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KAM ZA KULTUROU A SPORTEM 
V KLATOVECH v prosinci 2012 

Stručný přehled hlavních společenských, 
kulturních a sportovních akcí v Klatovech : 

• 1.12. VÁNOČNÍ DOBROČINNÝ BAZAR  
• 2.12., 9.12. a 16.12. ADVENTNÍ KONCERTY  

(koncerty dětských pěveckých sborů klatovských 
škol) 

• 2.12., 9.12. a 23.12. ADVENTNÍ TRHY  (nedělní 
trhy na náměstí Míru) 

• 2.12. VÁNOČNÍ STROM (rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí, kulturní program, 18:00 hodin) 

• 6.12. KRAJSKÉ FINÁLE ST ŘEDNÍCH ŠKOL  
v basketbalu chlapců  (v hale CMS pořádá 
Gymnázium Klatovy) 

• 8.12. VELKÁ CENA KLATOV 
V BENCHPRESSU   (pořádá Fitness Tony společně 
s oddílem silového trojboje Sokol Klatovy 
v klatovské  sokolovně) 

• 5.12. ČERTOVSKÁ SHOW (setkání s čerty, anděly 
a mikulášem na klatovském náměstí, 17:00 hodin) 

• 15.12. FARMÁ ŘSKÝ VÁNOČNÍ TRH (KD) 
• 18.12.-20.12. VÁNOČNÍ TRHY  (vánoční řemeslný 

trh spojený s vánočním zpíváním klatovských 
pěveckých sborů na náměstí) 

• 24.12. DEN PRO DĚTSKOU KNIHU (vánoční 
akce v Městské knihovně) 

• 31.12. SILVESTR 2012 (silvestrovská taneční 
zábava v KD, 20:00 hodin) 

• 1.1.2013 NOVÝ ROK (přivítání roku 2013 na 
náměstí s kulturním programem) 
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LETOŠNÍ OSLAVY   200.  VÝROČÍ  ZALOŽENÍ   
GYMNÁZIA  J.  VRCHLICKÉHO  

   
VYVRCHOLILY 

 

SLAVNOSTNÍM  SHROMÁŽD ĚNÍM 
 

 2. listopadu 2012 se konalo na zámku v Lužanech 
slavnostní shromáždění ke 200. výročí založení Gymnázia v 
Klatovech. Završila se tím řada akcí, kterými se v letošním 
roce významné jubileum středního školství na Klatovsku 
připomínalo.  

 Shromáždění zahájil prof. JUDr. Václav Pavlíček jako 
předseda Hlávkovy nadace, jež zámek v Lužanech spravuje. 
Významný český architekt a mecenáš Josef Hlávka studoval 
na klatovském gymnáziu a tato škola je příjemcem trvalého 
legátu z jeho odkazu. 
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V Sále Českého kvarteta vystoupilo dále několik hostů – např. 
náměstek ministra školství PhDr. Jindřich Fryč, vedoucí 
odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje JUDr. 
Jaroslava Havlíčková, ředitel Krajského inspektorátu ČŠI Ing. 
Pavel Honzík, starosta Klatov Mgr. Rudolf Salvetr aj. 

 

Akce se zúčastnili také členové Školské rady a sdružení rodičů 
Gymnázia KT, zástupci partnerského gymnázia ve 
Viechtachu, Hlávkovy nadace, ředitelé klatovských základních 
a středních škol, slavní absolventi, významní sponzoři školy, 
dále několik pedagogů naší školy (zejména předsedové 
předmětových komisí a také někteří bývalí kantoři našeho 
gymnázia a dále také vybraní studenti (nejúspěšnější řešitelé 
olympiád a soutěží. 
 
 Celé shromáždění provázela slavnostní a přitom 
neformální a přátelská atmosféra, ve které došlo mezi 
přítomnými k mnoha příjemným setkáním a rozhovorům.  
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Vystoupení hostů byla proložena recitacemi a divadelní 
scénkou. Na závěr se v zámecké kapli konal koncert 
pěveckého sboru gymnázia.  
 

 



 
 

  7

 

 
Josef  Hlávka 
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Josef  Hlávka 
 

15. únor 1831 Přeštice u Klatov – 11. březen 1908 Praha 
v letech 1841 – 1844 studoval na klatovském gymnáziu 

 

”… Jen v práci tkví záruka všeho zdaru. Jen v práci  je naše síla 
a záchrana. Nev ěřte, že je možno žít v blahobytu bez práce. 
Zachovejte si smysl pro všechno krásné, podporujte jeden 
druhého, bu ďte jako jedna rodina. M ějte každý své 
přesvědčení, ale šet řete mínění jiných. Bu ďte poctiví a 
snášenliví! …”  

• největší český mecenáš, významný architekt a stavitel 
 
• Mecenášský věhlas získal svým dokonale promyšleným 

programem zaměřeným především na kulturu a vzdělanost 
českého národa 

 
• Hlávkova myšlenka a životní sen: Česká akademie pro vědy, 

slovesnost a umění – zasloužil se o její založení, věnoval jí 
značnou část svých finančních prostředků a stal se jejím 
prvním prezidentem. 

 
• Čtyři roky před smrtí sepsal závěť, ve které prodloužil svůj 

odkaz až do našich dnů. Veškerý majetek rodiny odkázal nově 
založenému Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. 
Završil tím dlouhodobé mecenášské úsilí.  

 
• Právnicky bylo Nadání vytvořeno tak dokonale, že proplulo bez 

ztráty vlastní podstaty všemi politickými režimy a vysloužilo si 
statut nejstarší české nadace. Právě jí jsou i dnes vděčni studenti 
naší školy. Každoročně uděluje Gymnáziu Jaroslava Vrchlického 
v Klatovech trvalý legát v hodnotě 80 000 Kč. Finanční prostředky, 
které škola obdrží, jsou rozděleny přesně podle pravidel určené 
Nadáním mezi talentované studenty za jejich vynikající umístění 
v odborných vědomostních soutěžích a olympiádách. Peněžní 
odměna je studenty chápána jako prestiž, které dosáhli, motivuje je 
k dalšímu rozvoji v oblíbeném oboru, pomáhá a připravuje pro 
budoucí profesní zaměření.  
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Desatero Josefa Hlávky: 
 
 1. Práce šlechtí člověka, prací se lze stát šlechticem ducha, prací si můžeš 
i zničit zdraví. Ale i člověk postižený může pracovat na sebezdokonalení - 
když přijme přijatý kříž.  
 
2. Škola života zahrnuje námahu i kontemplaci: homo oeconomicus pak má 
šanci změnit podnikání v altruismus a sebe sama v dobrodince-mecenáše.  
 
3. Pracuj, modli se, a Bůh ti požehná: bohatství je jen tím, co je ti svěřeno 
pro druhé. Majetek nesobecky pochopený se pak stane plodivou silou, 
šířícím se požehnáním.  
 
4. I člověk z malých českých poměrů si může vybudovat velký kredit v 
nadnárodní říši: tvrdou prací, pevností charakteru, respektem a úctou ke 
druhým národům.  
 
5. Věda, technika i podnikání potřebují světlo víry. Nejen konzumem živ je 
člověk, ale i krásou hudby, obrazu, poezie - a slovem, které vychází z úst 
Hospodinových.  
 
6. Společné dobro národa, unie, lidstva, je věčně živým stavebním 
kamenem společnosti: odpovědnost vůči sobě potřebuje rozšíření o 
odpovědnost vůči blízkým i vzdáleným. 
 
7. Zahálka je matkou hříchu, práce bez odpočinku neděle se mění na 
otroctví. U stolu všedního i svátečního měj jednu volnou židli pro poutníka- 
může jím být Bůh sám.  
 
8. Jsi-li mladý, výkonný a úspěšný, pamatuj, že "pán Bůh dal" a "pán Bůh 
může vzít". Ani na děti si nemůžeš dělat právo a nárok; odepře-li ti Bůh 
potomky - a ty to v pokoře přijmeš- máš šanci na duchovní otcovství, a 
tvých synů a dcer může být bezpočet. 
 
9. Český kapitalismus potřebuje duchovní a morální základy. Kapitál je 
třeba duchovně "znárodnit" - a bude přijat a ospravedlněn. Josef Hlávka 
svůj majetek získal prací - ne podvodem. Pán nás však učí, že i z 
nespravedlivého mamonu je možno si získat přátele!  
 
10. Po tom všem, co Josef Hlávka vykonal pro národ a pro své bližní, 
zavázal budoucí správce svého Nadání, aby v kapli Lužanského zámku 
nechávali sloužit mše svaté- i za spásu jeho duše. Jsme jen služebníci 
neužiteční... Kyrie eleison, Pane,  
smiluj se! 
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Během slavnostního dne v Lužanech jsme pro vás připravili 
rozhovor s profesorem JUDr. Václavem Pavlíčkem,  
předsedou Správní rady Hlávkovy nadace. 
 
Jak se Vám líbil dnešní program?  
Bylo to vynikající. Jednak byl vynikající hudební program, ale 
i vstupy do programu byly výborné. Myslím, že to ukázalo 
velmi pěkně i historii klatovského gymnázia a to, co se 
vztahuje k Hlávkovi. Takže to ukázalo, že studenti se zajímají 
o historii a zajímají se o osobnost Hlávky. To mě taky 
potěšilo. 
 
Byl jste vy sám jako student aktivní v této oblasti? Třeba 
jestli jste recitoval, vymýšleli jste divadelní scénky?  
Představte si, že ano. Já jsem jednak vedl recitační kroužek, 
především v obci, protože pocházím z vesnice. Tam jsme hráli 
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divadlo již od patnácti let. Pouštěli jsme se do takových her 
jako do Gogolovy Ženitby. 
 
A recitaci jste měl také rád?  Líbily se Vám třeba texty od 
Vrchlického? 
Zajisté. My jsme organizovali, tehdy to bylo dost populární, 
taková recitační pásma, která byla spojena i se sborem. Ale 
spíše, když pominu mou účast na venkově, tak na gymnáziu 
působily vynikající recitační soubory. Vy jste sice mladí na to, 
abyste to pamatovali, ale v televizi působil před normalizací 
Richard Honzovič, což byl velmi známý moderátor, a ten byl 
vedoucí recitačního souboru v Mladé Boleslavi. Já pocházím 
z Mladé Boleslavi, takže k této formě kultury jsem měl 
vždycky velmi blízko. 
 
Ještě na závěr co byste gymnáziu popřál? Studentům, 
učitelům?  
Co bych jim popřál? Aby byli hrdí na své gymnázium, a aby 
byli v budoucnu následovníky těch velkých tradic, které 
klatovské Gymnázium reprezentuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravila Zuzana Marytová, 3. A 
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Náš časopis je letos věnován dvoustému výročí založení 

našeho gymnázia. 

Proto jsme se pustili do zajímavého projektu… 

 
���� Představujeme naše nejslavnější absolventy ���� 
 
 

 

Rozhovor s Ing. Stanislavem Bradou (*1926) 
 
V letošním roce si pravideln ě zveme na návšt ěvu do naší 
školy ty, kte ří se nesmazateln ě zapsali do pov ědomí 
klatovské ve řejnosti, a kte ří tak svým životem a prací naše 
gymnázium významn ě proslavili. Dnes bychom rádi 
v našem seriálu p ředstavili Ing. Stanislava Bradu, který 
nám zodpov ěděl několik otázek. Sesedli jsme si ke stolu, 
uvařili panu Bradovi kávu a on nám za čal barvit ě vypráv ět 
o svém mládí, které strávil na zdejším ústavu.  
 
Studoval střední školu mezi lety 1937 – 1945 a k vyučování 
tehdy sloužila budova dnešní Obchodní akademie. Gymnázium 
bylo, stejně jako dnes, všeobecně zaměřené a pan Brada 
absolvoval osmileté studium. 
 
Na gymnázium zažil spoustu zajímavých událostí. „Takových 
událostí bylo celkem hodně, protože jsem studoval v době 
trvání druhé světové války. Chodili jsme do tanečních, které 
bylo velice těžké organizovat kvůli náletům na města. Museli 
jsme si vyžádat speciální povolení od německého štábu.“  
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Ve studovn ě, kde se rozhovor konal, bylo naprosté ticho a 
všichni napjat ě naslouchali. Nejspíš si nikdo z nás neumí 
představit, jak by vypadalo vyu čování nap říklad 
v únorových mrazech, kdy si prý studenti jen chodil i pro 
úkoly, ale ve škole se kv ůli nedostatku topiva více 
nezdrželi. 
 
Důležitým posláním gymnaziálního studia je i pro dnešní žáky 
příprava na vysokou školu a ovlivňuje jejich budoucí profesní 
zaměření. Pan Brada nám řekl: „Výběr vysoké školy neovlivnilo 
ani tak studium na gymnáziu jako spíš mé rodinné zázemí. Stal 
jsem se stavebním inženýrem, stejně jako jím byl můj otec.“ 
 
A co přeje dnešním studentům?  
 „…. aby svůj čas věnovali především studiu, protože vše, co se 
zde naučí, je výborně připraví pro budoucí studium. Stejně tak, 
jako se seznámí s nejrůznějšími informacemi veřejného 
podvědomí. Vůbec nejdůležitější je učit se češtinu, neboť každý 
Čech by měl především perfektně ovládat tento krásný jazyk, 
učit se básničky, hodně číst a hlavně správně mluvit, protože 
lidí, kteří český jazyk umí ovládat, je stále méně.“ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravují studenti dějepisného semináře 
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DO ŠPANDO ŠPANDO ŠPANDO ŠPANěLsKA LsKA LsKA LsKA 

ssss    DELFDELFDELFDELFÍÍÍÍNEMNEMNEMNEM    
 

Je to už více než měsíc, kdy jsme se vrátili z krásného Katalánska. 
Prožili jsme tam skvělý týden plný poznávání, pohody a volnosti, ale 
také práce. 
 29. září ve 14 hodin jsme společně s Dášou G. , Jiřinkou S. , 
Filipem M. a 50 studenty nasedli do autobusu a po dvaceti hodinách 
se ocitli před hotelem Olympic v městečku Calella. Počasí nebylo 
úplně přívětivé – zataženo, 23 stupňů, vítr. Přesto jsme odpoledne 
„ochutnali“ moře a prohlédli městečko. 

 
 Po vydatné večeři někteří zaslouženě usnuli a ostatní začali objevovat 
kulturu národa flamenca, býků a setkávání u barů… 
 Druhý den jsme odjeli vlakem do městečka San Pol. Celý den na 
pláži se vzpomínkami na spolužáky, kteří zůstali ve škole. Byl první 
říjnový den.  Počasí  „nic moc“  –  slunečno, 28 stupňů, moře okolo 
krásných 26 oC. Vyloženě odpočinkový „día español“.  Večer pak 
tradičně – večeře, hudba, tanec, paseo y dormir. 
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  V úterý po náročné snídani nás čekal neméně náročný den – 
Barcelona. Park Güell, katedrála Sagrada Familia stadion FC 
Barcelona a promenáda La Rambla.  

 
 
 V podvečerních hodinách návrat do hotelu. Pro mnohé chlapce 
(ale pro i dívky)  něco úžasného - místo kde hraje Messi, Iniesta a jiní 
velikáni světové kopané.  
 Pro umělce - místo Antonia Gaudího. Ve středu nás čekal 
nevšední umělecký zážitek. Cadaqués a vesničky Portlligat s 
návštěvou Casa Museo Dalí – kdo trochu umění rozumí, byl nadšen, 
kdo ne – byl fascinován. Odpoledne nás čekala návštěva olivárny 
Empordalia v oblasti Pau, kde jsme nejen sbírali informace o výrobě 
oleje, ale také ochutnávali. Večer… Studenti psali své úkoly a 
DISFRUTARON LA VIDA (užívali si života). Ve čtvrtek nás čekala 
po snídani návštěva školy v Lloret del Mar. Skutečnost, že naše 
školství je o několik stupňů výše než zde, myslím, mnohé více než 
zarazilo. Naše škola svojí vybaveností i prostředím je opravdu hodně 
vysoko. V pátek program pokračoval návštěvou velice známého 
poutního místa – horského kláštera Montserrat umístěného ve 
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stejnojmenném vápencovém pohoří. Prohlídka kláštera, křížové cesty 
a přilehlého okolí byla fascinující podívanou. V bazilice pocházející z 
16. století je umístěna posvátná soška Panny Marie Montserratské, 
zvaná La Moreneta. Zhlédli jsme také vystoupení chlapeckého 
pěveckého sboru Escolanía, který patří k nejlepším na světě. 
 
 

 
 
 
 Večer … nákup dárků a hurá k přípravám na odjezd. Poslední 
možnost odevzdání úkolů, které studenti vytvářeli a plnili po celou 
dobu pobytu a balit.  
V sobotu po snídani a poslední procházce k moři, kterého jsme si 
dosyta užili, jsme vyrazili domů. Dvacet jedna hodin v autobusu a pak 
náruč rodičů. 
Za sebe a kolegyně chci podotknout, že skupina těchto studentů byla 
skvělá a byla to radost a odměna s nimi strávit týden v nádherném 
Katalánsku. 

Hasta luego, España y adiós muy pronto. 
Jorge M. 
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Jeden z úkolů se jmenoval: Můj surrealistický den. 
 
Podivný sen v trávě … světla aut a zář měsíce, mlha, tma. ¡Arriba!, 
jdeme dál. Jemný písek rozedírá chodidla a živé vlny s neochvějnou 
jistotou omývají břeh i nohy. Luna se shlíží v nekonečném zrcadle a 
každý musí obdivovat její studenou krásu … Stále je slyšet šum vln a 
vzduchem se prohání svěží větřík, jenž přináší slanou vůni moře. Ale 
vzdaluje se. Nebo se vzdalujeme my? Tmavou a matnou oblohu 
slévající se s ještě tmavším mořem prořízne každé tři vteřiny kužel 
světla. Omamná vůně borovic. Holubice na kamenné zídce, vysoko 
nad kamennými útesy. Poklidně sedí, vyčkává. Připravuje se. A pak, 
aniž by si kdokoli všiml, se s lehkostí odrazí. Vzduch proudí kolem 
jejího hebkého těla, jež se v záři měsíce perleťově zaleskne. 
Neuvěřitelná svoboda. Pocit beztíže. Svištění vzduchu, ostré útesy se 
rychle přibližují, jsou stále blíž a blíž… tma. Žluté světlo lamp. Teplá 
vůně levandule. Zelené lůžko na ostrově. Byl to sen nebo ne? 

 

Karolína Šotová, SxB 
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Celostátní soutěž motivuje děti a mládež k rozvoji zdravého životního 
stylu. Je součástí aktivit evropské asociace SAPERE, podle které se v 
Evropě školí samotní pedagogové, a dále se pak jejich vyučování 
soustředí na vnímání potravin všemi pěti smysly. Tento projekt nemá 
zatím na českém území obdoby. Česká republika je také první 
evropský stát, ve kterém se soutěž pořádá. 
 
 Předcházejících ročníků se účastnilo 40 221 žáků ze základních a 
středních škol. 
 
 Soutěž je rozdělena do třech kategorií podle věku soutěžících: 
 I. kategorie žáci 1. – 5. ročníků ZŠ 
 II. kategorie žáci 6. - 9. ročníků ZŠ, 1. - 4. ročníků osmiletých 
gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,  
III. kategorie žáci 1. - 4. ročníků SŠ a SOU, 5. - 8. ročníků osmiletých 
gymnázií a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií. 
 
 Školní, okresní a krajská kola jsou organizována prostřednictvím 
internetového portálu www.saperesoutez.cz, finálová kola se 
uskuteční prezenční formou v hlavním jednacím sále Magistrátu 
hlavního města Prahy. Výsledky soutěže slouží v anonymní podobě k 
studijním účelům a dalšímu zacílení aktivit evropské asociace 
SAPERE. Vítězové finálových kol získají prestižní ocenění a spolu se 
svými pedagogy i atraktivní věcné ceny. 
  
Soutěž je zcela bezplatná a dobrovolná. 
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Vynikajícího výsledku dosáhla obě naše školní volejbalová 
družstva, která vyhrála okresní kolo středoškolského přeboru a 
postoupila do krajského finále, kde jim budeme všichni držet 
palce. 

 
 

Sestava vítězného družstva dívek : 
 Šimáčková K., Marytová Z., Illetšková J., Parlásková E., Podhůrská 
K., Kinská K., Kovandová K., Kohoutová E., Petermichlová E. 

  BLAHOPŘEJEME   
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OŠKOŠKOŠKOŠK    
 o šk 
ole: 

„Uččččitel ti můůůůže otevřřřřít dveřřřře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“ 

„Uččččení v mládí je rytí do kamene, uččččení ve stářřřří psaní do písku.“ 

A teďďďď trochu jinak: 

„Uččččení ještěěěě nikoho nezabilo, ale pročččč riskovat.“ 

„Musíš se mnoho uččččit, abys poznal, že málo víš.“ 

„Jen ten, kdo něčěčěčěčemu stoprocentněěěě rozumí, to dokáže vysvěěěětlit tak, 

aby tomu nikdo jiný nerozuměěěěl...“ 

„Zákon zkoušení: To, co žák neumí uččččitel zjistí běěěěhem 1 minuty a 

to, co umí ho nezajímá.“ 

„Vždy propadneš v té písemce, na kterou jsi  se nejvíc 

přřřřipravoval.“ 
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