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Společenské vědy 
v letech 1996–2021 

Ne vše doma máš, taky lidi potřebuješ. 
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Úvodem… 
Milé čtenářky, milí čtenáři,  
přátelé a příznivci Gymnázia Třebíč, 
 
tímto monotematickým číslem věnovaným prezentaci předmětů komise společenských věd – 
základů společenské výchovy, dějepisu, výtvarné výchovy a hudební výchovy – chceme přiblížit 
aktivity a úspěchy našich studentů v uvedených předmětech, představit jejich výtvarnou 
tvorbu a přispět tak k připravovaným oslavám 150. výročí založení školy.  
 
Příjemné čtení přeje za komisi společenských věd Lenka Mahelová. 
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Komise společenských věd v období 1996–2021 
Pavel Jindra, předseda komise společenských věd 

 
Komise společenských věd (OV a ZSV, D, HV a VV) patří mezi nejmladší komise na Gymnáziu 
Třebíč. Vznikla v roce 2004 z komise českého jazyka, kam tyto předměty původně také patřily. 
Z organizačních důvodů a nárůstu administrativy a s ní spjatými úkoly však byly uvedené před-
měty vyčleněny. Snížil se samozřejmě také počet členů komise a ten v průběhu doby kolísal a 
s členy původní komise se nadále prolínal. Orientačně platilo, že z původního počtu necelých 
20 členů měly obě komise po rozdělení přibližně něco přes 10 členů. S odstupem doby lze říci, 
že toto rozdělení se ukázalo jako funkční. 

Ve školním roce 2020–2021 má komise  13 členů: Petr Benda, Simona Bernátová, Hana 
Doležalová, Dagmar Honsová, Lenka Chybová, Pavel Jindra (předseda komise od 2004), Hana 
Laštůvková, Lenka Mahelová, Lucie Machová, Eva Mrózková, Dana Pelánová, Veronika 
Sýkorová, Marta Zimová. Členy za uplynulé četvrtstoletí také byli: Rudolf Fišer, Marie 
Javorková, Hana Krausová,  Oldřich Průša, Ilona Pospíšilová, Milan Šlosr. 

Časové dotace jednotlivých předmětů se průběžně uplynulého čtvrtstoletí měnily, byť  
nepatrně: jednalo se hlavně v ZSV a D zpravidla o jednu hodinu nahoru, nebo dolů (např. po 
zvýšení týdenní výuky z 31 na 33 hodin od roku 2006 navýšení, nebo naopak snížení po vypra-
cování nových ŠVP platných od školního roku 2015/2016 se sníženou časovou dotací ve pro-
spěch nových dvou a tříhodinových seminářů). Po zahájení „nových maturit“ v roce 2010  
složených ze společné a profilové části se změny našich předmětů nijak výrazně nedotkly  
(a tento stav platí dosud), neboť z uváděných předmětů se profilově maturovalo stejně, včetně 
maturity z estetických předmětů, tj. výtvarné a hudební výchovy. Výjimkou byl rok 2011, kdy 
si 3 studenti vybrali maturitu ze ZSV v tzv. „společné části“. Celkový zájem o studium spole-
čenskovědních oborů (právo, ekonomie, obory na filozofických fakultách apod.) byl v souhrnu 
podobný jako u medicíny a přírodních věd. 

Aktivity a činnost komise, stejně tak i výsledky různých společenskovědních soutěží za 
uplynulé období jsou podrobně zmapovány v ročenkách školy. Připomeňme z nich jen ty hlavní 
činnosti, které členové komise organizovali pro školu a studenty: regionální vlastivědné  
exkurze, tradiční zájezdy do Osvětimi, Terezína, Všestar, Modré u Velehradu, Francie,  
Německa a Itálie (organizovala D. Pelánová), přednášky odborníků k politickým a historickým 
událostem (organizovaly D. Pelánová, L. Chybová), cyklus pěti přednášek odborníků z Katedry 
div., filmových a mediálních studií UP Olomouc o české divadelní a filmové tvorbě (organizoval 
P. Benda); návštěvy Okresního soudu v Třebíči a zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu 
(organizovaly S. Bernátová, D. Honsová); přípravy charitativních jarmarků (připravovala  
D. Honsová); výstavy studentských prací ve škole a mimo ni ve spolupráci s MKS Třebíč (orga-
nizovali P. Benda, H. Krausová, L. Mahelová); hudební doprovody muzikantů a zpěváků při růz-
ných společenských akcích školy (organizovali M. Javorková, H. Laštůvková a  
J. Drobílek); hudební koncerty (organizovala M. Javorková); galerie absolventů a návod pro 
studenty, jak psát seminární práci (připravil P. Jindra).  

Z úspěchů studentů a zajímavých jejich aktivit v rámci naší komise za uplynulé čtvrtstoletí 
připomínáme následující. 

Poměrně unikátní bylo působení divadelního studentského spolku, poté dramatického 
kroužku, na půdě školy na konci milénia. Vilma Frantová založila se svými spolužáky roku 1996 
na gymnáziu divadelní spolek s názvem AMPULKA. S pomocí třídního učitele Petra Bendy  
nastudovala roku 1997 hru Františka Ringo Čecha Dívčí válka (další studenti ve hře Jana  
Hnízdilová, Jaroslav Hulín, Tomáš Kotrba, Petr Kozlíček, Petr Pavlas, Michaela Svobodová a Jiří 
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Toman). Po její maturitě se ujal vedení kroužku Pavel Jindra a ve spolupráci s Tomášem  
Kotrbou nastudovali hru Václava Klimenta Klicpery Hadrián z Římsů (premiéra 2000) ve složení 
Soňa Homolová, Nataša Chmelíčková, Kateřina Kotrbová, Martin Kašpar, Petr Pavlas, Josef 
Pohl, Alexandr Slunský, Drahomíra Vágnerová. Většina zkoušek se odehrávala na půdě gym-
názia, poté i ZUŠ Třebíč, a nastudování dané hry trvalo více než rok. Od roku 2005 vedl soubor 
Michal Lukáč (student SPŠT Třebíč, který spolupracoval s původním souborem). Soubor dod-
nes působí, účastní se pravidelně např. slavností Šamajim, pořadů věnovaných dětem a jiných 
městem pořádaných akcí.  

Nové, netradiční a ve své době na přelomu tisíciletí velmi populární byly různé formy sou-
těžních debat studentských týmů na zadaná témata. Studenti GTR v nich dosahovali (pod ve-
dením Dany Mrázkové, H. Doležalové a S. Bernátové) vynikajících úspěchů (především tým ve 
složení Petr Havlíček, Dita Kubátová, Filip Slunský, Jakub Sobotka, celostátní vítězové roku 
2003 v Debatní lize). Také v dalších soutěžích jako SOČ a olympiády (filozofická, ekonomická) 
se studenti společenskovědních oborů probojovávali až do celostátních kol, kde končili zpra-
vidla před stupni vítězů. V kultuře a umění se výrazně uplatnili Petr Kratochvíl, Jiří Štefaňák a 
František Dolíhal jak v celostátním kole SOČ, tak následně i v praktickém uplatnění. Alžběta 
Vítková v roce 2015 vyhrála celostátní kolo Filosofické olympiády a v mezinárodním se umístila 
na 4. místě a studentky Tereza Ondráčková a Monika Vlachová v roce 2011 vyhrály ve svém 
oboru 14. SOČ s tématem Kyberšikana. Také v šesti celostátních kolech Dějepisné soutěže 
gymnázií a v soutěžích Eustory prokázali studenti nadprůměrné vědomosti: Petra Novotná  
vyhrála v roce 2001 celostátní kolo a Sabina Lászlová se umístila roku 2019 mezi 10 nejlepšími 
českými a slovenskými studenty.  

Z úspěchů studentů nižšího gymnázia, pro něž tolik soutěží v našich oborech není, připo-
mínáme z roku 2011 páté místo Alžběty Vítkové, studentky tehdy 4. G, v celostátním kole Dě-
jepisné olympiády. Muzeum Vysočiny Třebíč pro žáky z našeho regionu organizovalo takzvané 
Dějepravné soutěžení. V roce 2016 družstvo gymnazistů ve složení Jakub Svoboda, Adam  
Urban, Jakub Hronza, Matyáš Dobeš, Viktor Svoboda a Tomáš Sláma obsadilo stříbrné místo. 
V roce 2017 dokonce dvě družstva našich studentů (první ve složení Filip Holoubek, Daniel 
Kneslík, Anita Pecková, Marika Špačková, Kateřina Šturalová, Pavla Vávrová, druhé ve složení 
Miloš Hrůza, Richard Mittner, Matěj Cícha, Teodor Urban, Martin Slouka a Matyáš Michálek) 
v obrovské konkurenci 26 týmů se shodným počtem bodů v soutěži zvítězila. V roce 2019 ob-
sadil stříbrnou příčku tým ve složení Adam Pohořilský, Ondřej Pažourek, Jiří Puklický, Ladislav 
Rygl, Mikuláš Michálek a Václav Cícha.  

Věříme, že se nám podařilo vybudovat základy, na něž mohou další studenti navázat.  
Přejeme jim nadšení a radost z dalších úspěchu. 
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Studentský časopis Zvonek  
Zní 40 let, zní stejně, a přesto jinak. 
Lenka Mahelová  
 
V roce 2021 slaví také školní časopis Zvonek kulaté výročí – 40 let od svého založení a vydání 

prvního „zkušebního“ čísla v roce 1981. Oficiální povolení k vydávání studentského časopisu 

nadřízenými institucemi a pravidelné vycházení však až od roku 1982. U zrodu školního peri-

odika stál PhDr. Milan Hána, který vytvořil první redakční radu Zvonku a položil základy for-

mální i grafické stránky časopisu. V průběhu času drželi nad časopisem ochrannou ruku  

PhDr. Pavel Jindra (5.–13. ročník), PhDr. Marie Nováková (13.–14. ročník), Mgr. Petr Benda 

(15.–22. ročník) a Mgr. Lenka Mahelová (23. ročník do současnosti).  

Od svého počátku fungoval Zvonek jako časopis studentů, vycházel jako periodikum a jeho 
prioritou bylo sdílet informace o škole, studentech a jejich zájmech. S výjimkou posledních let 
Zvonek přinášel obsahově podobné rubriky – zpravodajské, úvahové umělecké, naučné,  
zábavné, rozhovory… Nechyběly literární či výtvarné soutěže, studentská tvorba a pamětníci 
si připomenou velmi oblíbené Hitoto, které k časopisu patřilo. Tento hudební pořad se vysílal 
jednou měsíčně ve školním rozhlase a studenti si vytvářeli vlastní žebříček populárních hudeb-
ních skladeb.  

Obsah časopisu značně ovlivnily události 17. listopadu 1989. Do této doby Zvonek vychá-
zel oficiálně pod hlavičkou CŠV SSM, a proto se v něm objevovaly texty tomu odpovídající. 
V průběhu podzimu a zimy 1989/90 přinášel Zvonek místo informací o schůzích SSM a brigá-
dách postřehy o aktuálním dění, začaly vycházet texty o zamlčovaných osobnostech a událos-
tech, o literatuře a hudbě.   

Časopis prošel cestou mnoha malých i velkých změn, po stránce formální i po stránce  
obsahové. V průběhu času se měnila redakční rada, rubriky, nápady a náplň jednotlivých čísel 
i frekvence vydávání.  

Proměny zaznamenalo i logo. Velký a výrazný vliv na grafickou podobu Zvonku měl rozvoj 
technických možností sazby a tisku textu a obrazového materiálu. Texty prvních ročníků byly 
přepisovány na mechanickém psacím stroji a jejich kopie se množily na cyklostylu. Tato me-
toda byla komplikovaná a také nekvalitní. Později cyklostyl nahradilo kopírování, následovalo 
přepisování na elektrickém psacím stroji, na počítači v programu T602, Lotus WordPro.  
Poslední ročníky Zvonku díky programům Microsoft Office a dalším grafickým programům zís-
kaly atraktivní a profesionální podobu, kterou by mohly směle konkurovat v mediálním  
prostředí. V současné době vychází časopis v elektronické podobě, tištěnou formu zajišťuje 
sponzorsky tiskárna Amaprint.   

Každoročně se tvůrci Zvonku účastnili různých přehlídek a soutěží školních časopisů. 
V roce 2015 získal ocenění pro finalistu soutěže „Nejinspirativnější středoškolský časopis 
2015“.  

Velkou výzvu obdržel Zvonek zhruba před dvěma lety. Poslední nadšení členové redakční 
rady odmaturovali a noví se neobjevili. Tato situace vznikla důsledkem prudkého rozvoje tech-
nologií a celkovou změnou životního stylu a myšlení, nelze hovořit o „pohodlnosti“ studentů.  

Sociální sítě postupně zahlcují informační platformu – informace stávající je zároveň již 
informací starou. Tištěná média ztrácejí šanci obstát ve virtuální světě. Zvonek opustil starou 
obsahovou formu a našel novou, moderní tvář ve formě literárního magazínu, který vychází 
ve spolupráci studentů semináře českého jazyka a semináře grafického designu a dalších  
zájemců.   
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Pojetí Zvonku ve školním roce 2020/21 je navíc velmi specifické. U příležitosti 150. výročí 
založení školy postupně vycházejí monotematická čísla. V nich představují jednotlivé komise 
předmětů, které jsou vyučovány na gymnáziu, svoji práci, náplň výuky, úspěchy studentů a 
výsledky svého úsilí.  

Přejme si, aby se Zvonek dožil oslav 200. výročí založení školy v roce 2071 a nadále patřil 
studentské tvorbě, studentskému životu.  
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Zvonek a Jiskra v roce 1989  
Pavel Jindra 
 
Ve Zvonku, ročník VIII, školní rok 1988/1989, číslo 5, vydávaným Celoškolským výborem Socialistického 
svazu mládeže, na straně 1, tedy jako úvodník, připravily tehdejší studentky 4. A Iveta Formánková a 
Miroslava Kopečná následující text. Uvádíme v plném znění, ukázku z Jiskry jsme převedli do modře 
vytištěného textu. Ukázka z uvedeného čísla Zvonku: 

 
Vychází každou sobotu  
JISKRA   
Jednotlivá čísla 20 hal. 
Sociálně demokratický týdeník na jihozápadní Moravě 
Ročník I.   
V Třebíči, v sobotu 18. 1. 1919   
Číslo 1 
 
Dne 19. 1. 1989 se v sále v budově OV KSČ konalo slavnostní zasedání u příležitosti 70. výročí 
založení „JISKRY“. 

Když jsme ve 14:02 vkročily do sálu, zjistily jsme, že je už za dvou třetin zaplněn. Rozhlížely 
jsme se po soudruhu profesorovi, ale marně. Mezi lidmi jsme jej nenašly. Nebyly jsme samy, 
kdo někoho hledal. Nakonec jsme bezradně klesly na dvě židle, které se namanuly. Máme  
pocit, že sem nepatříme, kolem nás samí starší vážní lidé. A soudruh pořád nikde. Ve 14:08 sál 
náhle ztichl, zazněla hymna, všichni povstali… a pak si zase sedli. Byla přednesena báseň  
Donáta Šajnera „Ve všem“, potom následovalo uvítání a první projev (celkem jich bylo sedm). 
Slavnostní projev přednesl Dr. Stanislav Podhrázký a začal historií listu. Řekl, že zakladateli  
Jiskry byli B. Šmeral, G. Kliment, O. Rydlo, Fr. Brodský, V. Hamza aj. Dále se zmínil o tom, jak 
na začátku v Rovnosti Jiskru kritizovali, o tom, že Jiskra byla nejrevolučnějším časopisem,  
o sbírce milion haléřů a mnohé jiné informace, kterými vás však zahltit nechceme. Je však  
zajímavé, že každý příspěvek nakonec skončil u přestavby a nějaký čas se u ní zdržel. Je to téma 
vskutku aktuální, ale 7x jsme slyšely v podstatě to samé. Také hovořila Marie Hutarová, Oto 
Šula, tajemník OV KSČ v Humenném Mikuláš Rožko, předseda OV KSČ v Jihlavě s. Novotný, 
místopředseda ÚV ČSN s. Dvorníková, jejíž příspěvek se nám líbil asi nejvíce, protože byl  
takový, jak se to stále propaguje, ale málo užívá – byl krátký, stručný, osobní a lidský. 

Ukázka z prvního čísla Jiskry  
„Přistupujeme k zakládání listu pro chudé lidi západní Moravy se skromnými prostředky. 

Nemáme nic, než dobrou vůli poctivě pracovati ve prospěch nemajetných. Šířiti po našich měs-
tech i vesničkách třídní poznání, vzněcovat v srdcích chudých lidí dosud socialisticky neuvědo-
mělých první jiskru vzájemné lásky a solidarity. Ale z malé jiskry velký oheň bývá. Věříme, že 
naše práce nebude bez výsledků a že v několika měsících na západní Moravě bude vliv chudých 
lidí ve městech i na venkově rozhodovati.“ 

Připravily Formánková, Kopečná 4. A 
 
Tolik tedy ukázka. Co je na tom zajímavé?  Krásný doklad doby z konce socialismu. Jiskra byla 
významným regionálním časopisem Třebíčska a na oslavy jejího vzniku roku 1919 dostala re-
dakce Zvonku, respektive tehdejší ředitelství školy, oficiální pozvánku, již nebylo samozřejmě 
možné odmítnout, takže dvě jmenované studentky – redaktorky tam byly vyslány. To zaprvé. 
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Za druhé napsaly to tak, jak to tehdy viděly a vnímaly jako mladí lidé, a bez nějakých zá-
sahů to vyšlo v uvedeném čísle školního časopisu. 

Za třetí je třeba si uvědomit, že každé číslo Zvonku šlo jednak na Odbor kultury tehdejšího 
Městského národního výboru v Třebíči, jednak na Ústřední výbor Socialistického svazu mlá-
deže v Praze, ale hlavně na Okresní výbor Komunistické strany Československa v Třebíči přímo 
k rukám ideologického tajemníka, tehdy sídlícího v nově postaveném Fóru. Bylo zcela běžné, 
že vedení školy s odpovědným redaktorem po vydání každého čísla očekávalo, jaká bude re-
akce této mocné instituce.  

Mohu zcela zodpovědně prohlásit, že během mého působení ve Zvonku od 1985 ta nej-
horší: článek studentek se ideologickému tajemníkovi nelíbil, jejich vedení bylo označeno za 
špatnou ideovou práci odpovědného redaktora s mládeží a byla z toho vyvozena kázeňská 
opatření. 

Pro dnešní studenty toto celé může být absurdní, možná i směšné. Jako zájemcům  
o společenské vědy to ale může přispět k malému zamyšlení a k „pochopení“ minulosti i  
přítomnosti.  Přeji vám v tom hodně úspěchů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace na titulní straně Zvonku Štěpán Mareš 
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Kalendárium třebíčského gymnázia 1871–2021 
Pavel Jindra 

1871–1896 
14. 8. 1871 ministerský c. k. výnos o zřízení nižšího slovanského gymnázia v Třebíči  
 s vyučovacím českým jazykem, zapsáno 76 žáků, vyučováno  
 v letech 1871–1875 „U Krupičků“ (nyní Městská policie Třebíč); 
8. 10. 1871 slavnostními bohoslužbami v kapucínském klášteře zahájeno vyučování; 
31. 7. 1873   žádost správní komise o změnu na ústav německý, žádosti vyhověno, české pobočky  

v 1. a 2. třídě; 
1875–1889 ústav umístěn v obecné škole u farního kostela (dříve Střední zdravotnická škola); 
1880  povoleny české pobočky pro 3. třídu; založena Gymnasiální Matice Třebíčská, první 

předseda JUDr. Antonín Blahovec; 
1883   žádost o převedení na ústav český; 
1886  vyšší české gymnázium s německými pobočkami; 
1888   končí německé třídy; 
 první maturanti vyššího gymnázia; 
22. 9. 1889 zprovozněna historická budova školy od stavitelů R. Wolfa a J. Herzána, instalována 

věnovací pamětní deska s barevnými a zlacenými nápisy; 
1896   první almanach gymnázia s názvem Pamětmi 25letého trvání státního gymnasia  

v Třebíči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1896–1921 
1914                    první dvě dívky Ludmila Česneková a Ludmila Kotrbová absolvovaly maturitní zkoušku; 
1914–1918  za 1. světové války byla budova školy uvolněna pro vojenskou nemocnici, výuka opět 

probíhala v obecné škole u farního kostela; maturovalo se ex offo jen výrazem uznán 
dospělým s vyznamenáním a ještě těsně po válce výrazem uznán dospělým většinou 
hlasů; 

1919 založen studentský časopis Svítání (Vítězslav Nezval – Bedřich Fučík – Miloš Dvořák); 
1921  druhý almanach s názvem Památník na oslavu 50. výročí gymnasia v Třebíči, 
 vyhotovena nová strana původní pamětní desky ústavu. 

 

1921–1946 
20. léta  nové výnosy ministerstva školství a osvěty o přijímání dívek za veřejné žačky, změny 

učebních osnov, němčina se stala nepovinným jazykem; 
23. 6. 1924 výnos Ministerstva školství a národní osvěty o změně ústavu z gymnázia klasického  

(s řečtinou) na reálné (s francouzštinou a deskriptivou); 
1929  maturuje poslední oktáva s řečtinou, v posledním ročníku klasického gymnázia matu-

rovalo také 16 mladých žen; 
1930 založeno Rodičovské sdružení; 
9. 10. 1938 kromě čtyř učeben ostatní zabrány pro potřeby československého vojska; 
                      do ústavu dočasně umístěny ředitelství reálného gymnázia ze Znojma a učitelského 

ústavu z Opavy, postupně též agendy reálných gymnázií z Telče, Ivančic a Hustopečí; 
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1941–1942 konferenční protokoly začaly být psány německy; 
18. 3. 1942  nařízeny zvláštní jazykové kurzy němčiny pro všechny profesory ústavu; 
1942 na jaře tohoto roku, těsně před atentátem na zastupujícího protektora R. Heydricha, 

prostory školy posloužily jako shromaždiště židovského obyvatelstva v počtu cca 1 300 
před jeho odjezdem do Terezína; 

1942–1943  kronika ústavu začala být psána německy, česko-německé nápisy v budově školy; 
21. 6. 1943 inspekční návštěva protektorátního ministra kultu a vyučování Emanuela Moravce; 
1944 o prázdninách škola vyklizena pro potřeby německého lazaretu, poté přemístěna do 

Dělnického domu na Jejkově;  
1945  v únoru zabrány všechny učebny pro německé uprchlíky;  
1945–1946 školní rok zahájen s učebními osnovami z roku 1933; 
1946  třetí almanach s názvem 75 let gymnasia v Třebíči. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1946–1971  

1954 maturitami končí reálné gymnázium; 
1955–1971 maturují studenti Jedenáctileté střední školy a následně Střední všeobecně vzdělávací 

školy, škola umístěna do nové budovy na tehdejším náměstí Osvobození (v roce 2021 
Václavské náměstí a byla zde ZŠ), v původní budově gymnázia zřízena naopak 2. ZDŠ; 

1957–1966 škola poskytuje kurzy pro Střední školu pro pracující; 
1961  název školy Střední všeobecně vzdělávací škola; 
1961–1970 škola poskytuje tzv. vojenské kurzy; 
1968 vrácen název gymnasium; 
1970  generální oprava původní budovy školy; 
1971  zahájení výuky v rekonstruované budově; čtvrtý almanach s názvem Almanach k 100. 

výročí gymnasia v Třebíči. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1971–1996 
1971–1989 probíhá povinné proškolování členů pedagogického sboru, respektive nestraníků  

v podobě tzv. ideově politického vzdělávání učitelů; 
1980  zahájení výuky podle nové koncepce přijaté roku 1976: zavedeny postupně předměty 

odborné přípravy: ekonomika, programování, zemědělství, elektrotechnika, technická 
chemie; 

1982  povoleno tehdejším odborem kultury při ONV v Třebíči vydávání studentského  
časopisu Zvonek; 

23. 10. 1987 udělen škole čestný název Gymnázium Bedřicha Václavka; 
1. 9. 1989  zahájena výuka v budově bývalého Ingstavu na ul. Bráfova 2; 
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1990 zrušen čestný název školy, zrušení odborných předmětů kromě programování a admi-
nistrativy, zavedení humanitních tříd s latinou a volitelnou francouzštinou; 

1. 9. 1990 zahájena výuka v prvním ročníku víceletého (tehdy sedmiletého) gymnázia; 
1991 právní subjektivita školy; 
1992 obnovení činnosti Gymnazijní matice; 1. předseda ing. Jan Gross; stavební povolení 

k zahájení přístavby školy; 
30. 4. 1994 sejmutí pamětní desky ve vestibulu školy a nalezení historických dokumentů; 
30. 12. 1994 dokončení „velké“ přístavby školy: nové šatny, zrcadlový sál a posilovna, tělocvična a 

nové učebny a kabinety;  
4. 9. 1995 zahájení výuky v přístavbě školy; 
1996 ukončení výuky v budově bývalého Ingstavu na ul. Bráfova 2; 
12. 10. 1996 oslavy 125. výročí založení gymnázia, pátý almanach gymnázia s názvem Almanach 

Gymnázia Třebíč 1871–1996 a následné slavnostní uložení a zazdění původních a  
nových dokumentů za pamětní desku ve vchodu historické budovy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996–2021  
1997 první maturanti víceletého studia (tehdy sedmiletého, trvajícího do 2001); 
2001 končí humanitní třídy, následně všeobecné studium; 
2003 po obnovení devítileté školní docházky, maturují první studenti osmiletého studia; 
2005–2006        jazykový projekt Comenius – výměnná pobyty žáků gymnázia se SŠ v Antverpách  

v Belgii 
2006 škola vydává Doplněk almanachu Gymnázia Třebíč 1996–2006; 
2013 zahájena rozsáhlá postupná rekonstrukce historické budovy: výměna oken, dveří a  

jejich zárubní, podlah a střechy; přeměna bytu školníka na kabinety, rekuperace celé 
budovy; nový nábytek a nové přístrojové vybavení laboratoří biologie, chemie a fyziky 
vše doprovázeno modernizací počítačové sítě; průběžně se během oprav a následného 
budování „malé“ přístavby učilo dle potřeb v budovách na ulici Bráfova 1 a 2,  
v tělocvičně a v posilovně; 

2014 zahájeny spolupráce a výměnné pobyty nejdříve se SŠ ve Frankfurtu nad Mohanem 
v SRN, následně se SŠ v Tampere ve Finsku 

2015 vybudování Badatelského centra pro výuku přírodovědných předmětů, dočasně umís-
těno v učebně č. 14; 

 zahájení činnosti Studentského parlamentu Gymnázia Třebíč; 
2015/2016 od tohoto školního roku zahájena výuka podle nového Školního vzdělávacího  

programu, tj. po úpravách hodinových dotací ve prospěch volitelných předmětů  
ve 3. a 4. ročníku; 

2016–2020 účast školy v projektu Spoluprací k profesionalitě – proškolení čtyř interních mentorů 
za účelem rozvoje dovedností pro kolegiální podporu; 

2017 zapojení školy do projektu Šablony I, následně II za účelem zlepšení profesní úrovně 
pedagogů (IT dovednosti, jazyková vybavenost, odborné znalosti); 
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2017–2019 probíhala výstavba třípatrové („malé“) přístavby školy v místě bývalého školního dvora 
pro potřeby studentské knihovny s odpočinkovým prostorem, Badatelského centra pro 
přírodní vědy (přestěhováno z učebny č. 14) a multimediální jazykové učebny; 

2018 instalací plošin pro imobilní osoby zajištění bezbariérovosti školy; 
 1. ročník Běhu pro Paměť národa; 
2018–2020  zapojení školy do projektu Učíme se ze života pro život; 
2019 zapojení školy do projektu Šablony II – IT technika do výuky; projekt plánován do 2022; 
 2. ročník Běhu pro Paměť národa; 
2020 kompletní rekonstrukce hygienických zařízení v historické budově školy; v průběhu 

roku přechod na on-line výuku.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020–2021 

2021                    bude zahájena generální rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí; 
9. 10. 2021       oslavy 150. výročí školy (akademie, prohlídka školy, setkání absolventů, bohoslužba), 

škola vydá šestý almanach. 
                 5x ilustrace Ondřej Pěnčík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční almanachy Gymnázia Třebíč  
z let 1921, 1946, 1971 a 1996  
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150 let Gymnázia Třebíč  
150 let práce pro českou společnost 
Pavel Jindra 
 
Ukázka z plánovaného příspěvku do almanachu 2021. Jedná se o úvod k medailonkům nežijících i žijí-
cích našich absolventů.  

 
V 2. polovině 19. století po prohraných válkách a pádu Bachova absolutismu (1859) se 
habsburská monarchie vydala cestou nastupující ústavnosti. Tento proces byl završen tzv. 
„prosincovou ústavou“ z roku 1867, platnou až do roku 1918. Únorová, též Schmerligova,  
ústava (1861) a zvláště pak spolkový zákon (1867) umožňovaly rozvoj občanských iniciativ. 
Česká středostavovská společnost vedená ideami Františka Palackého se v nastalé situaci do-
máhala svých občanských práv: byly založeny např. Národní listy (1861), pěvecký spolek Hlahol 
(1861), tělocvičná organizace Sokol (1862), otevřeno Prozatímní divadlo (1862), položeny  
základy Národního divadla (1868) apod. V různých českých městech se otevíraly spořitelny a 
pojišťovny a mimo jiné i české novodobé školy a gymnázia. Prvním takovým českým gymná-
ziem bylo reálné gymnázium v Táboře (1862).  

Také třebíčští měšťané pod vedením Dr. Jana Miloslava Haněla usilovali o větší politický 
vliv na správu města. V roce 1882 skutečně definitivně vítězili v obecních volbách a Třebíč se 
zařadila mezi několik málo moravských měst v českých rukou. Souběžně s těmito politickými 
snahami jim také šlo o vybudování českého středního školství. Posíleni prvním vítězstvím 
v obecních volbách roku 1867 zintenzívnili svůj tlak na rakouské úřady a podařilo se jim dosáh-
nout toho, že 14. srpna 1871 císař František Josef I. povolil zřízení nižšího gymnázia s vyučova-
cím jazykem českým, jež bylo roku 1886 (jako šestileté) změněno na vyšší, takže roku 1888 
mohli maturovat první studenti. Následujícího roku 1889 pak škola opustila dosavadní  

Výuka studentů byla zahájena v budově U Krupičků, vyučovalo se též v obecné škole u farního kostela  
a od roku 1889 v neorenesanční novostavbě, kde s přestávkami výuka probíhá dodnes. 
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provizorní vyučovací prostory a byla přestěhována do městem postavené novorenesační  
budovy na tehdejším náměstí Františka Josefa I., kde s výjimkou 50. a 60. let 20. století (byla 
zde umístěna ZDŠ) sídlí i nyní.  

Ústav, jeho učitelé a studenti prožívali nejtragičtější události v dobách světových válek.  
Za tzv. Velké války studenti např. maturovali dle válečných potřeb monarchie ex offo jen výra-
zem uznán dospělým s vyznamenáním a ještě těsně po válce výrazem uznán dospělým větši-
nou hlasů. Za 2. světové války budova školy posloužila např. jako vojenský lazaret, ale i jako 
shromaždiště židovského obyvatelstva z Třebíče a okolí v počtu přibližně 1 300 před jeho 
transportem do Terezína roku 1942. Jako připomínka této tragické události byl před budovu 
gymnázia v roce 2003 umístěn sedmiramenný kamenný svícen, dílo architekta Jaroslava  
Klenovského a sochaře Nikose Armutidise. 

Původní historická budova prošla první rekonstrukcí při příležitosti 100. výročí školy. Další 
velké úpravy následovaly po roce 1989, kdy v dobách porevoluční euforie se podařilo prosadit 
a realizovat „velkou“ přístavbou nových učeben a tělocvičny.  V čase blížícího se 150. výročí 
školy byla realizována druhá, „menší“ přístavba a následně i celková rekonstrukce a moderni-
zace historické budovy, o čemž se čtenář podrobně dočte na jiných stránkách almanachu. Jako 
drobná kuriozita a doklad doby se dá uvést, že před historickou budovou se nachází také busta 
Kurta Konrada, který ale se školou jako třebíčský rodák nemá nic společného, zatímco busta 
Bedřicha Václavka, maturanta školy, po němž dokonce krátký čas byla škola pojmenována, 
byla neznámo kdy odstraněna…    

V kulturní historii naší společnosti si gymnázium vysloužilo označení „gymnázium bás-
níků“ a literární soutěž organizována městem jen nazývána „Nezvalova Třebíč“. Snad to bylo 
způsobeno chudým, ale magickým krajem podhůří Vysočiny a jeho geniem loci vymezeným 
osamocenými místy a jejich svéráznými osobnostmi: Petrkovem a rodinou Bohuslava Reynka, 
Starou Říší a rodinou Josefa Floriana, Tasovem Jakuba Demla, Novou Říší a Jaroměřicemi Oto-
kara Březiny a Nezvalovou Třebíčí. Z toho prostoru docházela „do ústavu“ za studiem budoucí 
česká inteligence. Když maturovalo prvních 15 studentů, měla Třebíč okolo 10 000 obyvatel; 
na počátku 21. století jich žilo ve městě až 38 000 a každoročně maturovalo víc jak 100 stu-
dentů. Za dobu 150 let tak ústavem prošlo přibližně 10 000 studentů… Řada z nich se výrazně 
zapsala svým vědeckým přínosem a kulturním odkazem do regionálního a národního pově-
domí. 

Následující medailonky představují některé z nich. Jejich abecední řazení bylo zvoleno 
ryze z praktických důvodů a bude doplněno rozdělovníkem. Jejich rozsah nemusí plně kore-
spondovat s významem a přínosem dané osobnosti. Výběr byl určován následujícími kritérii: 
vědecká a umělecká činnost, publikační činnost, veřejně prospěšná činnost a v neposlední 
řadě dnes i neodmyslitelná medializace jejich jména. Maturantky jsou uváděny pod svým  
dívčím jménem, následně vyvdaným. Akademické tituly nejsou uvedeny, je dost pravděpo-
dobné, že ne u všech by se je podařilo zjistit.  

(Bude následovat poděkování, v tuto chvíli Mgr. Jitce Padrnosové, Ph.D., a RNDr. Josefu Skryjovi.) 

Níže uvedený text není v žádném případě chápán jako vyčerpávající. Autorovým cílem 
bylo vytvořit základ, který může být při další podobné příležitosti doplňován, upřesňován a 
samozřejmě i opravován. Hora ruit – dalších 25 let zběsile rychle uteče a budoucí tvůrci alma-
nachu budou stát zanedlouho před podobným úkolem. Lze jim jen popřát, aby měli co  
opravovat, upřesňovat a především doplňovat…   
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BARTUŠEK Antonín, básník   
BOUZEK Vladimír, sportovec  
BUBLAN František, politik  
DEML Jakub, spisovatel  
DOKULIL Jan, spisovatel  
DOKULIL Miloš, jazykovědec  

DOSTÁLEK Igor, herec  
DVOŘÁK Miloš, spisovatel  
FIŠER Rudolf, historik  
FOLK Čestmír, biolog  
FRANTOVÁ Vilma, herečka  
FUČÍK Bedřich, literární kritik  

 
GERŽA Josef, režisér (následuje ukázka, jak to může vypadat; vybral jsem pro tuto potřebu osobnost, 
jež by mohla zaujmout čtenáře napříč profesemi) 
GERŽA Josef (1912 Třebíč – 1964 Třebíč), maturita 1931  
Divadelní režisér, povoláním učitel základní školy v Třebíči, pro širokou třebíčskou veřejnost 
známé vždy jako Masarykova. Stal se osou divadelního života a třebíčských ochotníků v 50.  
a 60. letech minulého století a následně právem obdivovanou legendou. Po 2. světové válce 
se kolem jeho osoby soustředily ochotnické spolky tzv. závodních klubů, kterých v Třebíči bylo 
okolo deseti. V 50. letech seskupil jejich zájemce do Dramatického studia. Řada osobností, 
z nichž se později staly více či méně známé tváře profesionálních herců, začínala pod jeho ve-
dením, např. Otto Braunschläger, Leopold Franc, Bohumila Myslíková, Jiří Pecha, Milan Riehs, 
Lubomír Vidlák aj., vesměs budoucí studenti brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.  
S třebíčskými ochotníky během 17 let nastudoval okolo 42 her.  V roce 1956 se probojovali 
mezi 12 ochotnických souborů 26. Jiráskova Hronova – a zde i zvítězili. Prosadili se Čapkovým 
Loupežníkem, který měl předtím premiéru v Třebíči v únoru téhož roku, a postupně v něm hos-
tovali Vladimír Ráž a Karel Höger. Z Hronova si odvezli i čestná uznání: za režii (Josef Gerža)  
a herecké výkony (Antonie Svobodová za Mimi a Jan Charvát za Šefla, Karel Pospíšil hrál Lou-
pežníka a Růžena Vidláková zahrála Lolu).  

Roku 1958 umírá předčasně v necelých 30 letech blízký Geržův všestranně talentovaný 
spolupracovník Lubomír Vidlák a Josef Gerža zahajil spolupráci s borovinskými ochotníky  
vedenými Leou Sedlářovou. Jeho smrtí pak pomalu končí slavná éra třebíčského ochotnického 
divadla… 
 
HEJÁTKO Jan, biolog  
JELEČEK Josef, podnikatel  
JOURA Leopold, geograf  
KALABISOVÁ Jiřina, provdaná Salaquar-
dová, spisovatelka  
KLUSÁČKOVÁ Eva, provdaná Svozilová, 
Motus  
KLUSÁK Milan, politik  
KOUTEK Jaromír, přírodovědec  
KOVÁČIK Pavel, politik  
KRAJINA Vladimír Josef, přírodovědec a 
politik  
KRATOCHVÍL Milan, přírodovědec  
KRESSA Lubomír, výtvarník  
KRŠŇÁK František, výtvarník  
KUČERA Miloslav, grafolog  
KVÍZ Zdeněk, astronom  
MÁCHAL Svatopluk, výtvarník  

MALÝ František, právník 
MAREŠ Štěpán, výtvarník  
MUŽÍK Miroslav, farmaceut  
MŰLLER Karel, farmaceut  
MYSLÍKOVÁ Bohumila, herečka  
NAVRÁTIL Oldřich, herec  
NAVRÁTILOVÁ Dagmar, provdaná Minaří-
ková, geoložka 
NEKUDA Vladimír, archeolog  
NEVOSAD Jiří, zakladatel Nezvalovy  
Třebíče  
NEZVAL Vítězslav, spisovatel  
NIKODEM Viktor, výtvarník  
NOVÁK Ladislav, výtvarník a spisovatel  
PACAL Pavel, politik  
PAVLAS Jiří, podnikatel  
PEKOVÁ Simona, rozená Vidláková,  
herečka 
PERNIČKA František, jaderný fyzik  
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PICBAUER Richard, mykolog  
POKORNÝ Alois, lékař  
PROKEŠ Ladislav, přírodovědec  
PROKEŠOVÁ Vlastimila, provdaná Cahová, 
sportovkyně  
SAMEŠ Vincenc (Čeněk), archivář, historik  
STEJSKAL Jan, geolog  
SUZA Jindřich, přírodovědec 
SVOBODA Jiří, hudebník  
SVOBODA Pavel, politik  
SVOBODOVÁ Růžena, provdaná Vidláková, 
herečka  
ŠABACKÝ Josef, botanik  
ŠILHAVÝ Miroslav, fyzik 
ŠILHAVÝ Přemysl, předseda muslimských 
obcí v Československu a ČR  
ŠILHAVÝ Vladimír, lékař  
ŠMERAL Bohumír, politik  

ŠMERAL Theodor, politik  
ŠNOFLÁK Jan, přírodovědec  
ŠOFR Jaromír, kameraman 
ŠVÁBENÍK Jan, přírodovědec  
URBAN Otmar, muzikolog   
VÁCLAVEK Bedřich, literární kritik  
VAIGNER František, hudebník  
VANÍČEK Bedřich, výtvarník  
VIDLÁK Lubomír, herec   
VOSTAL Bohumil, reportér 
VRTAL Josef, herec 
ZAHRADNÍČEK Jan, lékař  
ZAHRADNÍČEK Jan, spisovatel 
ZAHRADNÍČEK Josef, přírodovědec  
ZAVŘEL Jan, přírodovědec  
ZEJDA Radovan, vlastivědný badatel  
ZVĚŘINA Jaroslav, sexuolog  
ŽÁK Michal, meteorolog 

 
 
Učitelské osobnosti na GTR – nematuranti 
 
ČERNÝ Rudolf, originální myslitel a spisovatel  
HÁNA Milan, zakladatel Zvonku  
MÁCHAL Jan, organizátor třebíčského veřejného života  
OPLETAL Jan, sbormistr třebíčského Hlaholu 
POKORNÝ Oldřich, sokolský činovník a odbojář (i zde následuje podobná ukázka, jak to může 
vypadat; vybral jsem pro tuto potřebu osobnost, jež by mohla zaujmout čtenáře napříč profe-
semi) 
POKORNÝ Oldřich (1909 Horní Bobrová – 1942 Osvětim), učil 1938–1941 
Sokolský činovník a sportovec-lyžař. Spoluzakládal roku 1938 Jurenkovu osadu. Zapojil se za  
2. světové války do odbojové činnosti v řadách Obrany národa, zatčen byl v říjnu 1941 při akci 
Sokol. Po válce vyznamenán prezidentem Benešem Československým válečným křížem 1939. 
Jeho pamětní deska je umístěna ve vestibulu gymnázia.  
SEDLÁČEK Josef, klasický filolog  
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Školní knihovna 
Dana Pelánová 

 
Školní knihovnu v uplynulých 25 letech vede Mgr. Dana Pelánová a navázala na práci velmi 
úspěšných předchůdkyň Mgr. Jaroslavy Kolmanové a Mgr. Evy Svobodové.  

Do „nové“ knihovny, která vznikla v bývalém kabinetu TV v přízemí staré budovy, byla 
v roce 1996 přestěhována větší část fondu žákovské knihovny. Část knih zůstala v bývalém  
kabinetu za učebnou č. 16 a v současné době je deponována v suterénu školy. S půjčováním 
knih 15 let pomáhala PhDr. Dana Murárová, která je nyní předsedkyní komise cizích jazyků, a 
proto sdílí kabinet s vyučujícími jazyků. 

Knihovna má v současné době necelých 5 000 svazků, z toho přibližně polovinu tvoří  
odborné knihy ze všech oborů. Slouží studentům především při přípravě seminárních prací ve  
4. ročníku. Druhou polovinu tvoří beletrie, z větší části jsou to tituly pro tzv. mimočítankovou 
a maturitní četbu. Kromě nových titulů zde zájemci najdou i velmi staré knihy, např. Komen-
ského Orbis pictus z r. 1783 nebo Hájkovu kroniku z roku 1819. 

Práce knihovnice spočívá nejen v půjčování knih, ale také v poskytování konzultací a  
vyhledávání důležitých informací. Studenti proto mohou do knihovny zajít kdykoliv, popřípadě 
si knihu dopředu objednat. 

V roce 2020 byla v bývalé kotelně otevřena studovna, kam byla přesunuta část odborných 
knih, časopisů a přijímacích testů, které si studenti mohou prezenčně zapůjčit k přípravě na 
další studium na vysokých školách.   
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Cyklus besed s osobnostmi 
Lenka Chybová 

 
Od roku 2011 se mohou studenti gymnázia setkávat na besedách se zajímavými osobnostmi. 
Programy besed, které se týkají mnoha oblastí, jsou velmi pestré a inspirující a studenti tyto 
besedy hodnotí velmi pozitivně. 
2011–2012  

 přednáška Jiřího Kociána z Ústavu soudobých dějin AV ČR o sociálním a ekonomickém  
vývoji ČSR po 1945;  

 přednáška regionálního historika Rudolfa Fišera o středověkých dějinách města Třebíče; 
cyklus pěti přednášek vyučujících Katedry divadelních, filmových a mediálních studii UP 
Olomouc (Jiří Štefanides, Tatjana Lazorčáková, Helena Spurná a Petr Bilík) o české diva-
delní a filmové tvorbě; 

2013–2014  

 beseda o Antonínu Kalinovi – třebíčském rodákovi, kterému se podařilo zachránit před 
téměř jistou smrtí 1300 dětí v koncentračním táboře Buchenwald. Mezi vzácnými hosty  
nechyběli pan Naftali Fürst z Izraele a pan Alex Moskovic ze Spojených států amerických, 
někdejší z „Kalinových dětí“, a dále reportér a spisovatel Stanislav Motl, který po několi-
kaletém intenzivním historickém pátrání sepsal o těchto neznámých událostech knihu; 

2014–2015 

 beseda s Martinem Mejstříkem, jedním z hlavních představitelů a organizátorů student-
ského hnutí, které se podílelo na rozpadu komunistického režimu v Československu v roce 
1989; 

 beseda s Vojtěchem Pacnerem, MSc., bývalým studentem 4. ročníku Gymnázia Třebíč,  
jedním ze studentských „vůdců“ z listopadu 1989; 

2015–2016 

 beseda s Františkem Bublanem, signatářem Charty 77, bývalým ministrem vnitra  
a senátorem PČR; 

 beseda s P. PhDr. Jindřichem Zdíkem Zdeňkem Charouzem, OPraem., Th.D., odborníkem 
na církevní dějiny, externím učitelem na PdF MU, autorem řady prací z oboru historie pre-
monstrátského řádu, jehož je i členem. Pan Charouz poutavým způsobem doplnil fakta sou-
visející jak s likvidací klášterů, tak s osudy představených a členů řádů, kteří byli  
Akcí K postiženi;  

 beseda s Magdou Vášáryovou, herečkou, spisovatelkou, političkou, aktivistkou  
a socioložkou, o své kariéře umělecké i politické; 

 beseda s Martinou Dlabajovou, poslankyní Evropského parlamentu, o studiu, práci  
a projektu motivačních stáží pro mladé lidi s názvem „PročByNe“ ; 
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2016–2017 

 beseda s Pavlem Bárem, dramaturgem, muzikálovým historikem, libretistou a učitelem na 
DAMU;  

 beseda s Pavlem Teličkou, českým europoslancem a místopředsedou Evropského parla-
mentu, na témata vnitropolitická (Bílou knihu, elektronickou evidenci tržeb)  
i celoevropská (Brexit), dále školství, např. vize zlepšení českého vzdělávacího systému 
nebo možnosti studia v zahraničí, téma eura a eurozóny; 

 beseda s MUDr. Vítem Kaňkovským, poslancem Parlamentu České republiky, místopřed-
sedou Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku, o kvalitě zdraví obyvatel ČR; 

2017–2018  

 beseda s Václavem Moravcem – redaktorem, moderátorem a VŠ učitelem a žurnalistou;  

 beseda s Hanou Žákovou a prof. Ing. Jiřím Drahošem, dvěma nově zvolenými senátory 
Parlamentu ČR.  Hana Žáková, dlouholetá starostka obce Koněšín na Třebíčsku, pohovořila 
především o zkušenostech se starostováním, o možnostech rozvoje našeho okresu a mmj. 
o spolupráci s mladými lidmi. Prof. Ing. Jiří Drahoš, vysokoškolský učitel, emeritní předseda 
Akademie věd ČR a finalista prezidentských voleb v roce 2018, zavzpomínal na léta studií a 
odpovídal na dotazy týkající se jak své vědecké kariéry, tak zákulisí prezidentské kampaně; 

 beseda s Michalem Žákem, meteorologem a absolventem GTR. Jednalo se o přednášku a 
následnou debatu na téma „Změna klimatu a její dopady (nejen) na Česko“; 

 beseda s Bohumilem Vostalem, zahraničním zpravodajem ČT. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bohumil Vostal – hrdý Třebíčan 
Michaela Zvěřinová 

 
V pondělí 7. května 2018 zavítal mezi studenty třebíčského gymnázia novinář, reportér  
a zahraniční zpravodaj České televize Bohumil Vostal. Na besedě se setkal nejen s žáky, ale 
také s některými učiteli, které zde potkával v době svých studií. 

Hlavním tématem byla jeho práce zpravodaje pro Českou televizi. V současné době ho 
můžeme vídat v reportážích i živých vstupech z Londýna. Ne vždy tomu tak bylo. Bohumil 
Vostal mluvil také o době, kdy byl stálým zahraničním zpravodajem v Bruselu.  

Při této příležitosti zdůraznil důležitost vzdělání a z jeho úst jsme mohli slyšet, kde studo-
val. Vzhledem ke svému studiu ve Velké Británii a USA připomněl, jak je dnes nutné ovládat 
cizí jazyky. Bohumil Vostal zaujal žáky především všeobecnou znalostí situace nejen  
v České republice, ale také ve světě, což dokázal ve svých odpovědích na dotazy přítomných. 

Na konci besedy novinář pronesl, že je hrdý na to, že se narodil v Třebíči. A Třebíč? Ta by 
měla být hrdá na takové osobnosti, jakým je pan Bohumil Vostal.  
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Pomáháme a chráníme  
Dagmar Honsová    
 
Gymnázium má svým žákům poskytovat nejen všeobecné vzdělání, ale také rozvíjet jejich 
obecně lidský potenciál. Osobnostní a sociální výchova je součástí Školního vzdělávacího pro-
gramu. Chceme naše studenty vést k pozitivním etickým hodnotám, ke společenské odpověd-
nosti, šlechetnému konání. „Ohled na prospěch druhého patří ke společenské povaze člověka 
a lidská socialita, schopnost spolupráce a solidarity je základem evolučního úspěchu, “ píše  
Ch. Darwin.  I my věříme v sokratovské daimonion a v mravní dimenzi skutečnosti, ve vzájem-
nou pomoc – možná okořeněnou utilitarismem.  

Pomáhat. Komu? Chránit. Koho? To je výzva! Pro naše studenty, pro každého z nás.  
Pomáhali jsme za hranicemi. Dětem z rozvojových zemí deset let finančně v rámci projektu 
Adopce na dálku, tak, aby měly zajištěné vzdělání (Nutriet Wanitare Muinitai, Dickson Njugun). 
Z dalších mezinárodních aktivit připomeňme např. dopisovou akci v rámci Maratonu psaní do-
pisů pořádanou Amnesty International týkající se boje za lidská práva.  

Pomáháme v celorepublikových akcích. V posledním desetiletí se naši studenti zapojují 
jako dobrovolníci do charitativní sbírky Český den proti rakovině. Prodejem kytiček měsíčku 
lékařského většinou 40–50 našich studentů vybere každý rok několik desítek tisíc korun.  
Poslední tři roky částky překračovaly úctyhodných 70 000 Kč. Liga proti rakovině vynakládá 
vybrané peníze na šíření prevence, výzkum a vybavenost onkologických pracovišť.  

V roce 2018, 2019 (a doufáme, že koronavirová situace již nezhatí ročníky další) organizo-
vali naši studenti Běh pro Paměť národa. Organizace Post Bellum v rámci projektu Paměť  
národa zaznamenává vzpomínky pamětníků událostí 20. století – osudy politických vězňů,  
válečných veteránů 2. světové války i veteránů novodobých, obětí holocaustu, disidentů,  
bojovníků za svobodu, našich babiček a dědečků. Shromažďuje zvukový, textový a obrazový 
materiál.  Start běhu v Borovině u Alternátoru, zajištěno občerstvení i doprovodný program. 
Trasy 5 a 10 km měřeny čipovou časomírou, trasa 1 500 m je určená pro chodce, rodiny 
s dětmi, jezdce na kole, pro děti dětský běh. A nechyběly ani medaile. Aktivní přítomností běh 
podpořili i záchranáři, Íčko a Charita Třebíč.  Částky ze startovného, vždy přes 40 000 Kč, byly 
věnovány Paměti národa. Podpořili jsme také Projekt Šance, který pomáhá „dětem ulice“  
a Fond Sidus zaměřený na děti dlouhodobě nemocné.   

Pomáháme v našem městě. V Třebíči spolupracujeme 
s různými organizacemi, především s třebíčskou charitou. Naši 
studenti pomáhali s organizací plesu a mikulášského večírku  
Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, připravili 
bohatý program pro klienty centra Barevného světa, jež posky-
tuje sociální služby lidem s mentálním nebo kombinovaným 
zdravotním postižením, a pro Domovinku, což je denní stacio-
nář pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Pomalu se 
stává tradicí v naší škole svačinkový charitativní jarmark, jehož 
výtěžek (vždy kolem 15 000 Kč) jsme věnovali Stacionáři 
Úsměv. V určený den se na chodbách školy o přestávkách vyrojí 
stánky s rozličným občerstvením, které studenti vyrobí a zájem-
cům prodají. Vyberou si jak milovníci sladkých zákusků, suše-
nek, buchet, dortíků, tak „masožravci“, pro které bývají připra-
veny různé bagety, toasty, slané záviny. Nechybí ani vegeta- 
riánské či veganské pochutiny.  
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Dvouletý projekt Active Citizens, zaštiťovaný organizacemi British Council a Člověk v tísni, 
byl korunován interaktivním workshopem pro občany pod názvem Prevence kriminality  
u seniorů. Konal se v Městské knihovně Třebíč. Naše město nám nezůstává lhostejným, jak 
mohlo vyplynout při simulovaných zasedáních městského zastupitelstva v několika simulač-
ních hrách o komunální politice. Proběhly ve spolupráci se skutečnými třebíčskými zastupiteli.  

Již patnáct let jsou naši plnoletí studenti dobrovolnými dárci krve. „Pocit toho, že jste  
darovali krev, je nepopsatelný. Víte, že jste udělali něco pro ostatní, “ řekla studentka  
K. Veselá. Naši žáci také podporují environmentální udržitelné chování, a to nejen diskusemi 
ve vyučovacích hodinách, ale prakticky např. sběrem papíru či výsadbou stromků. Pod dohle-
dem pracovníků Výzkumného ústavu lesního hospodářství vysázeli naši dobrovolníci buky, 
duby, habry, lípy a jedle např. v ochranném pásmu vodního zdroje Heraltice.   

Dobré skutky mohou mít různé formy – věcných darů, pomoci, práce, povzbuzujících slov, 
naši studenti jsou též ochotní přispět finančně při elektronických sbírkách prostřednictvím  
sociálních sítí, na různých crowdfundingových charitativních platformách.  

Jde o to probudit v sobě zodpovědnost, být vnímavý, vlídný, nesobecký. Nečekat, že naše 
pomoc bude opětována. Každý v sobě může najít ukrytého filantropa, i malá pomoc stačí,  
a nemusí z nás být hned J. Hlávka, R. Jedlička, J. P. Straka, Matka Tereza či Z. Bakala. 
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Spolupráce s organizacemi STŘED, Barevný svět a SPMP 
Hana Doležalová 

 
V uplynulých 25 letech nezůstávalo na třebíčském gymnáziu stranou ani dobrovolnictví.  
V 90. letech se naši studenti tradičně a s chutí zapojovali do dobrovolnického programu 5P 
společnosti STŘED. Řada z nich se podílela i na organizaci letních akcí tohoto sdružení.  

Po celá léta máme velmi dobré vztahy s Barevným světem, jehož současná paní ředitelka 
Petra Tučková je naší absolventkou a ráda nám vychází vstříc různými besedami o práci orga-
nizace. Naposledy se naši studenti v roce 2019 zapojili v rámci projektového dne do přípravy 
kulturního programu, který pak pro klienty Barevného světa realizovali. Rádi bychom do  
budoucna našli i nějakou cestu dlouhodobější spolupráce a zapojení našich dobrovolníků do 
jeho činnosti. 

V roce 2018 jsme byli osloveni Společností pro podporu lidí s mentálním postižením a 
požádáni o zprostředkování dobrovolníků do jejího klubu. Naši studenti pomáhali i s organizací 
charitativního plesu konaného 29. dubna 2019, ať už v odpoledních hodinách, kdy připravovali 
sál, tak ve večerních, kdy se ujali správy tomboly a dalších organizačních záležitostí. V každém 
případě si odnesli řadu skvělých zážitků a zkušeností. 

V letech 2018 a 2019 jsme se spolu 
s několika studenty stali součástí miku-
lášských besídek a ujali se části zábav-
ného programu. V roce 2019 dokonce 
přišel z gymnázia i sám Mikuláš s celým 
doprovodem. Studenti se spolu s klienty 
výborně pobavili a shodli se, že jim tyto  
večery zůstanou ve vzpomínkách už na-
pořád. 

Co dále? Využít velkého potenciálu 
našich studentů i do budoucna, přicházet 
s příležitostmi a pomáhat nezištně tam, 
kde je to jen trochu možné. Jsou věci, 
které mají smysl vždy. 

 
Studenti gymnázia pomáhají 
Lenka Chybová 

 
Naši studenti se každoročně aktivně účastní jako 
dobrovolníci Českého dne proti rakovině, veřejné 
sbírky Ligy proti rakovině, neziskové organizace, 
která se zaměřuje především na prevenci rakoviny. 
Studenti prodávají kytičky měsíčku lékařského a vy-
branou částkou přispívají na podporu onkologických 
pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum a vy-
bavení onkologických center. Od roku 2015 se poda-
řilo vybrat úctyhodných 363 776,- Kč. 

 

2020 72 274,- 

2019 74 937,- 

2018 72 132,- 

2017 69 464,- 

2016 42 707,- 

2015 32 262,- 

Celkem 363 776,- Kč 
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Charitativní jarmark 
Dagmar Honsová 
 

Stacionáři Úsměv Charity Třebíč jsme opakovaně darovali 
částku 15 000 Kč. Použili ji na výstavbu altánu a úpravu za-
hrady pro své klienty. 

Peníze jsme získali z Charitativních jarmarků. Kdo 
chtěl, připravil v určený den občerstvení, svačinky, napekl 
a o přestávkách u svého „stánku“ prodával ostatním hlado-
vým studentům a vyučujícím. Všichni si užili neskutečně 
dobré, pestré i zdravé jídlo – i u nás máme šikovné ku-
chařky a kuchaře, a také jsme ochotní a chceme pomáhat 
potřebným.  

Snad nám další ročníky této akce nezhatí koronavirus. 
 
 

Běh pro Paměť národa 
Kateřina Drápelová 

 
Před nějakou dobou se v hlavách studentů Gymnázia Třebíč zrodil nápad udělat něco navíc, 
čím by mohli pomoci. Ale komu? Většinou jsou charitativní akce pro jedince, pro někoho 
z okolí, koho všichni znají. Touto cestou však naše úvahy nešly. Rozhodli jsme se podpořit  
historii Československa, osudy lidí a naši minulost. A proto jsme 9. června jako studenti pořá-
dali Běh pro Paměť národa, kterého se zúčastnilo okolo 150 lidí. 

Neziskovou organizaci Post Bellum leckdo zná. Příběhy 20. století se objevily v České tele-
vizi a už řadu let je můžete slyšet i na Českém rozhlase. Právě tuto organizaci jsme chtěli jako 
studenti podpořit, není nám totiž lhostejné, jak moc se zapomíná na to, co se zde během  
dvacátého století stalo. Neměli bychom zapomenout, že se naší zemí prohnaly totalitní režimy 
a že mnoho lidí proto muselo něco obětovat.  
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Chtěli jsme dokázat, že historie už dávno není jen předmět, který mnozí ve škole neměli 
rádi. Nejde o to, kolik si pamatujete přesných dat, ale spíš o to, jak moc vnímáte minulost jako 
něco, z čeho je dobré se poučit. Projekt běh pro Paměť národa měl právě na toto upozornit. 
Běžíme za ty, kteří se nevzdali, bojovali proti totalitě a nebáli se vystoupit se svým názorem. 
Běžíme za politické vězně, oběti holocaustu, disidenty a naše babičky a dědečky.  

Vše vypuknulo nedaleko Alternátoru v Borovině. Areál byl otevřený už od devíti hodin, 
kdy se účastníci mohli registrace a vyzvednout si své startovní číslo. Na účastníky také čekali 
dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Třebíč, kteří na akci pomáhali u tratě, u občerstvení i  
u doprovodného programu. A běželo se hned několikrát. Nejprve od 9:30 do 10:30 mohli běžci 
zdolat trasu na 1 500 metrů, která byla určená i pro chodce, rodiny s dětmi nebo pro jezdce 
na kole. V 11 hodin dopoledne vypuknul hlavní závod na 5 a 10 km, který byl změřený na  
čipovou časomíru.  Následoval dětský běh, vyhlášení výsledků a předání medailí.  

Na účastníky byl připraven startovací balíček, limonády i občerstvení zadarmo, dopro-
vodný program pro děti i hudební produkce. Celé startovné znamenalo podporu dokumento-
vání osudů jednotlivých lidí, kteří byli součástí naší historie. Povedlo se nám vybrat 42 150 Kč 
a zachránit tak několik vzpomínek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Běh pro Paměť národa podruhé 
Natálie Dobrovolná 

 
Po úspěšném prvním ročníku, který se konal v červnu 2018, se myšlenky Běhu pro Paměť  
národa ujali další studenti našeho gymnázia. Co k takovému počinu mladé lidi přivádí? Zřejmě 
chuť o společných věcech přemýšlet a podílet se na nich pozitivním způsobem. Výtěžek akce 
je totiž směřován neziskové organizaci Post Bellum na natáčení rozhovorů s pamětníky – poli-
tickými vězni, válečnými veterány, oběťmi holokaustu, disidenty či bojovníky za svobodu. 
Touto cestou se daří uchovat stovky jejich příběhů.  
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Celá akce byla uspořádána dne 18. května 2019 v areálu bývalé továrny BOPO poblíž  
Alternátoru v Borovině. Oficiální začátek dobročinné události připadal na osmou hodinu, kdy 
se mohli účastníci registrovat na zvolené typy běhů, obohacené o novinku – štafetový závod. 
Nejprve se na trať vydali běžci či chodci, kteří zdolávali vzdálenost 1,5 km, následovaly štafety 
4 x 2,5 km. Jako poslední byly odstartovány hlavní závody na 5 a 10 km, měřené profesionální 
časomírou. Následovalo vyhlášení výsledků a předání medailí a odměn. Program vynikajícím 
způsobem obohatila studentská kapela Made4Mate, brilantně zatančila skupina M-Style.  
V nabitém programu své umění předvedla i skupina Magnis. O zábavu pro nejmenší se postaral 
obchodní řetězec Decathlon. Běh pro Paměť národa svou aktivní přítomností podpořili 
 i záchranáři, Íčko a Charita Třebíč. Dobrovolníci z řad studentů Gymnázia Třebíč zajistili ozna-
čení tratě, registraci běžců, doprovodný program, zábavu i občerstvení.  

Celkem se podařilo vybrat úctyhodných 41 323 Kč. Celé startovné bylo věnováno na  
podporu zdokumentování dalších příběhů 20. století, které budou následně dostupné na  
internetu v archivu Paměti národa, v rozhlasových i televizních dokumentech, výstavách či 
knihách. Dozajista povedou k dialogu o zásadních významech minulosti. 
 

 
Běh pro Paměť národa potřetí 
Lenka Chybová 

 
Po dvou úspěšných ročnících naplánoval 
Studentský parlament Gymnázia Třebíč 
pod vedením předsedy parlamentu  
Artura Staňka ve spolupráci s Post 
Bellum na květen 2020 již třetí ročník 
Běhu pro Paměť národa. Vzhledem k epi-
demii koronaviru a uzavření škol byla 
akce přesunuta na září 2020. I když pořa-
datelé nad přípravou strávili spoustu 
času, nakonec musela být opět zrušena 
kvůli zhoršující se epidemické situaci.  

Již nyní však parlament pracuje na 
přípravách dalšího ročníku Běhu, který je 
plánován na 15. května 2021. 
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Debatování na třebíčském gymnáziu  
Hana Doležalová 

 
Vstup do nového tisíciletí byl velmi úspěšný pro debatní týmy třebíčského gymnázia. Funkci 
trenéra již od počátku svědomitě plnila paní učitelka Dana Mrázková, která se na jejich 
úspěšné reprezentaci určitě významně podílela. 

Už v roce 2001 v jarním a zimním poháru úspěšně soutěžily tři naše týmy, na jaře skončil 
tým Gandalf na 2. místě, v zimě se umístili Syčáci a Dvojka na 2., resp. 3. místě.  Naše účast  
v VII. ročníku Debatní ligy pak byla završena skvělým 2. místem týmu Gandalf. 

Také školní rok 2002/2003 přinesl řadu skvělých úspěchů. V jarním poháru se umístily 
týmy Wokno a Gandalf, které braly rovnou 1., resp. 2. místo, a aby toho nebylo málo, tým 
Wokno ve složení Petr Havlíček, Dita Kubátová, Filip Slunský a Jakub Sobotka VIII. ročník  
Debatní ligy vyhrál.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2004 ještě na Desce cti a vítězství přibylo jméno Terezy Pleskačové, která se  

v Podzimní soutěži roku 2004 umístila mezi jednotlivci kat. „B“ na skvělém třetím místě. Terka 
už je zástupkyní nové generace dalších debatérů, kterým se pak v budoucnu věnovala i učitelka 
Simona Bernátová.  

Za všemi výkony našich debatujících je velké množství jejich práce a časově náročných 
příprav, procestovaných víkendů, ale i velkých osobních setkání a zážitků. Sama jsem s nimi 
několik soutěží absolvovala a mohu jen potvrdit, že pocity, které úspěchy našich týmů prová-
zely, jsou jen stěží popsatelné. 
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Simulační hry o komunální politice 
Dagmar Honsová  
 
Jaké problémy trápí nejmladší voliče v Třebíči? Co se jim na jejich městě líbí, a co naopak ne? 
Jakým způsobem přispět k tomu, aby došlo k nápravě nedostatků? To vše, a ještě mnohem 
více bylo náplní několikadenní simulační hry o komunální politice, které se v červnu 2014  
zúčastnili naši studenti třídy 7. G. Ti měli v rámci projektu, který ve spolupráci s městem a 
Gymnáziem Třebíč organizovala Friedrich Ebert Stiftung, unikátní možnost nahlédnout pod 
pokličku komunální politiky. 

Cílem celé akce bylo zejména to, aby se studenti nespokojili pouze s diskuzí o problémech, 
ale aby se je rovněž pokusili efektivně vyřešit.  Žáci pracovali ve fiktivních politických stranách 
s pomocí třebíčských zastupitelů, vrcholem projektu bylo simulované zasedání řízené  
místostarostou Milanem Zeibertem.  

S odstupem času posuďte, jaké problémy studenti řešili, např. přeměnu bývalého kina 
Moravia na studentské centrum, problematiku sloučení uměleckých škol, úpravu kruhového 
objezdu u obchodního centra Stop Shop či zákaz kouření v okolí škol.  

Aleš Novák, účastník workshopu, se 
za pár let na třebíčskou radnici vrátil jako 
řádně zvolený zastupitel. 

Simulace jednání městského zastu-
pitelstva proběhla také v roce 2017 ve 
spolupráci se spolkem Mladých demo-
kratů. Simulaci navštívili i zástupci třebíč-
ské radnice – MVDr. Pavel Heřman, bý-
valý starosta a tehdejší radní, Mgr. Mar-
kéta Kabátková, vedoucí odboru kance-
láře vedení města, a Ing. David Vojtan, 
vedoucí Odboru finančního MěÚ Třebíč.  
 

Projekt „Jak to vidíš ty, co pro Tebe znamená Evropa?“ 
Dagmar Honsová 
 

Na projekt „Jak to vidíš Ty, co pro Tebe znamená Evropa?“ z roku 2017, jehož součástí byla 
panelová diskuse s paní Magdou Vášáryovou, Janou Spekhorstovou a Lenkou Benešovou pod 
záštitou poslance Evropského parlamentu Jaromíra Štětiny, vzpomíná studentka Michaela Oli-
vová takto: „Studenti naše milé hosty ohromně překvapili. Dokázali přijít na skvělé argumenty, 
obhájit své názory a celkově svůj pohled na situaci ve světě. Všichni si moc dobře uvědomili, 
že jsme nová generace, která se musí zajímat o problémy ve společnosti. Protože to jednou 
budeme my, kdo bude v této společnosti žít a utvářet si ji k obrazu svému.“ Diskutovalo se  
o přijetí eura v ČR do roku 2020, členství Turecka v EU, řešení migrační krize,  
o článku 50 Lisabonské smlouvy, o společné evropské armádě nebo o klesající důvěře k EU. 

Debata se o pár týdnů později přesunula na půdu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
v Praze, kam naši studenti vyjeli. Tam diskutovali s europoslancem J. Štětinou, poslankyní  
Parlamentu ČR N. Novákovou a se studenty pražské průmyslové školy ze Smíchova. 

Odměnou byla pro nejlepší debatéry návštěva zasedání Evropského parlamentu ve  
Štrasburku. Speciální díky patří paní Janě Spekhorstové.  
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Jeden den v Senátu ČR 
Marta Zimová 

 
Na jaře 28. 5. 2019 jsme se třídou 3. A navštívili Senát ČR, kde jsme se kromě prohlídky  
Valdštejnského paláce setkali se senátorem Milošem Vystrčilem. Na tuto exkurzi pak navazo-
valo 30. 5. 2019 pozvání paní senátorky Hany Žákové, díky níž jsme mohli s dalšími studenty 
navštívit budovu Senátu ČR. Nahlédli jsme mimo jiné i do jednacího sálu, prohlédli jsme si 
přilehlé Valdštejnské zahrady a Kolovratský palác. Odpoledne jsme měli možnost zúčastnit se 
jednání Poslanecké sněmovny, na pořadu byly pro nás velmi zajímavé interpelace na předsedu 
vlády Andreje Babiše. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu uplynulých let jsme se účastnili několika dalších podobných akcí a programů 

v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které nám daly možnost o trochu více poro-
zumět fungování orgánů zákonodárné moci v naší zemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V říjnu 2018 nás čekaly oslavy důležitého svátku – připomněli jsme si 100. výročí vzniku 

samostatné České republiky. Zvolili jsme netradiční způsob. Tři dny po sobě jsme se postupně 
vžili do jednotlivých epoch uplynulého století prostřednictvím kostýmů typických pro osmde-
sátá, padesátá a prvorepubliková léta. Mnozí z nás byli velmi nápadití a zažili jsme díky tomu  
i dost legrace. 
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Studenti cestují… 
Poznávací zájezdy 
Dana Pelánová 
 
Pomyslnou štafetu poznávacích zájezdů převzala po profesorce Jaroslavě Kolmanové její  
kolegyně a bývalá studentka Dana Pelánová. První akcí byl poznávací zájezd pro zaměstnance 
školy do Spolkové republiky Německo. Zvýšený zájem ze strany studentů odstartoval víc jak 
dvacetiletou tradici poznávacích zájezdů do Anglie, Německa (4x), Itálie (2x), Polska, Švýcar-
ska, Maďarska, Dánska, Francie (3x) a do zemí Beneluxu. Nejvěrnějšími cestovateli jsou  
studenti současné 8. G, kteří se již v sekundě zúčastnili společně se svou třídní učitelkou  
J. Mrázkovou zájezdu do Říma. 

Se zájmem ze strany studentů a učitelů se setkávají i jednodenní exkurze na významná 
historická místa, jako jsou např. Osvětim, Budapešť, Bratislava, Plzeň, Olomouc, Slavonice, 
Landštejn, Kunětická hora, Ležáky, Terezín aj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografická ohlédnutí 

Řím, Ravenna, San Marino – podzim 2014, 
foto Miloš Hrůza 

Berlín - 2016, foto Miloš Hrůza 
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Toskánsko – červen 2019, foto Miloš Hrůza 

Maďarsko – podzim 2017, foto Matěj Cícha 
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Studenti píší… 
Kniha Anety Chytkové o Antonínu Kalinovi 

Čerstvá absolventka Aneta Chytková 
(2017 G) sepsala knihu o Antonínu Kali-
novi. Slavnostní křest knihy se uskutečnil 
24. 7. 2017  v zadní synagoze židovské 
čtvrti v Třebíči při příležitosti zahájení 
festivalu Šamajim. Publikace je autorči-
nou již druhou knihou. V knihkupectví 
Trojan se konal v roce 2015 křest spo-
lečné knihy Anety Chytkové a třebíč-
ského publicisty Františka Jůzy s názvem 
Povídání. Jedná se o knihu rozhovorů se 
známými osobnostmi, které v posledních 
letech navštívily Třebíč.   

 
 
Křest knihy Sabiny Lászlové Starosta Josef Vaněk 
Daniel Havlíček  
 
V pondělí 17. 12. 2018 se konal v hudebním oddělení Městské knihovny Třebíč křest knihy Sta-
rosta Josef Vaněk. Autorkou tohoto životopisu o slavném třebíčském starostovi první republiky 
je studentka 2. C Gymnázia Třebíč Sabina Lászlová. 

Na křest dorazili významní hosté. Třebíčskou radnici zastoupil místostarosta Miloš Hrůza 
a radní Milan Zeibert. Vzácnými hosty byli i příbuzní Josefa Vaňka. Vydavatel knihy pan Fran-
tišek Jůza přivítal zcela zaplněný sál a pak už všichni zhlédli desetiminutový dokument, ve kte-
rém Sabina představila hlavní okamžiky Vaňkova života. Poté následoval křest, kterého se ujala 
sama autorka, František Jůza a pravnuk zmíněného starosty Mgr. Josef Vaněk.  

 Pan Vaněk také orazil křtěnou knihu  
pečetidlem, které zdědil po svém pradě-
dečkovi, a poděkoval Sabině za práci,  
kterou věnovala tomuto tématu. Po křtu 
se vytvořila dlouhá fronta zájemců o  
autorčin podpis do zakoupených knih. 

Přejeme Sabině mnoho úspěchů při 
tvorbě další knížky a doufáme, že se  
dočkáme i dalších vydařených prací  
našich studentů na Gymnáziu Třebíč. 
 

 

Autorka knihy Aneta Chytková,  
 archivářka Jitka Padrnosová a historik Rudolf Fišer. 

                                                                                Zdroj: Deník 25. 7. 2017/ Mahel Luděk 

Autorka knihy Sabina Lászlová se svými spolužáky při křtu knihy v Městské knihovně Třebíč  
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František Bublan 
Miloš Hrůza, David Šindelář, Teodor Urban, studenti 8. G 

 
František Bublan (13. 1. 1951) je český politik a teolog narozený  
v Třebíči, kde navštěvoval i naše gymnázium. Po maturitě byl 
přijat na Vysokou školu zemědělskou v Brně. Studia však po 
dvou letech přerušil a následně nastoupil na Cyrilometodějskou 
fakultu Univerzity Karlovy v Litoměřicích. Po jejím absolvování  
v roce 1976 působil dva roky jako duchovní v Mikulově a  
Břeclavi.   

Po podpisu Charty 77 a dalších protivládních aktivitách mu 
byl v roce 1978 odebrán souhlas k výkonu duchovní činnosti,  
načež do roku 1990 vykonával několik povolání. Za zmínku stojí 
například povolání řidiče sanitky v tišnovské nemocnici.   

Po pádu režimu působil v bezpečnostních službách, nejprve  
v Bezpečnostní informační službě (BIS) a následně se roku 2001 
stal vrchním ředitelem civilní rozvědky.   

V roce 2004 přijal nabídku od premiéra Stanislava Grosse a stal se v jeho vládě ministrem 
vnitra ČR, kde setrval do roku 2006. Ve stejný rok byl v parlamentních volbách zvolen poslan-
cem a byl jím celých šest. Za třebíčský obvod se poté stal senátorem. Celou svou politickou 
kariéru úzce spojil s ČSSD, ale do strany přímo nevstoupil.  

V roce 2007 se připojil k ústavní stížnosti proti zákonu zřizujícímu Ústav pro studium tota-
litních režimů (ÚSTR). Vyjadřoval pochyby nad deklarovaným přístupem k výzkumu. Podle 
svých slov byl ale s pozdější prací ústavu spokojený a v roce 2019 se na návrh poslanců ucházel 
o zvolení do Rady ÚSTR. Ve spojitostí s jeho prvotním nesouhlasem avšak došlo k ohrazení  
několika pracovníků ústavu, kteří otevřeným dopisem nominaci odsoudili. Senát nakonec  
Františka Bublana do Rady ÚSTR zvolil a působí v ní dodnes.     
 

Alžběta Vítková – vítězka filozofické olympiády 2015 
Dagmar Honsová, Alžběta Vítková 
 
Sokrates, Platon, Aristoteles, T. Akvinský, M. Kusánský, Michel de Montaigne… 
Poslední z filozofů byl tématem vítězného eseje celostátního kola filozofické olympiády v roce 2015. 
Jeho autorka Alžběta Vítková postoupila do mezinárodní soutěže v Tartu v Estonsku a tam se umístila 
na krásném 4. místě. Dovolte malou ukázku ne z vítězného, ale ze školního eseje Bětky: 

Marcus Aurelius Hovory k sobě 
Jedno z věčných témat filozofie je v zásadě Ariadninou nití celé knihy, a to meditace nad  
štěstím a jeho dosažením. Velmi mne zaujala citace: „Nesnadno lze najít člověka, který by byl 
nešťasten proto, že si nevšímá, co se děje v duši někoho jiného; kdo však nesleduje každé hnutí 
své vlastní duše, je nešťasten v každém případě.“  Ačkoli jsem se s většinou Hovorů k sobě více 
či méně dokázala ztotožnit, s tímto prohlášením absolutně nesouhlasím. Aby totiž člověk  
sledoval a porozuměl každému hnutí své duše, jak to říká Marcus Aurelius, musí podle mě  
napřed rozumět ostatním. Pokud by tedy toto tvrzení platilo, k bytí šťastným by stačilo zajímat 
se pouze o sebe a nikoli o ostatní. Já jsem ovšem přesvědčená o opaku – cílem člověka nemá 
být poznat pouze své nitro, nýbrž i motivy a myšlenkové pochody okolního světa.  
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Vztahem k poznání druhých se Marcus Aurelius značně liší od dnešního pojetí problematiky. Ve 
třetí knize totiž podporuje svou předchozí výše zmíněnou tezi, například výrokem: „Neutrácej 
zbytek svého života přemýšlením o jiných, jestliže to nemá vztah k něčemu obecně prospěš-
nému.“  Nechápu ovšem, proč se tedy nechal natolik inspirovat například stoickým filozofem 
Epiktetem, jelikož přemýšlením o jeho knihách jistě Marcus Aurelius nevymyslel nic obecně 
prospěšného, naopak spíš jeho ideje pouze přejal. Snad tím tedy částečně odporuje i sám sobě. 

Zajímavé je i meditování o smrti ve čtvrté knize, kde prohlašuje, že „smrt je něco podob-
ného jako zrození, tajemství přírody: sloučení prvků a jejich rozložení.“ To odpovídá jedné ze 
stoických zásad, hlásající, že člověk by se měl podrobit svému osudu, kterým je samozřejmě  
i smrt. Tato myšlenka je krásná, dle mého názoru ulehčí člověku jeho poslední chvíle – kdo je 
se smrtí smířen, nebojí se jí. Marcus Aurelius prokazuje právě tuto vlastnost: nebojí se smrti, 
ale zároveň ji respektuje. To svědčí o velké lidské vyzrálosti, kterou já zatím nedisponuji, poně-
vadž pod tento výrok bych se podepsat nemohla. Jistěže smrt je vlastně zrození, zrození v opač-
ném gardu, nicméně s ní nejsem smířená, ani v případě lidí neznámých, ani svých blízkých,  
ani mě samotné. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomická olympiáda  
Simona Bernátová  
 
Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěží ve znalostech z oblasti ekonomie a financí pro 
české, slovenské a maďarské středoškoláky. Otázky do soutěže a její koncepci spoluvytváří In-
stitut ekonomického vzdělávání a Česká národní banka. Cílem olympiády je zlepšení finanční 
gramotnosti ve společnosti. Jde především o to, aby pochopení teorie pomohlo studentům  
v jejich praktickém životě, např. v jejich rozhodování o osobních financích, ale též v orientaci 
v politických programech či v informacích z médií.  

Gymnázium Třebíč se do této soutěže poprvé zapojilo před dvěma lety. Tehdy jsme  
ke 4. místu v krajském kole gratulovali Adamu Urbanovi, loni pak z 1. místa krajského kola do 
celostátního finále postoupil Matyáš Michálek. Také o právě probíhající 5. ročník projevili  
studenti naší školy zájem. Uvidíme, jak obstojí v letošní konkurenci 15 552 přihlášených  
studentů z 339 škol. Kdo ví, třeba se náš zástupce probojuje až do mezinárodního finále.  

Ilustrace Pavlína Chvátalová, Lenka Mrázová 
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Moje účast v ekonomické olympiádě  
Matyáš Michálek 

 
O Ekonomické olympiádě jsem se dozvěděl víceméně náhodou, ovšem prakticky okamžitě jsem 
se rozhodl, že následující, celkově již pátý, ročník, do kterého se právě podávaly přihlášky, si 
velmi rád vyzkouším. Nové výzvy, informace a zkušenosti mě motivují, a navíc jsem si chtěl 
účastí mírně vylepšit své portfolio. Zašel jsem tedy za paní učitelkou Bernátovou, abych s ní 
vyřešil přihlášku. Doteď si živě pamatuji, že jsem omylem začal mluvit o olympiádě energetické, 
jež mě, studenta orientovaného ryze humanitním směrem, samozřejmě vůbec nezajímala. Na 
to konto jsem si řekl, že se tento drobný úsměvný trapas pokusím odčinit co nejlepším výsled-
kem ve školním kole. 

To jsem si kvůli své cestě do Bruselu za panem Niedermayerem, mimochodem bývalým 
viceguvernérem ČNB, a tedy významnou osobností finanční sféry, napsal oproti všem ostatním 
s mírným zpožděním, ovšem o to kratší bylo mé čekání na výsledky. Překvapily mě. Byl jsem 
úspěšným řešitelem a ze druhého místa jsem se těšil na postup do další fáze soutěže. 

Krajské kolo se konalo na konci ledna v budově Krajského úřadu v Jihlavě. Postup do další 
úrovně soutěže jsem si jel v tu chvíli pouze vyzkoušet. Nevěnoval jsem se hlubší přípravě, neměl 
jsem tedy valné ambice. O to větší překvapení jsem zažil, když přišla zpráva o mém vítězství a 
postupu do celostátního finále z devátého místa napříč všemi krajskými koly  
v republice.  

Finále se mělo konat v červnu v budově České národní banky za účasti nejen nejnadějněj-
ších mladých ekonomů, ale i renomovaných špiček tohoto oboru. To mě již motivovalo  
k opravdu důkladné a poctivé přípravě, protože jsem při této příležitosti chtěl svoji cílevědo-
most a ambice co možná nejlépe naplnit. Přípravné studium bylo o to delší, že  
z odhadnutelných důvodů se termín přesunul až na konec září. Bohužel však ani tehdy se soutěž 
nemohla za standardních podmínek konat a její testová část se psala distančně. Tato skuteč-
nost mne možná částečně vyvedla z míry a myslím, že jsem doma za počítačem svůj nejlepší 
výkon nepodal, a tudíž do desetičlenného superfinále na ústní zkoušení nepostoupil. Nicméně 
s odstupem času považuji své působení v celé olympiádě a devatenácté místo mezi více než  
7 000 účastníky daného ročníku za úspěšné. 

Ekonomická olympiáda mi pomohla orientovat se ve světě financí mnohem lépe než do-
posud. Především jsem se ale během léta a září zúčastnil několika přednášek a besed  
s významnými osobnostmi z ekonomického prostředí, určených pro finalisty soutěže. Zapojil 
jsem se také do investičního klubu Econet, do kterého si mě vybral celkový vítěz Ekonomické 
olympiády. S ním se zúčastním investiční soutěže KWHS Investment Competition, pořádané 
americkou univerzitou Wharton, jež je právem považována za nejprestižnější business školu 
světa. Tato zkušenost mě naučí především detailní analýze mé investiční strategie, která mi 
poskytne základ pro větší úspěchy na poli akcií, než jsem měl v této oblasti doposud. 

Ekonomická olympiáda mě bavila nejen díky novým vědomostem a zkušenostem. Naučila 
mě rovněž rozvíjet moji velkou zálibu v investování a zároveň mi umožnila seznámit se s velmi 
inteligentními a schopnými mladými lidmi, jakožto i besedovat s odborníky. Na základě toho 
účast v soutěži všem vřele doporučuji.  
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Středoškolská odborná činnost aneb Cesta „na bednu“ 
Veronika Sýkorová 

 
Gymnázium Třebíč se za dobu své existence může pyšnit mnoha úspěchy svých studentů.  
Jednou z příležitostí odhalit své schopnosti na poli téměř vědecké práce je celostátní soutěž 
Středoškolská odborná činnost, v níž studenti předkládají své výzkumy z různých oblastí  
k posouzení odborníkům. 

Vzpomeňme na dvě práce, které v klání oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a  
problematika volného času úspěšně reprezentovaly školu na celostátní úrovni. V roce 2011 
v soutěži zvítězila práce Moniky Vlachové a Terezy Ondráčkové s názvem Prevence rizikového  
chování dětí a mládeže při užívání informačních a komunikačních technologií. Studentky se 
v práci zabývaly tematikou nebezpečí na internetu a o svůj preventivní program se podělily 
s nespočtem dětí na Třebíčsku.  

O čtyři roky později se na třetím místě v celostátním kole umístila práce Veroniky  
Sýkorové Terapie uměním a její využití v pedagogice, zabývající se možnostmi filetického pů-
sobení hudby a výtvarného umění na školách. Za tímto účelem Veronika vytvořila praxí ově-
řený návrh využití muzikoterapeutických a arteterapeutických prvků v pedagogice.  

 
 

 
SOČ – obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
Petr Benda 

 
Obor výtvarné kultury nezůstává stranou hlubšího zájmu studentů. Dvouleté studium výtvarné 
výchovy jako alternativu estetické výchovy k výchově hudební završují všichni studenti vypra-
cováním seminární práce na téma výtvarná kultura regionu. Forma teoretické práce odpovídá 
požadavkům na vypracování seminární práce během studia na gymnáziu, rozsah je menší. 
Mnozí studenti téma rozpracují a předkládají v rozšířené podobě jako povinnou součást k ma-
turitní zkoušce. Najdou se i tací studenti, kteří své tématem zajímavé a pečlivě zpracované 
práce přihlašují do soutěže středoškolské odborné činnosti. Největších úspěchů v oblasti  
výtvarné kultury na celostátní úrovni dosáhli Petr Kratochvíl 7. místo v CK SOČ 2016 a Jiří  
Štefaňák 3. místo v CK SOČ 2019.  
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Petr Kratochvíl: Jan a Karel Hájkovi, SOČ 2016, obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby  
„Tato práce popisuje život a dílo významného fotografa Karla Hájka (1900–1978), který byl 
jedním z našich nejznámějších fotografů v 20. století. Pracoval pro nakladatelství Melantrich a 
časopis Svět v obrazech. Byl zakladatelem reportážní fotografie. Dále je zmíněn i nelehký, ale 
zajímavý život jeho bratra Jana Hájka (1898–1990), mého pradědečka. Oba měli velice blízký 
vtah k přírodě, zvláště k myslivosti. Práce vychází především z ústního vyprávění mé babičky 
Marie Kratochvílové Hájkové a z rodinného archivu. Dále jsem čerpal z odborné literatury a 
jiných materiálů zapůjčených z Archivu Národního muzea.“                                         Petr Kratochvíl 

 
Jiří Štefaňák: Umělecká  výzdoba kostela sv. Jana Křtitele a kaple sv. Anny v Náměšti nad  Osla-
vou, SOČ 2019, obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
… Za účelem získání co nejvíce podkladů k projednání jsem kontaktoval Moravskou galerii… 
Díky snaze o získání co nejvíce publikací zaměřených na autory jsem narazil na rozcházející se 
názory na autorství, které mě inspirovaly k zaslání dotazu autorovi jedné ze studií Mgr. Petru 
Arijčukovi, který ve své práci některá předchozí tvrzení vyvrací. Přiklonil jsem se tedy k jeho 
argumentaci, kterou jsem se snažil podpořit. Za tímto účelem jsem kontaktoval farnost v ra-
kouském Grossweikersdorfu, která mi obratem zaslala potřebné fotografie. Obrazové materi-
ály potvrdily mé úvahy o autorství. Dále jsem kontaktoval rakouský archiv, získání podkladů 
však bylo komplikované. Ověřil jsem si však, že dokumenty, které by moje stanovisko opět pod-
pořily, existují… 
… Díky této práci jsem si uvědomil mnoho souvislostí. Pokud bychom hovořili o výzkumu v ob-
lasti teorie a dějin umění, věděl jsem již, že se jedná o těžko uchopitelnou problematiku, ať už 
v oblasti hodnocení uměleckých děl nebo právě při určování autorství a datace vzniku díla. Při 
četbě o životech a tvorbě autorů jsem si dokázal udělat ucelenější obrázek především  
o pozdním baroku na našem území…“                                                                                       Jiří Štefaňák   

 
Práce Jiřího Štěfaňáka se zabývá historií a uměleckou výzdobou kostela sv. Jana Křtitele a  
špitálu s kaplí sv. Anny v Náměšti nad Oslavou. Předkládá dosavadní i aktuální informace  
k barokní obrazové výzdobě interiéru (viz studie Petra Arijčuka Dominikáni a hrabě Kuefstein, 
k zakázkám Karla Josefa Aigena na Moravě, 2008) a pomocí srovnání s díly autorů (Friedricha 
Stolla, Paula Trogera, Josefa Winterhaldera a Karla Josefa Aigena) z jiných objektů (na Moravě 
a v Dolním Rakousku) a v kontextu historických souvislostí aktualizuje autorství sporných  
obrazů. Porovnává a koriguje informace města, farnosti nebo webové stránky, které se této 
problematice věnují. Na základě korespondence a odborného výzkumu práce podporuje argu-
mentaci Petra Arijčuka ve prospěch autorství Karla Josefa Aigena (1684–1762).   

Součástí teoretické práce je i vytvoření propagační informační tiskoviny pro veřejnost  
s aktuálními výsledky výzkumu. Účelem tohoto materiálu je přiblížit veřejnosti umělce a jejich 
obrazová díla nacházející se v kostele sv. Jana Křtitele, jehož význam bývá často opomíjen. 
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Prezentujeme, tvoříme – estetická výchova  
Lenka Mahelová, Veronika Sýkorová, Petr Benda 

 
Každoročně navštěvují studenti divadelní představení podle aktuální nabídky, např. v rámci 
festivalu 2-3-4 herců, které pořádá MKS. Tradicí jsou návštěvy divadelních představení orga-
nizovaných od raných 90. let postupně vyučujícími Marií Javorkovou a Petrem Bendou.  
Zájemci z řad studentů napříč třídami navštěvují několikrát do roka večerní představení  
v Horáckém divadle v Jihlavě a na brněnských scénách (Městské divadlo Brno, Divadlo Husa 
na provázku, sklepní scéna Divadla U stolu) a zájem je opravdu velký.   

Ve čtvrtém ročníku jsou do programu literárně historické exkurze do Prahy zařazeny dvě 
návštěvy představení v některém z pražských divadel. V rámci festivalu Jeden svět jsou pořá-
dány pro naše studenty filmové projekce s následnou diskusí na danou tematiku. Je třeba zmí-
nit, že tyto projekce organizují a moderují naši studenti, kteří se na uspořádání festivalu a  
výběrů dokumentů podílejí. Kromě toho jsou během roku pro studenty připravena dalších  
vybraná filmová představení.  Ve školním roce 2010–2011 proběhl cyklus pěti přednášek  
odborníků z Katedry div., filmových a mediálních studií UP Olomouc o české divadelní a  
filmové tvorbě pro studenty zájemce, a to přímo v budově GTR.  

Tvorba studentů výtvarné výchovy nezůstává skrytá za dveřmi budovy školy. Kromě  
velkého množství aktivit se stalo již tradicí, že gymnázium každoročně spolupracuje na tema-
tické výstavě s organizátory festivalu Jeden svět a že talentovaní výtvarníci mají poslední roky 
možnost představit svoji tvorbu v galerii Předzámčí (viz v roce 2015 fotografická výstava  
s názvem Zvířata, věci a lidé pro oči a v roce 2017 výstava Možnosti kresby, která představila 
studentské variace na čáru, linii a křivku nejen v rovině, ale i v trojrozměrném prostoru. Obě 
výstavy určené veřejnosti sklidily zasloužený ohlas.)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti výtvarné výchovy a studenti grafického semináře (který se otvírá nepravidelně 
podle zájmu studentů) se tradičně podílejí na vzniku kalendáře GTR, s jejich tvorbou je spojen 
i školní časopis Zvonek, obrazové přílohy výroční zprávy školy, připravují každoročně návrhy 
pro novoročenku školy a podílí se částečně i na grafické úpravě propagace dalších školních 
aktivit. Již od devadesátých let 20. století každoročně završují studium na gymnáziu někteří 
studenti maturitní zkouškou z výtvarné výchovy. Jejich výkonu před maturitní komisí před-
chází příprava v hodinách semináře dějin a současnosti výtvarné kultury, popřípadě pravidelné 
konzultace, odevzdání klauzurní praktické práce na zadané téma a následná obhajoba s dolo-
žením přehledu orientace v historii i současných trendech výtvarného umění. Tito studenti po 
absolvování směřují nejčastěji na pedagogické fakulty, popřípadě ke studiu architektury a  
výjimečně dějin umění. V rámci praktické části maturitní zkoušky z VV tak vznikají velmi  
zajímavé práce, které již tradičně přitahují velkou pozornost nejenom studentů a pedagogů.   
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Z dlouhé řady nepřehlédnutelných kreativních studentek a studentů uplatňujících své  
nadání na poli výtvarného umění stojí za připomenutí fotografové: Magda Kucharičová, Lukáš 
Bártl, Petra Bulíčková, Patrik Šmýd, Kateřina Kocsisová, Adéla Kracíková, Martin Palko, Pavlína 
Kučerová, Jana Řihánková, Lukáš Abrahám, Karel Halačka, Kristýna Korbelová… Kreslíři a ma-
líři: David Věžník, Lenka Wurmová, Marie Hlávková, Vojtěch Havelka, Jitka Chalupská, Zuzana 
Žilková, Dagmar Chládková, Aneta Železníková, Dagmar Pokorná, Hana Zoubková, Ondřej  
Pěnčík, Petr Karásek, Zuzana Prausová… Grafici Vojtěch Mates, Dominika Kadulová a mnoho 
dalších.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Třebíčany procházející po Masarykově náměstí opakovaně upoutalo dění v parku před 

školní budovou v rámci studentské akce „Ejhle – student“ (1999), „Nezval, že by ho nikdo  
neznal, aneb POETISMUS před školou“ (2000), „Ani ve škole, ani za školou, ale před školou“ 
(2004) – jednalo se o dopoledne výtvarných a hudebních studentských aktivit, které byly uspo-
řádány v rámci závěru školního roku. Inspiraci k výtvarným, dramatickým, hudebním a dalším 
činnostem čerpali studenti z různých oblastí výtvarného umění či hudby. V podobném duchu 
se nesou v posledních letech i kreativní programy školou organizovaných projektových dnů.  

K výtvarné výchově patří i návštěvy třebíčských galerií (Malovaný dům, Muzeum Vyso-
čina) a autorských výstav, příležitostně v rámci spolupráce s jinými obory návštěva Moravské 
galerie Brno. Ve čtvrtém ročníku v rámci exkurze do Prahy studenti absolvují inspirativní  
animační programy Národní galerie ve Veletržním paláci a mají možnost navštívit některou 
z aktuálních výstav.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace Zuzany Prausové                  Petr Karásek přebírá cenu v městské knihovně                                     
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Také hudba přispěla v průběhu poslední let k mnoha událostem, jež nelze opomenout.  
Na škole řadu let působil pěvecký sbor, který vedla Marie Javorková. Díky němu se rozeznívaly 
naše chodby při akci „zpívání na schodech“. Tuto tradici postupně nahradila vánoční akade-
mie. Zpěv studentů rozezníval i synagogu při slavnostním předávání vysvědčení maturantům.   

Od roku 2013 vede pěvecký sbor Jan Drobílek s pomocí Evy Mrózkové. Drobend – jak se 
zpěváci sami nazvali podle vedoucího sboru – vystupuje na veřejnosti při rozličných akcích,  
ať už se jedná o vánoční koncerty, nebo loučení se s absolventy v synagoze.  

Hudební tvorbou a interpretací se zabývali naši studenti také formou studentských kapel, 
jmenujme například Mannequins, Peaches&Cream nebo Chyť páva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše studenty v průběhu studia pravidelně provázely koncerty, o to se zasloužila přede-

vším Marie Javorková. Nezapomenutelným byl koncert Jiřího Stivína s praktickými ukázkami 
hry na (téměř) vše včetně lízátka Chupa Chups. Několik koncertů pro nás také připravila ZUŠ a 
MKS. V kontextu s českým jazykem jsou třeba zmínit iterárně-hudební pásma. Připomeňme 
například pořad připravený muzikologem Viktorem Velkem, při němž zazněly verše Jana  
Zahradníčka a hudba českých skladatelů v podání Cordial String Quartet.  
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Kulturní aktivity a výtvarné výstavy studentů gymnázia  
Petr Benda, Lenka Mahelová  

 
1999 „Ejhle – student“, výtvarně-hudební akce v parku před GTR pro veřejnost + výstava  
studentských prací v 1. patře budovy GTR  
2000 „Nezval, že by ho nikdo neznal, aneb POETISMUS před školou“, výtvarně-hudební akce 
v parku před GTR pro veřejnost + výstava studentských prací v 1. patře budovy GTR  
2001 (září – říjen) „Na křídlech fantazie“, výstava v galerii Fondu Třebíč, Zámostí  
2002, 2003 „Poznej naše město I.“, „Poznej naše město II.“ – výtvarně-literární společné akce 
se studenty Gymnázia Dr. K. Polesného Znojmo  
2003 studentské autorské výstavy – Vojtěch Mates počítačová volná grafika, Jitka Chalupská 
figurální kresba v 1. patře budovy GTR 

2004 „Ani ve škole, ani za školou, ale před školou“, výtvarně-hudební akce v parku před GTR 
pro veřejnost  
2006 „Člověk mezi lidmi“ – výstava studentských prací v městské věži 
2007 studentské autorské výstavy: Aneta Železníková pastely – „Obrazy a poezie“, Patrik Šmýd 
a Kateřina Kocsisová fotografie – „Tvůrčí krize“  1. patře budovy GTR  
2010–2011 cyklus pěti přednášek odborníků z Katedry div., filmových a mediálních studií UP 
Olomouc o české divadelní a filmové tvorbě  
2012–2013 studentská autorská výstava kreseb a ilustrací: Ondřej Pěnčík 
2013- 2014 studentská autorská výstava fotografií: Karel Halačka 1. patře budovy GTR  
2015 Festival a soutěž Nezvalův kalendář, Městská knihovna Třebíč, 2015, 1. místo v soutěži 
kolektivů, 2. místo v soutěži jednotlivců – Petr Karásek  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrace k Nezvalovým básnickým sbírkám Petr Karásek 
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2015 „Zvířata, věci a lidé pro oči“, výstava studentských prací, galerie Předzámčí   
2017 „Možnosti kresby“, výstava studentských prací, galerie Předzámčí   
2017, 2018, 2019 výstavy studentských výtvarných prací na zadané téma, Na půdě (Třebíč  
Zámek, MKS Třebíč): Půda plná pověstí, Móda a automobily z doby před sto lety, Sametová 
revoluce  
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 výstavy pro filmový festival Jeden svět, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 (Městská knihovna Třebíč, kavárna Salsa) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studentské práce na téma Móda a automobily před sto lety 
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Karel Halačka, Lukáš Abraham,  
Nikola Křivánková,  
Kamila Hejsková, 
Filip Barák,  
Michaela Sýkorová, 
plakát návrh Dominika Kadulová 
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Hudební výchova na Gymnáziu Třebíč 
Hana Laštůvková 

 
V letech 1995–2021 učily na naší škole hudební výchovu Marie Javorková, Hana Laštůvková, 
Eva Mrózková, Ilona Pospíšilová a Veronika Sýkorová. Pěvecký sbor vedla řadu let Marie  
Javorková, mnozí vzpomínají na krásná předvánoční „zpívání na schodech“. Tuto tradici po-
stupně nahradila vánoční akademie. Zpěvem doprovázeli naši studenti maturanty při slavnost-
ním předávání vysvědčení v synagoze. Marie Javorková zorganizovala každý rok také koncerty 
pro naše žáky. V paměti určitě zůstal mj. koncert Jiřího Stivína s praktickými ukázkami hry na 
(téměř) vše včetně lízátka chupa chups. Několik koncertů pro nás také připravila ZUŠ a MKS. 

Poslední roky vede pěvecký sbor Jan Drobílek, který s žáky – zpěváky vystupuje na veřej-
nosti při formálních i méně formálních akcích a loučí se s absolventy v synagoze. V této  
činnosti mu pomáhá především Eva Mrózková. 

Koncepce předmětu je taková, že se vyučující snaží dávat do souvislostí poznatky z HV 
(hudební historie, teorie) s jinými předměty a obory (český jazyk, výtvarné umění, dějepis, cizí 
jazyky atd.). Další snahou je naučit žáky vnímat hudbu soustředěně, ne jako zvukovou kulisu. 
Nezanedbáváme ani praktickou část – hlasovou výchovu, zpěv, doprovod, tanec. 
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Studenti mohou maturovat z HV a tuto možnost využívají. Z nejúspěšnějších seminárních 
prací z HV připomeňme alespoň práci Františka Dolíhala, se kterou její autor nakonec repre-
zentoval naši školu v krajském kole SOČ a postoupil do kola celostátního. František se hudbě 
věnuje i prakticky, podílel se na opravě varhan v kostele sv. Martina a vede kostelní sbor. 

Naši studenti také hráli v několika kapelách, například Chyť páva, Mannequins,  
Peaches&Cream, The Feet and The Big Band. 

V roce 2019 byla sbírka HV doplněna o řadu doprovodných nástrojů, aby si mohli zahrát i 
žáci, kteří si myslí, že na nic hrát neumějí.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pavlína Kučerová 
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Pěvecké sdružení Gymnázia Třebíč  
Jan Drobílek, zakladatel souboru, a Eva Mrózková  

 
Píše se rok 2013. Kráčím po chodbě ve druhém patře a slyším krásné dvoj, snad i tříhlasé pro-
zpěvování. Výuka pro dnešní den už přeci skončila! Už jsem měl namířeno domů, ale najednou 
to nejde. Otevřu dveře učebny hudební výchovy a u klavíru sedí Tereza, Veronika a Aleš,  
studenti tehdejší 7. G… „Nenechte se rušit“. Tak asi takto to začalo. Zpočátku jedenáctičlenné 
pěvecké sdružení Drobend volně navázalo na činnost pěveckého kroužku pod vede-
ním PaedDr. Marie Javorkové a jeho pravidelná zpívání na schodech před Vánocemi a při  
předávání maturitních vysvědčení absolventům naší školy.  

Ještě týž rok jsme vystoupili při vánoční akademii, s dalšími roky přibyly dny otevřených 
dveří, diskusní pořady a již zmiňovaná slavnostní předávání vysvědčení absolventům gymnázia 
i jiných třebíčských škol. Výrazným hnacím momentem se stalo vystoupení v rámci adventních 
koncertů ve Vinohrádku nad Babou v roce 2014, kde jsme se v podstatě nastálo zabydleli spo-
lečně s dětským pěveckým sborem Slunko a žáky hudebního oddělení třebíčské ZUŠ. Od téhož 
roku Drobend rovněž pravidelně vystupuje na vánočních trzích na Karlově náměstí a vánoč-
ních merendách klubu věkově zkušenějších Třebíčanů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drobend prošel několika generačními obměnami, tou největší snad v roce 2017, 

kdy se soubor složený výhradně ze studentů a studentek vyššího gymnázia rozrostl o hlásky 
nejmladších žáků tehdejší 1. G. Výrazným byl pro nás rok 2018, kdy jsme připravili samostatný 
program ke stému výročí založení Československé republiky.  

Důležitým prvkem kroužku bylo vždy i nástrojové obsazení. Hlavním doprovodným ná-
strojem jsou kytary, které doplňuje mandolína, ukulele či klávesy. Sólové party přebírá buď 
zobcová nebo příčná flétna nebo housle. Drobend nemá žádné žánrové omezení. Repertoár 
tvoří ve velké míře spirituály, lidové a dětské písně i stará hudba.  

Soubor a jeho repertoár se neustále vyvíjí. Pravidelné zkoušky jsou pro studenty většinou 
velikým zásahem do jejich studijních i mimoškolních povinností. Proto jsme moc rádi, že i přes 
tento hendikep je naše základna pevná. Veliké poděkování patří všem kolegům učitelům a  
vedení školy, kteří mají pro naše aktivity pochopení a vycházejí nám při našich generálních 
zkouškách vstříc, rovněž i rodičům za veškerou podporu.  
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 Co pro mě znamená Drobend?  

Nikola Čechová, současná členka souboru   
Už od malička jsem ráda zpívala. Bohužel v mém blízkém okolí nebylo nic, kde bych svůj koní-
ček mohla uplatnit vyjma pěveckých soutěží na základní škole. Teď, když jsem přešla na střední 
školu, se mi naskytla příležitost stát se členkou školního sboru.    

Musím říct, že jsem se hodně naučila. Sbor je taky skvělý způsob, jak si odpočinout a 
možná se i trochu zasmát po náročném dni ve škole. Bohužel, nynější situace nám v minulém 
i tomto školním roce znemožnila provoz sboru.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Kaidl, současný člen souboru 
Drobend je pro mě místem vhodným k relaxaci. Pokaždé sem po únavném dni mohu přijít a 
jen se zaposlouchat do těch líbezných melodií. Člověk získá přehled o tom, co je to soprán, alt 
nebo bas, naučí se pracovat se svým hlasem a zpívat kolektivně ve sboru. Pro člověka, který 
chce nadále pokračovat v hudbě, jsou toto nepostradatelné zkušenosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veronika Sýkorová, učitelka Gymnázia, zakladatelka souboru  
Drobend pro mě znamená ohromnou radost z tvoření, souznění a sounáležitosti. Je to moje 
srdcová záležitost, na zkoušky, vystoupení i přátele – zpěváky stále vzpomínám s nostalgickým 
úsměvem. Jsem moc ráda, že si uskupení pomalu získává svoji tradici. Je to důkaz, že to, co 
kdysi vzniklo z naivních pokusů nás studentů, má stále svůj smysl.   
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… 

 
2x foto: Petr Wehrenberg a Jana Navrkalová 

Ilustrace Veronika Jíčinská 

Ilustrace Klára Klímová 
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