl pocit, že v Ní uhoří, že vybouchne. Ale musel to udělat. Musel se zmocnit Jejího těla dřív, 
než se Ona zmocní jeho duše.
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První české gymnázium
David Radimerský V 1.A, 2014

To naše gymnázium, to je blázinec, 

a ten kdo nesouhlasí, tomu říkám zločinec.

Nemyslete si však, že to tu není skvělé,

každý den sem chodím směle.

Jen jediné není ono a to je oběd

který musím jíst každý den, opět a opět.

Vím však, že kuchařky dělají, co mohou,

když dělají tu kaši strohou.

Ještě tak najít před školou zásoby ropy, platiny, či uranu,

to by bylo projekčních pláten, kolik si jen vzpomenu.

Také by nebylo nazmar započít těžbu alkalických kovů,

mohli bychom koupit více počítačů pro tuto školu.

Pryč však od chemie, když žáci mají více oblíbených předmětů,

 dovolte, abych Vám jmenoval několik námětů.

Někteří tělocvikáři dokáží zacházet s míči lépe než Mossad,

Na dějepise se zase naučím, kolik zde bylo keltských osad. 

Na zeměpise se dozvím, jaké je hlavní město Vermontu,

Fyzikář mi zase rád poví, jaký je vzorec záporného iontu.

Jednou se ale naučím zacházet s míčem lépe než Mossad, jako Federální agentura,

tím začne mého života nová partitura.

Někdy později se dozvím, že keltských osad bylo dost,

poté už k dějepisu nebudu mít zlost.

Zjistím určitě, že hlavní město Vermontu je Montpelier,

to se bude hodit, pokud budu chtít být americký vicepremiér.
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Už devadesát let slaví tato škola,

tak kolik let ještě zdolá?

 Snad se jí nebude dařit špatně,

snad bude učit studenty, stejně zdatně. 

Jak jsem již řekl, je tohle fajn škola,

neudělá z tebe trolla.

Ačkoliv Vám to tu může připadat jako zvěřinec,

nikdy nepodceňujte náš blázinec!

Adam Sadílek, 17 let
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Klára Zugarová, 17 let



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 2014 81

Statistické údaje
Školní rok 2013/2014 ve statistických údajích

název školy: První české gymnázium v karlových Varech

adresa školy: Národní 25, 360 20 Karlovy Vary

zřizovatel: Karlovarský kraj

délka studia: osmileté a čtyřleté studium

ředitel školy: RNDr. Zdeněk Papež

zástupci ředitele: Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kondel

kontakt: tel. +420 353 501 111, web: http://www.gymkvary.cz, e-mail: skola@gymkvary.cz

počet studentů: 657 z toho dívek 335 (51 %)

počet tříd: 23

počet vyučujících: 55

třídy: osmileté:  Prima AB, Sekunda AB, Tercie AB, Kvarta AB, Kvinta AB, Sexta AB, 
 Septima AB, Oktáva AB 
čtyřleté:  První AB, Druhá A, 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:

Deskriptivní geometrie, Dějiny umění, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Psycho-
logie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář z dějepisu, Seminář z fyziky, Seminář a cvičení z chemie, Seminář 
z matematiky, Společenskovědní seminář, Seminář ze zeměpisu, Základy medicinální biologie

Nepovinné předměty a kroužky:

Kterýkoli z volitelných předmětů, Latina, Jazykový klub – anglický, německý, francouzský, Pěvecký sbor, Reli-
gionistika a teologie, Centrum sportu – kondiční posilování, power joga a pilates, míčové hry, sálová kopaná, 
lezení
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1. řada (sedící): 
J. Čermochová, H. Mašková, D. Ciprysová, M. Schleicherová, H. Hendruková, T. Růžičková, V. Čapková, 

L. Kubátová, E. Hanková, H. Randová (s Vašíkem), Z. Vitouchová, H. Heiserová, M. Kondelová, Z. Draxal, 
R. Habrzettl

2. řada: 
D. Erbenová, I. Baarová, L. Houšková, L. Štatská, L. Horská, J. Weberová, H. Machovcová, J. Čepčányová, 
V. Sikorová, E. Uherková, I. Jiříková, M. Jůnová, V. Neubertová, H. Šímová, T. Štegová, J. Musil, J. Huml

3. řada: 
P. Strnad, V. Nechvátal, L. Spilková, V. Švecová, Z. Vašíčková, Kurt Schöniger, J. Potácel, J. Přáda, 

J. Turčinová, M. Jarošová, R. Kváča, J. Thomas, D. Kondel, D. Ančincová, J. Rezek, M. Wirth

Fotografie pedagogického sboru (květen 2014)
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Profesorský sbor v jubilejním roce 2014

Mgr. Dana Ančincová, PaedDr. Ilona Baarová, Mgr. Danuše Ciprysová, Ing. Věra Čapková, Mgr. Jana Čep-
čányová, Mgr. Jana Čermochová, Mgr. Zbyněk Draxal, Mgr. Dagmar Erbenová, Ph.D., Ing. Roman Habrzettl, 
Mgr. Hana Habrzettlová, Mgr. Eva Hanková, Mgr. Hana Heiserová, Halina Hendruková, Mgr. Lenka Horská, 
Mgr. Libuše Houšková, Jaroslav Huml, Mgr. Martina Jarošová, Mgr. Irena Jiříková, Mgr. Magdalena Jůnová, 
Ing. Dušan Kondel, Mgr. Michaela Kondelová, Mgr. Milena Kozáková, Mgr. Lenka Kubátová, Mgr. Radek Kváča, 
Mgr. Dagmar Lidinská, Mgr. Hana Machovcová, Ing. Mgr. Helena Mašková, Mgr. Jiří Musil, Mgr. Vladimír 
Nechvátal, Mgr. Věra Neubertová, PaedDr. Hana Nozarová, RNDr. Zdeněk Papež, Mgr. Kateřina Pavlasová, 
RNDr. Jaroslav Potácel, Mgr. Miluše Potužníková, Mgr. Simona Prošková, Ing. Jan Přáda, Bc. Jan Rezek, DiS., 
Mgr. Terezia Růžičková, Mgr. Monika Schleicherová, Mgr. Kurt Schöniger, RNDr. Věra Sikorová, Mgr. Lenka 
Spilková, Mgr. Pavel Strnad, Mgr. Hana Šímová, Mgr. Lucie Štatská, Mgr. Taťána Štegová, RNDr. Věra Šve-
cová, RNDr. Jan Thomas, PaedDr. Jana Turčinová, Mgr. Eleonora Uherková, Mgr.et Mgr. Zdeňka Vašíčková, 
Mgr. Zdeňka Vitouchová, Mgr. Jarmila Weberová, Mgr. Michal Wirth, na rodičovské dovolené: Mgr. Hana Ran-
dová, Mgr. Blanka Horáková

Správní zaměstnanci

Dagmar Blahová, Ing. Hedvika Bořková, Eva Duchová, Eva Fišerová, Zdeněk Jakeš, Jitka Janíková, Liana 
Kadlečková, Milan Klich, Vanda Kunzová, Anna Malecová, Iveta Neradová, Alena Radová, Antonín Rudolf, 
Julie Sládková, Zdeňka Slavíková, Jaroslava Soukupová, Veronika Stoerová, Věra Trubačová, Iveta Vlčková, 
Ing. Pavel Voves 
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Přehled absolventů v období 2005 – 2013

2005

4.A – třídní učitel Vratislav Emler

Marie Benetková, Patricie Cabalková, Hana Čer-
máková, Vojtěch Danihel, Tomáš Darivčák, Eduard 
Girga, Miroslava Jozová, Martin Kadeřábek, Roman 
Kysela, Petra Mirčevová, Jaromír Mrhal, Pavla Oche-
cová, Petra Orlíčková, Jakub Plic, Lenka Račanská, 
Lukáš Roubík, Petra Rybáčková, Lucie Sailerová, Adé-
la Silvanová, Michal Slavík, Martin Šmídl, Kateřina 
Tkáčová, Jana Trochtová, Tereza Tutschová, Lucie 
Walterová

4.B – třídní učitelka Lenka Spilková

Marek Al Haboubi, Antonín Babůrek, Vojtěch Burda, 
Vladimír Čejka, Markéta De Diana Boro, Kateřina 
Forejtová, Lucie Götzová, Martina Hadravová, Hana 
Jelínková, Ondřej Kašpar, Kamil Klapka, Ladislav Ko-
nečný, Ladislav Kšír, Martina Novotná, Jonáš Pačís-
ka, Hana Polejníková, Eva Pušová, Tereza Šimurdová, 
Miroslava Tenglerová, Tomáš Tichý, Klára Tupá, Petra 
Vondrášková, Hana Wollerová

Oktáva A – třídní učitel Stanislav Hoffman

Lenka Altmanová, Tomáš Andr, Petr Bouška, David 
Buša, Hana Filipová, Martina Hošťálková, Eva Ji-
ránková, Vilém Kočandrle, Lucie Krčková, Pavel Kříž, 
Lucie Lísková, Jaroslav Machek, Filip Majkus, Tereza 
Maulenová, Libuše Ourodová, Lucie Perlingerová, 
Pavla Puchálková, Pavel Pustina, Eva Radová, Slavo-
mír Ridzoň, Štěpánka Říhová, Ivana Slouková, Lucie 
Taschnerová, Josef Traksl, Milan Vocelka, Martin 
Vrbický

Oktáva B – třídní učitelka Dana Ančincová

Jakub Andr, Jana Ceeová, Klára Fesslová, Tomáš 
Frouz, Tamara Hálková, Kateřina Hodanová, Eva 

Hrušková, Klára Hrušková, Miroslav Janoušek, Olga 
Kocourková, Ivo Kočík, Jakub Kos, Jakub Loučka, 
Vendula Lupínková, Alexander Mikoláš, Kateřina 
Milotová, Lukáš Mrázik, Jan Musil, Jan Musil, Lucie 
Nováková, Kateřina Pavlů, Michal Pejznoch, Linda 
Rathouská, Lenka Sikorová, Pavel Směšný, Tomáš 
Vávra

Oktáva C – třídní učitelka Věra Sikorová

Jakub Čermák, Simona Dobišová, Marta Emlerová, 
Lenka Fialová, Kamila Grünerová, Hana Habrzettlo-
vá, Jan Hnilička, Lenka Hodoušová, Ondřej Horňák, 
Michaela Končíková, Jana Kurilová, Klára Lášková, 
Zuzana Maňasová, Ondřej Míkovec, Jana Novotná, 
Lucie Novotná, Jan Petrák, Jan Rosenberg, Pavel Ro-
senberg, Miroslav Scheuer, Markéta Syrová, Veronika 
Špidlová, Štěpán Tichý, Kateřina Turčinová, Jindřich 
Uhlík

2006

4.A – třídní učitelka Věra Švecová

Michal Bulka, Klára Černá, Tomáš Drozda, Eva Fen-
klová, Filip Gregor, Petr Haník, Michal Havryluk, 
Marek Jeník, David Jurnečka, Eva Kostková, Dalibor 
Košek, Václav Kouba, Marek Kozakevič, Veronika 
Kratochvílová, Soňa Nikolovová, Ondřej Ohibský, 
Jana Ordáňová, Lucie Pražáková, Michaela Prýma-
sová, Štěpán Ressl, Klára Růžičková, Jakub Suchna, 
Nikola Šimandlová, Tereza Švandrlíková, Kateřina 
Večerková, Luboš Víšek, Lucie Vorlíčková, Valentina 
Vyšinská, Jan Wittberger

4.B – třídní učitel Jan Thomas

Oldřich Černošek, Lucie Čmelíková, Josef Dvořáček, 
Tereza Erbenová, Přemysl Fuksa, Petr Fulka, Jan 
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Garlík, Lukáš Hemza, Jana Hnátková, Vendula 
Hykšová, Markéta Jílková, Jan Kupčík, Viktor 
Kutscher, Irena Lauermannová, Alena Macková, Xuan 
MAI THI THANH, Ondřej Masák, Ondřej Michel, 
Nela Mužíková, Petr Onisko, Petr Postl, Michal 
Pyszko, Radka Syrvatková, Miluše Šrajbrová, Romana 
Trutnovská, Hana Václová, Martina Váchová, David 
Zamrzla

Oktáva A – třídní učitel Radek Kváča

Jiří Bartoš, Marek Bednář, Martina Braunová, Nico-
le Bučková, Barbora Crkvová, Jakub Čermák, Eva 
Černohorská, Josef Drechsler, Anna Fořtová, Tomáš 
Hampl, Petra Hipíková, Daniela Hrubá, Martin Kočí, 
Miroslav Kottek, Alžběta Lupíšková, Adéla Machová, 
Tomáš Maňas, Petra Míšková, Jana Nejedlá, Markéta 
Nováková, Roman Šebl, Martin Šírek, Jan Tomandl, 
Martin Tomis, Tereza Truhlářová, Kateřina Vaidišo-
vá, Blanka Vansová, Barbora Vojtěchová, Petra Zmrz-
líková

Oktáva B – třídní učitelka Jana Turčinová

Martin Beneš, Václav Čepelák, Jakub Fiala, Daniel 
Fuksa, Ondřej Hanousek, Michal Havel, Veroni-
ka Hošková, Eva Kalousová, Eduard Kantor, Karel 
Kotous, Nikol Králíková, Tomáš Kružík, Jan Lášek, 
Zuzana Miesslerová, Adéla Novotná, Michal Novotný, 
Tomáš Preněk, Karolína Rybářová, Kristýna Slabá, 
Alena Šnajdrová, Kateřina Šteflová, Klára Švecová, 
Jana Tvrdá, Petra Uhrová, Lukáš Vařeka, Martina 
Vltavská, Ivana Zachová

2007

4.A – třídní učitelka Lenka Kubátová

Tereza Barteková, Klára Bednaříková, Jiří Benda, 
Vojtěch Bráborec, Jaroslav Halgašík, Ondřej Hanák, 
Martin Janák, Lucie Karochová, Sofie Karpowiczová, 
Tomáš Kouba, Jiří Kubín, Irma Liangovská, Kristýna 

Michalčinová, Jan Michek, Eva Musilová, Michaela 
Nguyenová, Eva Novotná, Dmitrij Ošurko, Tomáš 
Patera, Petr Pivko, Tomáš Raizer, Adéla Rovenská, 
Jakub Rozvoda, Barbora Slavíčková, Jan Škoda, Jana 
Štruncová, Marie Šuminová, Michal Urban, Klára 
Valuchová, Šárka Vodičková, Veronika Voláková, Jan 
Zíka

4.B – třídní učitel Tomáš Mašek

Matěj Anděl, Jan Báča, Petra Čermochová, Alena 
Daudová, Simona Dubská, Kateřina Dufková, Ivana 
Hejlová, Lukáš Helus, Jakub Huber, Tomáš Charou-
sek, Aleš Chládek, Zuzana Karásková, Tereza Klie-
rová, Kateřina Konečná, Slávka Konečná, Miroslav 
Kopš, Markéta Košťálová, Michal Koula, Nela Kris-
tenová, Vladimír Kubelka, Lucie Kulatá, Aleš Kváča, 
Dalibor Lípa, Martina Lupínková, Eva Pazdiorová, 
Adéla Schrecková, Petr Slabý, Iveta Syrovátková, Ja-
kub Szakos, Petr Vaněk, Jiří Vávra

Oktáva A – třídní učitel Kurt Schöniger

David Andr, Tomáš Beňák, Petra Bochenková, To-
máš Hlaváček, Václav Horký, Kateřina Humplíková, 
Otomar Hytha, Jiří Karpowicz, Barbora Kočí, Michal 
Kozerovský, Martin Krabec, Jiří Král, Daniel Kubelka, 
Romana Lembacherová, Veronika Lerchová, Štěpán 
Masák, Martina Milotová, Kamila Orlichová, Adam 
Plachý, Ludmila Plomerová, Barbora Potužáková, Lo-
lita Sanzhieva, Šárka Sedněvová, Gabriela Štegová, 
Michaela Turčinová, Anna Turoňová

Oktáva B – třídní učitel Zdeněk Musil

Martin Bobek, Michaela Buriánková, Daniel Červen-
kov, Jana Česká, Eliška Filipová, Kamila Francová, 
Petr Hoza, Markéta Hytmanová, Iva Jahodová, Jan 
Jendele, Petra Karpuzovová, Denisa Kostourková, 
Zdeněk Košátko, Ida Krombholzová, Ivana Matějíčko-
vá, Jana Novotná, Jana Pačísková, Zdeněk Pekáček, 
Anna Pekařová, Jaroslav Roman, Markéta Skoupá, 
David Stefanovič, Tomáš Sušanka, David Štolfa, 



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 201486

Lenka Švecová, Jan Tomis, Jakub Tomšej, Jindřich 
Truhlář, Veronika Žigovičová

2008

4.A – třídní učitel Jiří Musil

Stanislava Benešová, Jan Bízek, Jiří Dynda, Jakub 
Egermaier, Marián Gučík, Tomáš Horáček, Markéta 
Jeníčková, Filip Kaas, Matěj Kaukal, Daniel Kosec, 
Ondřej Krýsl, Daniela Kubínová, Petr Kuruc, Marta 
Lapáčková, Dana Liangovská, Hana Mutinská, Pavel 
Novák, Martin Pencák, Marek Polák, Martina Raize-
rová, Adriana Rezková, Ksenia Soshnikova, Barbora 
Šádková, Libor Uttl, Dana Vacíková, Alena Vašířová, 
Dan Vávra, Blanka Velinská, Jana Vorlíčková

4.B – třídní učitelka Taťána Štegová

Martina Bělíková, Magda Bendová, Monika Beňová, 
Marek Böhm, Martin Buchta, Štěpán Cagaň, Michala 
Čapková, Lucie Černá, Ilja David, Adéla Dvořáčková, 
Michal Fečík, Markéta Fialová, Barbora Irglová, Lu-
bomír Jančo, Lucie Jelínková, Kateřina Kletečková, 
Eduard Košťál, Petr Krajsa, Anna Krejcárková, Micha-
ela Míkovcová, Kateřina Ondrová, Petra Pěchovová, 
Martin Rovný, Markéta Rumanová, Pavel Salcman, 
Vladimír Tyrnov, Jiří Vašíček, Miroslav Weilguny

Oktáva A – třídní učitel Pavel Strnad

Jana Appeltauerová, Benjamín Babej, Pavla Boháčo-
vá, Jitka Braunová, Ondřej Crkva, Jiří Dufek, Miro-
slava Halecká, Vít Holubovský, Helena Kočandrlová, 
Daniela Kočová, Milan Kratochvíl, Lukáš Ledvina, 
Tomáš Lidinský, Michal Magyar, Kateřina Melmuko-
vá, Gabriela Milská, Lenka Mráziková, Petra Novotná, 
Kateřina Paterová, Ondřej Petlík, Martina Preňková, 
Šárka Stachová, Markéta Špičková, Adam Váša

Oktáva B – třídní učitelka Věra Scheuerová

Roman Annenkov, Marek Černý, Barbora Gabrišková, 

Jana Hromková, Kateřina Klímová, Michaela Kociá-
nová, Martin Kos, Kamila Kuběnová, Nikola Kučero-
vá, Filip Kvasnička, Tereza Lamiová, Tomáš Linhart, 
Jakub Lípa, Martina Metlická, Markéta Mottlová, 
Vendula Novotná, Simona Ozomová, Aleš Pejznoch, 
Tereza Pekařová, Nikola Poláchová, Oldřich Pulkrt, 
Ondřej Řezníček, Ondřej Skoták, Barbora Špidlová, 
Alice Trnková, Michaela Vadovičová, Filip Zavadil, 
Monika Zenkerová

2009

4.A – třídní učitelka Dana Ančincová

Kateřina Bartošová, Monika Beranová, Martin Bratr-
šovský, Ondřej Bušek, Tomáš Byrtus, Jan Černošek, 
Anna Dvořáčková, Adéla Faridová, Eva Hrebáková, 
Tomáš Hutkay, Kamila Kaňovská, Pavel Karásek, 
Dominika Kožešníková, Kateřina Kubelková, Marta 
Lopatová, Thanh Thuy Nguyen Thi, Barbora Novot-
ná, Matěj Osvald, Robin Osvald, Kateřina Petříková, 
Slavomír Slávik, Michaela Šimorová, Martin Šnajdr, 
Karolína Trávníčková, Lenka Vařeková, Vojtěch Vese-
lovský, Michaela Voláková

4.B – třídní učitelka Věra Sikorová

Martin Antoš, Anna Augustinová, Viktor Bouše, 
Martina Bucková, Jozef Čambora, Štěpánka Dušková, 
Kateřina Gvardová, Kateřina Chyšková, Zdeňka Jan-
dová, Jan Kožák, Jan Král, Kateřina Lapáčková, Petra 
Maljanovská, Václav Malý, Lucie Maršálková, Tereza 
Mikolášková, Ludmila Nešporová, Martin Pavlíček, 
Jan Plomer, Zuzana Pokorná, Barbora Rydlová, Tereza 
Rytířová, Kamila Soukupová, Matěj Strejček, Michal 
Švarc, Eliška Varausová, Daniela Veselá, Andrea Ža-
loudíková

Oktáva A – třídní učitelka Jarmila Weberová

Barbora Ančincová, Ondrej Beňák, Tomáš Bezouška, 
Nikol Birnerová, Filip Botha, Klára Fišerová, Petra 
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Franková, Jan Humplík, Vladimír Churcev, Tomáš 
Kafka, Tereza Klečková, Tereza Kubátová, Tereza 
Langová, Helena Machová, Tomáš Matějka, Kateři-
na Mikulášková, Lukáš Mottl, Jan Najman, Václav 
Páník, Martin Plšek, Ladislav Prusenovský, Marek 
Schee, Petra Schönacková, Ondřej Stránský, Adam 
Surňák, Simona Talhoferová, Kateřina Tomšová, 
Anna Třebová, Jonáš Vlasák

Oktáva B – třídní učitelka Irena Jiříková

Eva Bílková, Jan Čech, Marcela Červencová, Tomáš 
Došek, Markéta Flekácsová, Aneta Franková, 
Martin Horčic, Jakub Churý, Denisa Klímová, Irena 
Klingorová, Filip Košek, Kamila Krausová, Lucie 
Krausová, Anna Kučerová, Markéta Mádlová, Jakub 
Máša, Matěj Mrázek, Miloš Myšička, Jan Nemček, 
Petr Panuška, Mirna Pavlovič, Lucie Polednová, Marta 
Ptáčková, Eva Slunečková, Šárka Svobodová, Ondřej 
Šembera, Tomáš Šembera, Dominik Vondráček, 
Vojtěch Zíka

2010

4.A – třídní učitelka Věra Švecová

Tomáš Balada, Tereza Čechová, Denisa Dočkalová, 
Jana Dolejší, Markéta Donátová, Zuzana Filipová, 
Hana Gerbová, Tereza Gerbová, Petr Gistinger, Vladi-
míra Hajná, Andrea Havrošová, Tomáš Hlavan, Anh 
Hoang, Jakub Höll, Jan Horych, Veronika Hrnková, 
Markéta Chumová, Nikola Jarošová, Tereza Klbíková, 
Adéla Krylová, Filip Meinelt, Lenka Návorková, Tere-
za Neveselá, Leonora Nushi, Klára Pačísková, Kate-
řina Podzemská, Ondřej Stanka, Nikola Sterziková, 
Jakub Svoboda, Štěpán Šimek, Kateřina Šrámková, 
Jan Tolar, Barbora Urbanová

4.B – třídní učitelka Věra Čapková

Tereza Bízková, Veronika Borková, Helena Coubalová, 
Kateřina Dobiášová, Andrea Fuchsová, Eugeniusz 

Grabowski, Tomáš Halada, Kateřina Horychová, Jan 
Chmelík, Markéta Chyšková, Veronika Jabůrková, 
Jan Jiskra, Veronika Krausová, Thang Le Duc, Mar-
tin Melmuka, Lucie Míčová, Eva Minářová, Michal 
Nemček, Klára Pavlíková, Ganna Shklyar, Kateřina 
Schatzová, Nela Siřínková, Linda Szebenyiová, Lucie 
Tomanová, Stanislava Uhrová, Klára Valentová, Mi-
chaela Višňová, Kristýna Vozková, Barbora Záchulo-
vá, Sandra Záchulová, Petr Zajíček

Oktáva A – třídní učitelka Hana Machovcová

Kateřina Adamovicová, Jakub Dopieralla, Adéla 
Ficíková, Klára Habrová, Alena Hanáková, Jindřich 
Heinek, Jan Hejl, Lucie Jansová, Jakub Kolář, Kate-
řina Kopecká, Martin Koranda, Adéla Králová, Ivona 
Krummerová, Barbora Kuncová, Anna Ledererová, 
Gabriela Lísková, Miroslava Loudová, Pavla Mas-
lejová, Kristýna Maulenová, Jakub Novák, Martina 
Nováková, Ondřej Pekáček, Markéta Preňková, Vít 
Stefanovič, Jan Šaling, Filip Šteg, Lucie Trautnerová, 
Lukáš Václavík, Kateřina Vodičková

Oktáva B – třídní učitelka Lenka Spilková

Jan Bečvář, Jana Bílková, Kamila Cingrošová, Petra 
Cinková, Michaela Hnyková, Lucie Hronová, Kateřina 
Juráčková, Hana Koželská, Tadeáš Král, Matouš Lébl, 
Michaela Lejsková, Radek Lembacher, Martina Ler-
chová, Jana Lorencová, Barbora Loušová, Miroslav 
Marek, Petra Marešová, Eliška Opatrná, Tomáš Prie-
sol, Lukáš Sedláček, Štěpán Štrébl, Simona Švaříč-
ková, Michaela Švejstilová, Tereza Thýnová, Tomáš 
Trnka, Magdalena Večerková

2011

4.A – třídní učitelka Kateřina Pavlasová

Jan Bartek, Martina Bašusová, Jana Ehlichová, On-
dřej Hálek, Jiří Havlíček, Klára Kadlečíková, Michaela 
Karasová, Tomáš Kasika, Eva Klauzová, Tereza Kocá-
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bová, Jan Kübelbeck, Libor Marek, Barbora Pauzrová, 
Ha My Pham, Lea Roubíková, Adam Slabý, Štefan 
Sulák, Jiří Šebek, Václav Širjov, Martina Šlapková, 
Darina Špinettiová, Ondřej Štěrba, Josef Tichý, Domi-
nika Valouchová, Ondřej Vaněk, Lukáš Vilím, Terezie 
Vojtová, Tomáš Zadražil, Veronika Žáčková

4.B – třídní učitelka Jana Turčinová

Anna Bilinská, Jan Bochenek, Katarína Čamboro-
vá, Eva Česká, Tomáš Flek, Milan Gistinger, Tereza 
Grufíková, Lucie Hanzlíková, David Irman, Filip 
Karbulka, Lenka Kašparová, Martin Kryštov, Anžela 
Nedaškovská, Veronika Pancnerová, Daniel Poláček, 
Jaroslav Rezek, Michaela Rezková, Nikola Rigóová, 
Jaromír Rokusek, Michaela Severová, Roman Schin-
dler, Jakub Šneberk, Tuan Hiep Tran, Eliška Truhlá-
řová, Liběna Tvrdíková, Tereza Vacková, Petr Vejvoda

Oktáva A – třídní učitelka Jana Čermochová

Rizan Badalli, Iva Černá, Jakub Černý, Tomáš Dědek, 
Jan Dudek, Jakub Feber, Lukáš Friedl, Anis Habib, 
Jakub Havlíček, Jana Janů, Michaela Jirušová, Jan 
Kleňha, Adam Klsák, Adéla Kluchová, Hoai Le Thu, 
Gleb Lukovnikov, Lina Machová, Ondřej Maňas, 
Kamila Marešová, Ondřej Mikule, Kristýna Pilařová, 
Adam Říha, Tereza Slabá, Markéta Součková, Micha-
ela Šamulková, Blanka Šoulavá, Michaela Šubrová, 
Gabriela Švecová

Oktáva B – třídní učitel Kurt Schöniger

Tomáš Bařtipán, Mai Linh Bui, Tomáš Čermoch, 
Jan Dellamária, Lucie Gabrišková, Ondřej Garlík, 
Iva Hlaváčová, Lukáš Holovský, Lucie Hozová, Hana 
Kalvodová, Jan Kozák, Michal Kriegelstein, Lenka 
Kubíčková, Jan Mocko, Duc Hoang Nguyen, Zuzana 
Novotná, Vojtěch Pastor, Zdeňka Patočková, Andrea 
Pavelcová, Šárka Pavlovičová, Kateřina Pelešková, 
Tadeáš Podzemský, Jiří Potužák, Josef Raus, Ondřej 
Skorka, Zdeněk Tesárek, Kristýna Vágnerová, Matěj 
Vozábal

2012

4.A – třídní učitelka Ilona Baarová

Karel Bláha, Paula Bronišová, Tomáš Dohnal, Jan 
Habrzettl, Daniel Hnyk, Markéta Hornerová, Lucie 
Irovská, Bohdan Kalinin, Elia Karráa, Tereza Kordová, 
Daniel Kroupa, Olga Kšírová, Tereza Kubová, Marek 
Macháček, Magdaléna Machová, Ladislav Maleček, 
Aleš Mareška, Petra Marková, Barbora Mašková, 
Anna Mochalová, Lucie Müllerová, Gabriela Něm-
cová, Petra Nováková, Michaela Pastorová, Thang 
Pham Quang, David Roubínek, Radek Sedněv, Jakub 
Schwarz, Jakub Strejc, Matylda Šimková, Nikola 
Šlechtová, Lukáš Vojtěch Vodenka

4.B – třídní učitelka Lenka Kubátová

Barbora Adamovská, Markéta Adamovská, Laura 
Barsová, Jaroslav Bílek, Alexey Bochkov, Martina 
Burešová, Jan Buriánek, Anna Caldrová, Simona Čá-
korová, Terezie Dvořáčková, Marek Frank, Jiří Hricko, 
Viktoria Ivašyna, Jan Jirásek, Martin Juřík, Eliška 
Kasalová, Hoai Huong Leová Thi, Ajna Magomedova, 
Hana Maljanovská, Milan Man, Michaela Němcová, 
Quoc Anh Nguyen, Tereza Nováková, Ilya Ponoma-
rev, Lucie Provazníková, Karolína Rulíková, Jan Šíp, 
Quynh Nhung To, Václav Viktorin, Jan Voráček

Oktáva A – třídní učitel Vladimír Nechvátal

Alice Antonínová, Barbora Bakossová, Jan Batík, 
Tomáš Dietl, Hayk Divotyan, Dominik Dragoun, Pa-
vel Haberzettl, Patrik Hrádek, Zuzana Končelová, 
Barbora Košťálová, Matěj Král, Kateřina Lidinská, 
Dagmar Loníková, Jan Matoušek, Jelizaveta Nester-
cova, Kateřina Pinterová, Kateřina Plávková, Vojtěch 
Stránský, Lenka Ševčíková, Jonáš Tůma, Leoš Uttl, 
Petr Vacek, Martin Vítovec, Tomáš Zdeněk

Oktáva B – třídní učitelka Věra Sikorová

Michaela Čermochová, Pavlína Černíková, Aneta 
Gutwirtová, Daniela Hadravová, Radka Halgašíková, 
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Barbora Chalupová, Markéta Klečková, Jonáš Kotyza, 
Dominika Kovandová, Kateřina Krausová, Jaroslav 
Malena, Jan Mariňák, Tomáš Masák, David Mašík, 
Marko Matejka, Tereza Paálová, Martin Pecháček, 
Jan Pokorný, Eva Považanová, Ondřej Šašek, Kateři-
na Špererová, Stanislav Teplík, Filip Tomandl, Marie 
Turková, Michael Václavík, Tereza Váňová, Barbara 
Vonková, Adam Wenig, Klára Zugarová

2013

4.A – třídní učitelka Dana Ančincová

Minh Tu Dang, Karolína Donátová, Richard Dufek, 
Daniel Foud, Daniel Haga, Veronika Havrišková, Ja-
kub Holubec, Jana Hrubá, Ester Ilievová, Vladimír 
Koča, Jiří Koldinský, Vlasta Krejčová, Michaela Ku-
bánková, Romana Kubínová, Matěj Kupka, Miriam 
Makkiehová, Gabriela Nováková, Václav Nožka, Ane-
ta Pfeifferová, Tomáš Píša, David Poustka, Miroslava 
Puškašová, Dominik Sládek, Monika Vondráková, 
Nam Vu, Jan Žampach

4.B – třídní učitel Pavel Strnad

Barbora Dosadilová, Lucie Ficenecová, Jakub Gajdoš, 
Nikol Helebrantová, Radek Hromuško, Jan Huber, 
Darya Chopovská, Daniel Josefík, Denisa Káclová, 
Tereza Kaderová, Daniel Kavina, Radek Kollár, Jan 

Kubeš, Michail Naumov, Miroslav Nováček, Kateřina 
Nováková, Denisa Plachá, Michal Pospíšil, Jan Pr-
chal, David Rejchrt, Tereza Slivková, Nikola Sluneč-
ková, Tadeáš Sommer, Kamila Teplá, Michal Vácha, 
Štěpánka Vondráčková, Klára Zuzkovičová, Lucie 
Žemličková

Oktáva A – třídní učitelka Lenka Spilková

Kateřina Ančincová, Michaela Hochová, Tomáš Hönl, 
Jan Chalupa, Dominik Kovanda, Petr Lami, Jakub 
Lipov, Sandra Makkiehová, Jan Marko, Tomáš Matas, 
Gabriela Matoušková, Andrea Nováková, Kristýna 
Novotná, Natálie Ondráčková, Irena Piloušková, Mi-
roslav Považan, Kateřina Růžková, Denisa Řeháková, 
Tereza Schindlerová, Kristýna Solničková, Richard 
Šendera, Dominik Šmíd, Albert Tauchert, Alžběta 
Tomanová, Ladislav Weber

Oktáva B – třídní učitelka Zdeňka Vašíčková

Martina Benešová, Karel Gavenčiak, Andrea Horňá-
ková, Veronika Hourová, Barbora Chmelíková, Kateři-
na Chramostová, Dagmar Janů, Lukáš Kádě, Zdeněk 
Korous, Ondřej Machovec, Štěpán Matoušek, Micha-
ela Nováková, Anežka Opatrná, Adéla Patrochová, 
Marie Pichová, Anna Plachá, František Řezáč, David 
Spilka, Eva Švecová, Jan Švejstil, Michaela Tesařová, 
Patricia Trapani, Tom Tychtl, Lukáš Vlasák, Jana 
Wildová, Kristýna Zoubková
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Žáci v jubilejním roce 2013/14

1.A – třídní učitelka Dana Ančincová

Radka Balogová, Michaela Bauerová, Matěj Bulant, 
Vu Dao Hoang, Lucie Dlabačová, Tereza Dušková, Jan 
Gulár, Šárka Hlavatá, Vanesa Hrůzová, Jiří Chára, 
Jessica Izzatová, Hugo Kalinin, Eliška Kašparová, Di-
ana Kemalova, Elina Kuradovets, Michaela Landsfel-
dová, Tereza Märzová, Markéta Mészárosová, Daniil 
Naumov, Lucie Nová, Nikola Plachá, Andrea Rá-
kosníková, Richard Rauscher, Tereza Schönigerová, 
Monika Slavíková, Karolína Smolíková, Vojtěch Starý, 
Helena Střelcová

1.B – třídní učitelka Zdeňka Vašíčková

Pavla Adamovská, Marek Ančinec, Kateřina Bene-
šová, Veronika Čeladníková, Kamila Frolová, Ondřej 
Heimerle, Tereza Horová, Kamila Hüttnerová, Pavlína 
Viktória Kemrová, Ivona Klusáková, Tomáš Kovařík, 
Vlastimil Kugler, Luiza Mikhaelyan, Veronika Mohlo-
vá, Roman Pečinka, Zuzana Pejsarová, Zdeněk Skala, 
Eva Smrčková, Matěj Svoboda, Dominika Svobodová, 
David Šaroch, Klára Švecová, Jana Terlová, Anna 
Testoedova, Ivan Trofimov, Eliška Veselá, Regina 
Zenkerová

2.A – třídní učitelka Lenka Kubátová

Ngan Dinhová Thi Thu, Dominika Egermajerová, Mi-
chaela Fenklová, Vanda Filipová, Martin Flaisig, Da-
vid Hartmann, Tereza Hoffmanová, Simona Janková, 
Martin Jiřík, Ondřej Juráček, Barbora Keleová, Lukáš 
Kouba, Veronika Kubínová, Barbora Kubová, Barbora 
Kunešová, Václav Merhout, Kateřina Michovská, Eva 
Moučková, Michal Novák, Adéla Petřeková, Julie 
Roubínková, Hana Růžičková, Barbara Schmidtová, 
Denisa Schönigerová, Milan Slavík, Daniel Smrčka, 
Lenka Šebková, Kristýna Šteflová, Ondřej Vašíček, 
Kateryna Vatashchuk, Daniel Weis, Kateřina Zachová

3.A – třídní učitelka Jana Čermochová

Elizaveta Belyaitseva, Petr Fialka, Ondřej Horych, 
Dominik Hořínek, Barbora Huberová, Tomáš Knopp, 
David Kocelský, Tereza Košťálová, Adam Kuba, Adéla 
Kubištová, Sára Makkiehová, Denisa Marešová, Ma-
rek Nový, Jan Ondříček, Nikita Osipov, Petr Pavlíček, 
Kateřina Pololáníková, Jakub Rada, Valeriya Sement-
sova, Jan Soukup, Pavel Stránský, Quynh Tram Tra-
nová, Tomáš Vrána, Polina Žurkina

3.B – třídní učitelka Jana Turčinová

Eliška Bařtipánová, Anna Čechocká, Jaroslav Černík, 
Marek Držík, Markéta Husáková, Tereza Hüttnerová, 
Jakub Kovář, Tomáš Křivanec, Katrin Kutmanová, 
Tuan Le Van, Martina Letová, Adam Ozom, Martin 
Pěkný, David Potužák, Martin Řezáč, Anna Sieben-
bürgerová, Tibor Stökl, Magdalena Šolcová, Tereza 
Tomášková, Kristýna Valešová, Jan Váša, Michaela 
Vrzalová, Marek Zahrádko, Aneta Zenkerová

4.A – třídní učitelka Věra Švecová

Denisa Bartošová, Ondřej Dohnal, Tiep Du Quang, 
Jana Hernová, Yuriy Hetsko, Jana Holásková, Jan 
Holubec, Jana Hromušková, Tomáš Jandák, Karel 
Ječmen, Adéla Kanková, Adam Koutný, Jana Lazare-
va, Daniel Mareš, Radim Maxa, Milena Osipova, Mi-
roslav Papík, Jana Plesníková, Ondřej Průša, Kristýna 
Rohlíková, Tereza Svobodová, Nghia Truong Duc, 
Patrik Vidím, Lukáš Volf, Šárka Weberová, Kristýna 
Wolfová

4.B – třídní učitelka Taťána Štegová

Johana Bařtipánová, Hao Do Thi, Jakub Horák, Jen-
nifer Horváthová, Daniel Huml, Jana Janouchová, 
Barbora Jelínková, Nicol Kopčová, Filip Král, Olena 
Kubitska, Markéta Machalcová, Danyil Malytskyi, 
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Kristýna Palíková, Jiří Petr, Matěj Pokorný, Petr Ra-
dovič, Daniel Rajf, David Rokusek, Jiří Rott, Vlastimil 
Řezníček, Kateřina Soukupová, Alesja Ščerbakova, 
Tereza Turečková, Samuel Uhlík, Jakub Zadražil

Prima A – třídní učitelka Danuše Ciprysová

Nhat Bui Minh, Aneta Dorotíková, Ondřej Fiala, Ja-
kub Filip, Matěj Hodoval, Laura Humlová, Alice Cho-
dusova, David Klein, Ksenia Kosova, Martin Krejčí, 
Filip Mikuláš, Anna Mirzoyan, Jakub Nedbal, Hoang 
Dat Ngo, Tat Thanh Nguyen, Jan Pelíšek, Adéla Pe-
tele, David Radimerský, Elisabeth Radová, Richard 
Randák, Štěpánka Slívová, Timothy Alex Starý, 
Štěpánka Stehlíková, Michaela Šavrňová, Lukáš Še-
besta, Anna Šlejsková, Petr Šťovíček, Kateřina Marie 
Witney, Kryštof Zatloukal

Prima B – třídní učitelka Monika Schleicherová

Barbora Barošová, Tomáš Bečka, Marek Dědek, Ma-
těj Dřeveňák, Václav Dučinský, Zuzana Ficenecová, 
Vojtěch Fikker, Maria Grišina, Miloslav Janda, Radek 
Josefík, Rostislav Kilyk, Daria Komarova, Adam Krej-
čík, Kateřina Krejnická, Aleš Kubánek, Anne-Marie 
Lhotková, Jakub Mahr, Matyáš Motl, Samuel Navara, 
Tereza Nečasová, Son Hong Nguyen, Richard Petržel-
ka, Barbora Přiklopilová, Anežka Ritschelová, Adam 
Stangar, Mai Thanová, Jan Tychtl, Veronika Valešo-
vá, Kristýna Vášová, Tereza Vendlbergerováa

Sekunda A – třídní učitelka Kateřina Pavlasová

Magdaléna Dušková, Kateřina Eliášová, Bartoloměj 
Gerner, Ondřej Hodač, Tomáš Janeček, Vít Jiskra, 
Anna Kabourková, Kateřina Kronhöferová, Michaela 
Le, Jana Malečková, Milan Matoušek, Matyáš 
Němeček, Maxmilián Nový, Anh Ongová Thi Tram, 
Aleš Ordoš, Anna-Marie Pospíšilová, Nora Prokešová, 
Pavlína Rauscherová, Johanka Sadílková, Martin 
Slavotínek, Lenka Slivoňová, Barbora Sychravová, 
Jan Šimek, Adéla Vejvodová, Michaela Veršecká, 

Michaela Voháňková, Lucie Volfová, Vítězslav Vurm, 
Gabriela Vylitová, Ondřej Wohlrab, Eliška Zátková

Sekunda B – třídní učitelka Lenka Horská

Klára Bartošová, Veronika Bíšková, Kateřina Blaž-
ková, Jakub Červenák, Barbora Dolejší, Šimon Dyrc, 
Pavel Farár, Veronika Hanková, Vojtěch Holzhauser, 
Veronika Hrádková, Sarah Huspeková, Patricie Klei-
nová, Dominik Kočev, Matylda Kotyzová, Jindřich 
Lachman, Quan Le Anh, Nikol Makkiehová, Adéla 
Milerová, Antonín Nepraš, Karolína Pavlasová, Voj-
těch Peteřík, Michaela Plassová, Jakub Řezáč, Barbo-
ra Säcklová, Vojtěch Stefanovič, Jan Špička, Barbora 
Švrčková, Michal Tymr, Marek Vincíbr, Annabell Da-
niell Vltavský, Lukáš Vorel

Tercie A – třídní učitelka Jarmila Weberová

Pavel Brůža, Ondřej Burle, Karolína Falářová, Karím 
Ghazal, Kristýna Hamáková, Eliška Hlávková, Ondřej 
Charvát, Adam Irovský, Guillian Jacquot, Štěpánka 
Juhosová, Emma-Josefina Klaisnerová, Veronika 
Kletečková, Viktorie Laurenčíková, Matěj Mašata, 
Barbora Mišnerová, Huyen Thao Nguyenová, Ludmi-
la Novotná, Leona Petlíková, Linh Phamová Khanh, 
Lukáš Plha, Matěj Řezáč, Barbora Schmiegerová, 
Markéta Slancová, Pavel Sojma, Tereza Staňkovská, 
Vojtěch Ševčík, Denisa Vokounová, Anna Vopelková, 
Ilona Vrzalová, Jan Zajíček, Ondřej Zdeněk

Tercie B – třídní učitelka Hana Machovcová

Markéta Al Haboubi, Martin Bárta, Vojtěch Bartek, 
Tomáš Bayer, Ondřej Doubrava, Anna Hejlová, 
Barbora Janoušková, Julie Juštíková, Michael 
Kraus, Adriana Licová, Anna Lukášová, Lukáš 
Mansfeld, Sofie Musková, My Nguyenová, Thuy Linh 
Nguyenová, David Novotný, Eliška Plávková, Michal 
Potopalský, Kateřina Pravdová, Veronika Sejrková, Jiří 
Schödlbauer, Tereza Skalická, Jonáš Somora, Vojtěch 
Tesař, Štěpán Tůma, Jan Tyml, Barbora Valešová, 



Sborník k 90. výročí založení karlovarského gymnázia 1924 – 201492

Natalie Vítová, Tereza Vogelová, Quynh Nhu Vu, 
Kristina Zemanová

Kvarta A – třídní učitelka Martina Jarošová

Matyáš Černý, Jan Feber, Adéla Hanková, Denisa 
Chárová, Anastasija Kalinina, Petra Klímová, Lukáš 
Korbel, Jonáš Kratochvíl, Vojtěch Krůta, Alžběta 
Landrgottová, Agáta Liprtová, Jan Lupač, Jiří Macek, 
Kristina Machová, Tereza Märzová, Matěj Mundl, Thi 
Trang Nguyen, Vu Hoang Nguyen, Šimon Pavlas, 
Nikola Pohlová, Vojtěch Přeslička, Jana Rožánková, 
Šimon Sajner, Berenika Salingerová, Jan Slavík, Pa-
vel Studený, Petra Švecová, Vítek Velhartický, Jolana 
Vrzalová, Ondřej Výcha, Petra Výchová, Aleš Zvonař, 
Martin Žák

Kvarta B – třídní učitelka Zdeňka Vitouchová

Jan Bečka, Jakub Brož, Michaela Brožová, David Čer-
venec, Matěj Gargula, Jana Hájková, Hana Hrubá, 

Aleš Jiskra, Pavel Kužmiak, Vladislava Lagutenko, 
Jan Lindauer, Ivan Loník, Petra Malimánková, Mi-
chal Micka, David Moudrý, Karina Movsesjan, Jonáš 
Mrázek, Hana Navarová, Martin Nedbal, Jana Novot-
ná, Ondřej Nový, Timur Sibgatullin, Nikola Sikorová, 
Klára Slavotínková, Petra Spilková, Filip Stanka, Petr 
Suchan, Jana Švadlenková, Martin Tocik, Tereza 
Tomková, Alexandra Zvárová

Kvinta A – třídní učitelka Irena Jiříková

Simona Babinská, Radek Beran, Kristýna Čermá-
ková, Miloš Dědek, Michaela Dvořáková, Jaroslav 
Erben, Anna Frousová, Jana Chalupná, Jiří Juránek, 
Jan Kočí, Veronika Kondelová, Martin Krejnický, Jiří 
Kubíček, Anna Landrgottová, Michaela Maňaso-
vá, Jakub Maruna, Marta Nováková, Lubor Nový, 
Adam Patroch, Pavel Pelčák, Kristýna Rédlová, Yury 
Ruzheinikau, Gayane Santrosyan, Jan Tocik, The 
Minh Tran, Adéla Tůmová, Elizaveta Tyrnova, Anh 

Markéta Adamovská, 17 let
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Tung Vu, Vladimír Vurm

Kvinta B – třídní učitelka Lenka Spilková

Petr Behenský, Filip Bělohlávek, Petr Bilanin, Jana 
Coubalová, Thanh Dinh Trong, Kristýna Eliášová, 
Tadeáš Hanák, Nicol Hendruková, Zora Hrabáko-
vá, Kryštof Husák, Šimon Chlapovič, Jakub Chrust, 
Anna Karasová, Radek Konečný, Lucie Kovářová, Jan 
Krejčík, Kristýna Křížová, Jakub Moravec, Quynh 
Anh Nguyen, Ondřej Pajk, Laura Pánková, Mišel Pav-
lović, Matěj Raus, Dmitrij Sojma, Petra Stádníková, 
Andrea Strnadová, Štěpánka Šmídová, Trung Hieu 
Vu, Kryštof Zindr

Sexta A – třídní učitelka Ilona Baarová

Lucie Al Haboubi, Jiří Brož, Huyen Du Thanh, Tuan 
Hoang Minh, Martin Kadoun, Tereza Kozerovská, 
Anna Kubíčková, Robin Laitl, Lucie Josefa Lamačová, 
Michaela Lipovová, Petr Machovec, Tereza Malimán-
ková, Vítek Novák, Anna Novotná, Daniel Petrovič, 
Alois Pivko, Hynek Rint, Tomáš Řehořek, Adam Sadí-
lek, Maxmilián Stráský, Jan Sychrava, Hana Šťastná, 
Martin Max Tauchert, Tereza Tišlerová, Jiří Vacek, 
Petra Vohryzková, Jakub Vynikal, Marcela Žandová

Sexta B – třídní učitel Kurt Schöniger

Josef Balák, František Bartoš, Matouš Bečka, Mi-
roslav Belbl, Milenko Burlica, Jan Černý, Veronika 
Fišarová, Ondřej Hájek, Eliška Hauerová, Karolína 
Havlíková, Viktor Juštík, Martin Kaschner, Anna-
-Kateřina Klaisnerová, Anna-Marie Lauermannová, 
Jiří Marták, Ivan Milev, Quang Binh Nguyen, Lucie 
Nushi, Dung Ong Tri, Lukáš Pospíchal, Jan Přibáň, 
Annemarie Radová, Adam Rulík, Jakub Skořepa, 
Anna Štěříková, Tuan Than Van, Filip Tichota, Voj-
těch Vacek, Michaela Vávrová, Petr Vodička

Septima A – třídní učitel Zbyněk Draxal

Eva Benešová, Jakub Burda, Diep Do Thi Ngoc, Ja-
kub Doubrava, Sarah Faridová, Tomáš Hájek, Jessica 

Jirkovská, Kristýna Jiříková, Kristýna Kopšová, Da-
mián Kovanda, Blanka Krpalová, Jáchym Kuba, Klára 
Matějková, Dominik Miler, Nikol Moravcová, Tereza 
Novotná, Zuzana Plachá, Jakub Pokorný, Gabriela 
Randáková, Anna Santrosyan, Barbora Stefanovičo-
vá, Daniel Strnad, Martina Šlechtová, Jana Šperero-
vá, Jan Švec, Thi Thu Giang Tran

Septima B – třídní učitelka Magdalena Jůnová

Jakub Ficenec, Matyáš Hanák, Ivan Chromeček, Petr 
Koranda, Ketrin Kostolecká, Michaela Kožíšková, 
Matyáš Křimský, Jan Landsfeld, Karolína Machová, 
Taťana Martynova, Milan Mařík, Pavel Novotný, La-
dislav Pošta, Lucie Pravdová, Aneta Rintová, Eliška 
Studená, Vojtěch Šebesta, Stanislav Šedivý, Kateřina 
Šmídová, Bao Chau Tranová, Jana Trantinová, Pavla 
Vavříková, Kateřina Zvolská

Oktáva A – třídní učitelka Elen Uherková

Marie Benešová, Lukáš Bláha, Patrik Čákora, Tere-
za Černá, Lucie Frčková, Daniel Hadroušek, Sabina 
Horáková, Jan Charvát, Robert Churáň, Kateřina 
Kasiková, Anna Kašparová, Alžběta Klára Kneřová, 
Patricie Knopová, Radim Kryštov, Lucie Kunstmülle-
rová, Dominik Lippmann, Nikola Netáhlová, Ondřej 
Novotný, Martin Radimerský, Katrin Sedláčková, Ja-
kub Slavík, Martin Šmída, Lucie Šťastná, Petr Štěpka, 
Štěpánka Třebová, Jan Vavříček, Martin Vítek, Kris-
týna Vybíhalová

Oktáva B – třídní učitel Radek Kváča

Šimon Bečka, Phuong Bui Mai, Tomáš Čáp, Andrea 
Dally, Jakub Hlávka, Tomáš Hošťálek, Denisa Chalu-
pová, Marie-Dorothea Klaisnerová, Sandra Kubrych-
tová, Roman Liberda, Kateřina Mašková, Dita 
Patáková, Tomáš Růžek, Lucie Řeřichová, Jitka 
Schmiegerová, Štěpán Solnička, Tereza Stelzigová, 
Jakub Suchý, Martin Šaling, Vojtěch Šembera, Ma-
rie Šmídová, Jan Štros, Barbora Truhlářová, Jaroslav 
Vrátný, Martin Wirth, Eliška Zugarová







Poděkování sponzorům

Město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Grandhotel Pupp, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary

Thun 1794, a.s., Tovární 242, Nová Role

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Lázeňská 18/2, Karlovy Vary

Atrium LINDA „K“ spol. s r.o., Karla IV. 505/1, Karlovy Vary

Thermal-F, a.s., I. P. Pavlova 11, Karlovy Vary

Sanatorium Astoria a.s., Vřídelní 92, Karlovy Vary

NEMOS PLUS, s.r.o., Za císařským mlýnem 1115/2, Praha 7

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary

Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary

Theriaca s.r.o., Lékárna U zlatého lva, Mgr. Ludmila Burdová, nám. Karla IV. 244, Nejdek

Havit, s.r.o., Zelený pruh 99, Praha 4 - Braník

Dětské zdravotní středisko, s.r.o., MUDr. Zdeňka Růžičková, Komenského 5, Karlovy Vary

BAUING KV s.r.o., Plaská 622/3, Praha

Alergologie a klinická imunologie, MUDr. Ivana Tauchertová, Rokycanova 1756, Sokolov

Nápojové automaty, Jiří Tauš, Pražská 49, Karlovy Vary

JUDr. Lenka Machová, notářka, Moskevská 10, Karlovy Vary

Advokátní kancelář Mgr. Pavel Tomek, Polská 4, Karlovy Vary

Hotel BOSTON, Luční Vrch 9, Karlovy Vary

Martin Frič – SPORT ČÁRLI, Chebská 20, Karlovy Vary

Foto Jiskra, Mgr. Jakub Jiskra, Bulharská 33, Karlovy Vary

Studio Dix, reklama a design, Závodu míru 70A, Karlovy Vary

Karlovarský symfonický orchestr, Husovo náměstí 2, Karlovy Vary

Karel Augusta, Grafické studio, Bulharská 3, Karlovy Vary





Oslavy 90. výročí vzniku karlovarského gymnázia 

Program:

Sobota 27. září 2014

9 – 11 hodin Akreditace v předsálí Velkého sálu LS Thermal

11 hodin Slavnostní zahájení oslav ve Velkém sále LS Thermal

15 hodin Vernisáž výstavy ve Vřídelní kolonádě

19 – 01 hodin Absolventský ples v Grandhotelu Pupp

 

Neděle 28. září 2014

9 – 11 hodin Prohlídka školy – První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary-Drahovice

 

Doprovodné akce 

Živý obraz studentů focený na školním hřišti (duben 2014) 
Průvod městem – pátek 26. září 2014 
Shromáždění současných studentů a pedagogů v Thermalu – pátek 26. září 2014

Přípravný výbor: RNDr. Zdeněk Papež, Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kondel, Mgr. Dana Ančincová, 
PaedDr. Ilona Baarová, Mgr. Irena Jiříková, PaedDr. Jana Turčinová, 
Liana Kadlečková

Informace:  http://90.gymkvary.cz, e-mail: oslavy90@gymkvary.eu
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Autor obálky: Michal Micka, 14 let

DTP Studio:  Karel Augusta

Náklad:  1 300 ks






