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65. výročí školy 
aneb Slovo úvodem
Klára Eliášková

V letošním roce slaví naše škola 65 let od svého založení 
v roce 1956. Nad textem úvodního slova si kladu otázku, 
v čem spočívá neutuchající svěžest naší jubilantky. Není 
to jen v  kosmetických stavebních úpravách zevnějšku, 
které jí jistě svědčí, ale v plné životní síle ji udržují přede-
vším naši studenti, kterým již celých 65 let poskytuje za 
pomoci vynikajících pedagogů kvalitní vzdělávání v  ro-
dinné a přátelské atmosféře, s respektem ke specifi ckým 
potřebám každého studenta.

Na počátku existence školy byla myšlenka kvalitně vzdě-
lávat žáky se zrakovým postižením. Nyní, po 65 letech, 
se k  tomuto původnímu záměru hrdě hlásíme a navíc 
jsme s ohledem na průběžné změny v evropském vzdě-
lávacím kontextu otevřeli prostor pro kvalitní vzdělávání 
všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Je 
zásluhou současných i bývalých zaměstnanců školy, spří-
zněných podporovatelů, kooperujících rodičů, partnerů 
školy i našeho zřizovatele, že se nám daří již desítky let, 
bez přerušení společně uskutečňovat a naplňovat smys-
luplnou vizi rovného přístupu ke vzdělávání.

Naši absolventi opouští školní lavice s maturitní šerpou 
a maturitním vysvědčením, nalézají si nové almae matri, 

nastupují do fi rem, zakládají rodiny a mizí nám na dlou-
hý čas z dohledu. Ve chvílích, jakou je třeba výročí školy, 
se nabízí příležitost vrátit se s úsměvem a potěšením na 
místo, kde všechno začalo, kde se potila krev nad složi-
tými příklady, kde bylo veselo se spolužáky, kde vznikly 
první studentské lásky… Epidemiologická situace roku 
2021 bohužel nepřeje osobnímu setkání ve formě slav-
nostního shromáždění. Než se budeme moci osobně 
setkat třeba ve škole, zalistujte společně s námi v alma-
nachu, který přináší vzpomínky zaznamenané některými 
pamětníky či současníky.

K výročí se sluší blahopřát, a proto jménem současných 
zaměstnanců školy přeji naší oslavenkyni všechno nej-
lepší, pevné zdraví a po mnoho dalších desítek let pevné 
místo na poli speciálního vzdělávání.

ISBN 978-80-11-00458-3
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V kostce k historii školy …
Klára Eliášková

Myšlenka na  ucelené střední vzdělávání (tj. zakončené 
maturitní zkouškou) žáků se zrakovým postižením se za-
čala jasněji konturovat po skončení druhé světové války. 
Po vydání zákona č. 95/1948 Sb., o jednotné školské sou-
stavě, zaznamenalo vzdělávání žáků se zrakovým posti-
žením významný progres, i  když izolovaně od  hlavního 
vzdělávacího proudu. V rámci nové organizace škol byly 
centrálně zřízeny školy pro mládež vyžadující zvláštní 
péči (označení pro všechny děti s postižením). Původní 
tzv. slepecké školství bylo reorganizováno do  systému 
škol pro děti s vadami zraku (dobový termín).2 Nově kon-
cipované základní speciální školy pro žáky s vadami zraku 
byly diferencovány dle zrakového postižení nejprve jen 
na školy pro slepé a školy pro slabozraké (a to i na úrovni 
zvláštních škol), později ještě na školu pro žáky se zbytky 
zraku a školy pro žáky s poruchou binokulárního vidění.3 

V rámci nové diferenciace slepeckého školství se po roce 
1948 začal nově formovat nejenom sektor základního, 
ale i středoškolského vzdělávání pro žáky s vadami zraku.  

Historie prvního a doposud jediného gymnázia určené-
ho žákům se zrakovým postižením se začala psát v roce 
1956. Na  základě souhlasu ministerstva školství a  kul-
tury s  žádostí ze dne 26. června 1956 O  zřízení střední 
školy poskytující všeobecné vzdělání byla k 1. září 1956 
zřízena nová Jedenáctiletá střední škola pro slabozraké 
děti, která měla celonárodní působnost.4 Tato mateřská 
a  jedenáctiletá střední škola pro slabozraké žáky sídlila 

Zraková vada ovlivňuje výběr budoucího povolání, ale záleží 
také hodně na tom, jakou má žák chuť do učení, jaký má 
charakter a jak pevná je jeho vůle.
(František Holeček, žák ZŠI pro slabozraké v Litovli v letech 

1978–1986)1

1  VALÍČKOVÁ, J. Almanach ZŠI pro slabozraké prof. MUDr. Václava Vejvodovského, DrSc. V Litovli 1954–1994. Olomouc: Moravská tiskárna Olomouc, 1994, s. 39.
2  NOP, L. Péče o děti s vadami zraku. Praha: SPN, 1957, s. 22.
3  LUDVÍK, F. Školy pro mládež vyžadující zvláštní péče. Nápravná pedagogika XXV, 1949, s. 15–16.
4   Opis rozhodnutí o zřízení školy, čj. 5752 z 16. července 1956 – uloženo v archivu školy, rovněž publikováno ve výročním almanachu, dostupný z: ttps://docplayer.cz/

494767-Almanach-gymnazium-pro-zrakove-postizene-a-stredni-odborna-skola-pro-zrakove-postizene-praha-5-radlicka-115.html 

ODDÍL I.   ŠKOLA A JEJÍ AKTIVITY 1

Koperníkova 12, Praha 2 - Vinohrady
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v  Koperníkově ulici na  pražských Vinohradech; byla 
umístěna do  prostor dosavadní Osmileté střední školy 
pro slabozraké. Poprvé v  dějinách vzdělávání zrakově 
postižených směli studenti se zrakovým postižením sklá-
dat maturitní zkoušku, a dosáhnout tak úplného středo-
školského vzdělání, i když na nové škole tzv. gymnaziál-

ního typu (nesla označení všeobecně vzdělávací škola) 
maturovaly pouze tři třídy, a  to ve  školních letech 
1958/59, 1959/60 a 1960/61. 

Na  počátku šedesátých let 20. století5 totiž následovala 
další velká reorganizace (nejenom) speciálních škol, a  to 
dle paragrafu 20 školského zákona ze dne 15. prosince 
1960, č. 186 Sb. V souladu se změnami školského zákona 
se v roce 1961 změnila zmíněná jedenáctiletka na tříletou 
Střední všeobecně vzdělávací školu pro mládež s vadami 
zraku, a když byla v roce 1968 znovu ustanovena gymná-
zia (zrušená předtím v roce 1953),6 byly v téže budově ote-
vřeny dvě humanitně zaměřené třídy čtyřletého Gymná-
zia pro mládež s vadami zraku (v roce 1979 přejmenováno 
na Gymnázium pro zrakově postiženou mládež). 

Původně bylo gymnázium určeno pro  mládež nevido-
mou a  mládež se zbytky zraku, později byli přijímáni 
i slabozrací žáci. O školu, jako jedinou v Československé 
socialistické republice, byl zájem i na Slovensku, a pro-
to se v  jedné z  paralelních tříd vyučoval i  slovenský 
jazyk. V dalším období byli v paralelních třídách rozdě-
leni zvlášť žáci nevidomí a se zbytky zraku a zvlášť žáci 
slabozrací. 

Gymnázium bylo považováno v systému speciálních škol 
za  školu výběrovou, určenou pro studijně nadané žáky 
s vadami zraku. Od gymnázií se očekávalo celkové zvýše-
ní úrovně středoškolského vzdělávání.7 

5  ČERNÝ, N. Vývoj naší střední školy v letech 1933–1966. Pedagogika, č. 2, 1967, s. 224–243.
6  ŠMEJKALOVÁ, M. Čeština a škola – úryvky skrytých dějin. Praha: Karolinum, 2010, s. 288.
7    Ibidem, s. 313.

Z výuky v počátcích školy
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Rozhodla jsem se pro gymnázium. Laťku jsem si postavila 
příliš vysoko, protože jenom gymnázium mi nebude na nic, 
a tak se budu muset pustit do studia na vysoké škole. Ale 
já doufám a věřím, že se k ní „doškrábu“ třeba i po čtyřech, 
a v budoucnu budu vykonávat práci, která mě bude zajímat 
a pro kterou obětuji mnoho, a nebudu toho litovat.   

   (Jitka Zedníková, žákyně speciální ZŠ v osmdesátých letech)8

Speciální školy se samozřejmě neorientovaly pouze 
na všeobecné, ale také na odborné vzdělávání. Mezi zá-
kladní dovednosti, které byly u žáků s vadami zraku vní-
mány jako důležité pro jejich profesní rozvoj, patřilo psa-
ní na stroji, které bylo vyučováno na školách odborných. 
Střední ekonomicky zaměřená škola pro nevidomé žáky 
zahájila svou činnost v září roku 1968 vyučováním 1. roč-
níku tříleté nižší ekonomické školy pro mládež s vadami 

zraku v budově bývalého Klarova ústavu v Praze 4 – Krči.9 

Škola měla tříletou docházku, byla zaměřena na hospo-
dářskou administrativu a byla elokovaným pracovištěm 
Střední ekonomické školy (dále SEŠ) v Praze 1, Dušní 7. 

Zpočátku bylo studium, realizované bez možnosti ma-
turitní zkoušky, zaměřeno na  průpravu administrativ-
ních pracovníků, ovšem forma i  obsah se dále vyvíje-
ly. Původně byla škola určena pro mládež nevidomou 
a  mládež se zbytky zraku, později byli přijímáni i  sla-
bozrací žáci. Ve školním roce 1972/73 došlo ke spojení 
2. a 3. ročníku do jedné třídy. Měnily se také názvy školy:  
od roku 1973 na SEŠ pro mládež s vadami zraku, poté 
v roce 1979 na Ekonomickou školu pro zrakově postiže-
nou mládež. 

V roce 1981 byl ve škole otevřen první ročník pětiletého 
studia ukončeného maturitní zkouškou v rámci SEŠ pro 
zrakově postiženou mládež. Nicméně také absolventi 
původního tříletého studia administrativy mohli pokra-
čovat dvouletým návazným studiem, které bylo zakon-
čeno maturitní zkouškou. Od  roku 1981 byly součástí 
učebního plánu i  telekomunikační předměty, studenti 
mohli ve 3. ročníku vykonat zkoušku z telefonního pro-
vozu, čímž dosáhli kvalifi kace telefonního manipulanta. 

V roce 1984 je SEŠ přemístěna do Michle, kde tedy nově 
působily dvě školy: Gymnázium pro zrakově postiženou 
mládež s ředitelstvím v Praze 2, Koperníkově ulici a SEŠ 
pro zrakově postiženou mládež s ředitelstvím v Praze 4–

8  VALÍČKOVÁ, J. Almanach ZŠI pro slabozraké prof. MUDr. Václava Vejvodovského, DrSc. V Litovli 1954–1994. Olomouc: Moravská tiskárna Olomouc, 1994, s. 40.
9    U zrodu ekonomické školy pro zrakově postiženou mládež stála výrazná osobnost naší tyfl opedagogiky, Miroslav Vosoba. Pod jeho vedením bylo v září 1968 zahájeno vyučování. 

Budějovická (nyní Vídeňská) 756/188, Praha 4 - Krč
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Krči. V roce 1986 došlo k optimalizaci SEŠ pro zrakově po-
stiženou mládež a gymnázia do jedné budovy v Praze 4, 
Michelské ulici, a pod jeden název. 

Výsledkem předlistopadového reorganizačního působe-
ní se v roce 1988/89 na území ČSSR nalézalo velké množ-
ství škol diferenciačně rozrůzněných. Speciální vzdělá-
vací systém disponoval celkově 21 školami pro zrakově 
postiženou mládež – 17 v ČR a 4 na Slovensku –, z cel-
kového počtu bylo 5 škol mateřských, 9 škol základních, 
5 škol středních s právem maturitní zkoušky a 2 SOU.10 

Tento stav se po roce 1989 zásadně změnil a systém speci-
álních škol postupně od počátku devadesátých let 20. sto-

letí procházel zásadní proměnou směrem k tzv. inkluzi, 
některé školy zanikly nebo byly optimalizovány. Naše 
škola však rozšiřovala nabídku oborů. V roce 1991 vzni-
kl nematuritní obor Obchodní škola a v roce 2011/2012 
byl na škole otevřen čtvrtý maturitní vzdělávací obor, 
a  sice Sociální činnost, který se těší velkému zájmu 
uchazečů. Škola sice změnila adresu (od roku 1993 sídlí 
v Praze 5), ale nikoli svoje poslání – dát žákům s handi-
capem možnost na rovný přístup ke kvalitnímu vzdě-
lání.

Při studiu na  právnické fakultě jsem nikdy neměl pocit, že by 
mé vzdělání mělo menší váhu než u těch studentů, kteří nemají 
zdravotní postižení.

(Zdeněk Priesel, student gymnázia v letech 2010–2014)11

Postavení speciálních škol se přirozeně mění, ale naše 
škola v něm zaujímá pevné místo s mnohaletou tradicí, 
ke které se hrdě hlásí.12

10   Srov. Retrospektiva škol pro mládež vyžadující zvláštní péči od roku 1960 do roku 1986 v ČSSR. (1987). Praha: Ústav školských informací při Ministerstvu školství ČSR, Odbor 
sociálně ekonomických informací. 

11   Medailonek absolventa Zdeňka Priesela, uveřejněn na webu školy. Dostupné na: 
<https://www.goapraha.cz/wp-content/uploads/2021/02/Medailonek_5_Preisel.pdf>. Otištěn též na příslušném místě tohoto almanachu.

12   Text byl zpracován s oporou ve dvou textech, a sice: ELIÁŠKOVÁ, K. Historický vývoj výuky českého jazyka u žáků se zrakovým postižením. Praha, PedF UK, 2020. a z almanachu 
školy dostupného z: https://docplayer.cz/494767-Almanach-gymnazium-pro-zrakove-postizene-a-stredni-odborna-skola-pro-zrakove-postizene-praha-5-radlicka-115.html

Michelská 323/12, Praha 4 - Michle
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Mezinárodní aktivity školy
 

Jana Haňová

Obecný význam mezinárodní spolupráce není snad 
v dnešní moderní společnosti ani třeba zdůrazňovat. O to 
větší smysl má však mezinárodní spolupráce pro odbor-
ná a  školská zařízení poskytující pomoc a  péči osobám 
se zdravotním, v našem případě konkrétně se zrakovým 
postižením.

Zrakové postižení se ve společnosti vyskytuje v relativně 
nízké míře. Odborná a školská zařízení pracující v oblas-
ti péče, podpory a vzdělávání osob se tímto postižením 
bývají jediná nebo jedna z mála ve své zemi. Pro sdílení 
problémů a výzev, rozvoj a zavedení inovativních přístu-
pů a metod je potřeba překročit hranice států a navázat 
mezinárodní spolupráci s těmi, kteří čelí stejné situaci. 

V současné inkluzivní společnosti je toto evropské part-
nerství speciálních škol a institucí příležitostí k inovativ-
ním způsobům řešení otázek v oblasti posílení sociálních 
dovedností a rozvoje nezávislosti a soběstačnosti žáků se 
zrakovým postižením. 

Mezinárodní projekty mohou mít celoživotní přínos 
ve  smyslu zlepšení výsledků učení v  průběhu sekun-
dárního a terciálního vzdělávání, a  tak výrazněji přispět 
ke zlepšení možnosti uplatnění žáků se zrakovým posti-
žením na  trhu práce. Sdílení zkušeností odborníků za-
členěných do mezinárodních projektů s pracovníky škol 
běžného typu, rodiči a rodinnými příslušníky napomáhá 

k dosažení začlenění a plné účasti osob se zrakovým po-
stižením na fungování společnosti. 

Členství ve společenství MDVI Euronet

Škola je dlouhodobě členem společenství MDVI Euronet, 
které sdružuje školy a další odborná pracoviště poskytu-
jící pomoc a vzdělání osobám se souběžným postižením 
více vadami, z nichž jedno je postižení zraku.

Toto uskupení vzniklo v roce 2000 a v průběhu své existence 
se neustále rozšiřuje a mění počet členských organizací. Naše 
škola se aktivně podílí na jeho činnosti od samotných počátků.

Významnými aktivitami společenství je účast na  projek-
tech celoživotního vzdělávání v  oblasti edukace a  osob-
nostního rozvoje žáků se zrakovým a  kombinovaným 
postižením, pořádání a účast na odborných konferencích 
a seminářích, výměnné programy pro zaměstnance nebo 
bilaterální výměnné pobyty žáků. Hlavní význam pravi-
delného setkávání členů společenství spočívá především 
ve  sdílení vlastních zkušeností a  příkladů dobré praxe 
a odborná diskuse o aktuálních tématech.  

Účast na projektech

V posledních deseti letech se škola zapojila do dvou me-
zinárodních projektů. Náměty na  realizaci obou vyvsta-
ly právě na  základně diskusí členů společenství MDVI 
Euronet o problematice samostatného a nezávislého ži-
vota osob se zrakovým postižením.
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STEP UP

V letech 2012–2014 škola par-
ticipovala na  projektu STEP 
UP. STEP UP neboli „Safe travel 
and movement Throught the 
Environment for young lear-
ners with visual impairment, 
Promoted by all. Understan-
ding and Participation!“ byl 
dvouletý projekt multilaterální 
spolupráce fi nancovaný pro-
gramem Comenius, který sve-
dl dohromady sedm, respek-
tive osm škol a  vzdělávacích 
institucí z různých zemí Evrop-
ské unie.

Projekt se ve svých výstupech snažil uvést na pravou míru 
nebo vysvětlit některé nepřesnosti z  oblasti prostorové 
orientace a samostatného pohybu osob s různým stup-
něm zrakového postižení a nabízí postupy a návody, jak 
je možné efektivně a aktivně předcházet závislosti žáků 
se zrakovým postižením na pomoci jiných osob. 

V  rámci projektu vznikly brožury, které poskytují infor-
mace vedoucí k  posílení rozvoje základních dovedností 
v  oblasti prostorové orientace a  samostatného pohybu 
žáků se zrakovým postižením, poskytují rady pro zvýšení 
povědomí rodičů a ostatních odborníků o jejich úloze při 
podpoře žáka se zrakovým postižením v této oblasti, vytvá-
ří přehled standardizované terminologie a defi nic, čímž se 
podporuje porozumění při spolupráci mezi rodiči a odbor-

níky, nebo shromažďuje běžně známé mýty kolující o oso-
bách se zrakovým postižením a uvádí je na pravou míru.

SMILE too

Aktuálně je škola partnerem dalšího projektu s názvem 
„SMILE too - Social Skills Make Inclusive Life Easier too“. 
Jeho realizace je plánovaná na období let 2019 až 2022.

Jedná se o mezinárodní projekt partnerství škol v rámci 
programu Erasmus+ zaměřený na  rozvoj sociálních do-
vedností dětí a mládeže s těžkým zrakovým postižením 
integrovaných do běžných základních a středních škol. 

Výstupem projektu budou materiály a výukové programy 
pro učitele a rodiče integrovaných dětí, díky nimž si děti 

Projekt STEP UP - projektová schůzka v Praze, 2013
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snadněji osvojí sociální dovednosti, a tak se budou moci 
lépe zapojit do  běžného života v  intaktní společnosti. 
V rámci projektu se zatím uskutečnila úvodní projektová 
schůzka ve  slovinské Lublani, kde kromě řešení organi-
začních záležitostí započaly práce na  přehledu vhodné 
odborné literatury jako jednom z výstupů projektu. 

Mohlo by se zdát, že ostatní aktivity byly v  souvislosti 
s pandemií koronaviru přerušeny. Opak je však pravdou. 
Setkávání koordinátorů jednotlivých národních týmů se 
přesunula do online prostředí a probíhají častěji, než by 
bylo možné uskutečnit osobně. Také vzdělávací aktivita, 
která se dle harmonogramu projektu měla uskutečnit 
na podzim loňského roku v nizozemském Huizenu, byla 
nakonec úspěšně zrealizována v online podobě.

Žákovské projekty

V souvislosti s mezinárodními aktivitami školy byla navá-
zána užší spolupráce se slovinskou střední školou. V rám-
ci této spolupráce se uskutečnily dva projektové týdny, 
které tematicky spojovaly Českou republiku a Slovinsko 
a na kterých participovali žáci obou škol. 

Žáci naší školy se pak na pozvání Slovinců účastnili také 
Letního kreativního kempu.
Společné setkání českých žáků s  žáky slovinské školy 
pozitivně ovlivňuje nejen rozvoj jazykových a  komuni-
kačních dovedností, ale i dalších oblastí, jako je prosto-
rová orientace a samostatný pohyb, samostatnost a se-
beobsluha, schopnost pracovat v  týmu a  spolupodílet 
se na rozhodování. Témata projektových týdnů zároveň 
prohlubují znalosti a  dovednosti získané v  odborných 
předmětech, jako je historie, zeměpis, informační a  vý-
početní technologie a občanská nauka.

Závěrem

Význam mezinárodní spolupráce je tedy pro školu našeho 
typu nepopiratelný. Účast na  mezinárodních aktivitách 
má nejen přímý přínos pro školu v podobě inovativních 
postupů a metod při práci s žáky se zrakový postižením, 
ale také nepřímo, a to prostřednictvím profesního rozvo-
je jejích zaměstnanců, kteří si účastí na  mezinárodních 
aktivitách školy zlepšují a prohlubují své odborné a jazy-
kové dovednosti.

Projektový týden se Slovinskem – Národní 
symboly a romantismus v literatuře a hudbě, 
Praha 2016
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Spolek Viděno hmatem

Michal Řezka

Od září 2005 zahájilo činnost občanské sdružení Viděno 
hmatem (dle současné legislativy spolek se stejnojmen-
ným názvem). Jeho vznik iniciovala část pracovníků ško-
ly, kteří s drobnými změnami tvoří dodnes členskou zá-
kladnu. 

Hlavním cílem spolku je podpora školních i mimoškol-
ních aktivit žáků, pořádání samostatných akcí či spolu-
práce na organizaci a průběhu společných akcí se školou 
nebo jinými institucemi. Jedná se zejména o sportovní 
a kulturní činnost organizovanou školou, např. lyžařský, 
adaptační a cykloturistický kurz, literární soutěže, klub 
mladého diváka, dramatický kroužek a jiné kulturní akce, 
soutěže v psaní na klávesnici, školní goalballový turnaj, 
zájezdy do zahraničí i v tuzemsku nebo organizace ma-
turitních a absolventských plesů. Spolek podporuje i čin-
nost internátu a akcí jím pořádaných, podílí se na úhradě 
společných nákladů, tedy vstupného, jízdného, odměn a 
cen na kurzech, turnajích a soutěžích. 

Finanční a věcné prostředky určené k dosažení hlavních 
cílů spolku získáváme převážně formou fi nančních a věc-
ných darů od sponzorů a jiných fyzických a právnických 
osob. Často pomohou kamarádi, známí, spřátelená fi rma, 
jednotlivci i samotní členové spolku.

Jen díky laskavosti často anonymních dárců se nám poda-
řilo naplnit cíle, se kterými jsme před šestnácti lety začínali. 

Nemusí to být přímo zájezd do Anglie nebo Chorvatska, 
ale medaile na krku za vítězství v  turnaji… Třeba i malá 
drobnost jako čokoláda na konci adaptačního kurzu vy-
kouzlí úsměv na tváři.

Věřme, že i přes nepříznivé podmínky v souvislosti s epi-
demiologickou situací, která ovlivnila i chod školy a tím 
i naši činnost, se budeme moci opět setkat na kurzech, 
turnajích, změřit síly v soutěžích, zahrát si bowling nebo 
vyjet opět společně do přírody. 

Tematické 
procházky – Starý 

židovský hřbitov, 
2015



Maturitní a absolventský ples spolu 
s maturitními zkouškami jsou každoroční 
významnou společenskou událostí školy
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Žádost, abych přispěla do almanachu k 65. výročí založe-
ní školy, mě potěšila a zaskočila zároveň. Protože se, my-
slím právem, mohu považovat za pamětníka, dovolím si 
malou rekapitulaci.

Nastoupila jsem do tehdejší JSŠ jako začínající učitelka 
do začínající školy v roce 1959. Pamatuji si začátky, kdy 
šlo o to, zda škola bude poskytovat plnohodnotné vzdě-
lání, srovnatelné s běžnými středními školami, tak, aby 
její absolventi měli obdobné šance pro další studium, 
nebo zda budou řadou úlev chráněni před přílišnou „zá-
těží“, což jim ovšem následující uplatnění ztíží. Přikláněla 
jsem se k první variantě a jsem ráda, že tento názor na-
konec zvítězil. Svědčí o tom celá řada velmi úspěšných 
absolventů. 

Po necelých pěti letech jsem školu opustila a vrátila se 
teprve v roce 1975, tehdy už jako ostřílená kantorka do 
zaběhlé školy. Setrvala jsem tu po zbytek svého profesní-
ho života. Bohužel to bylo v době tvrdé normalizace a čas 
pedagogů, který mohl být věnován rozvíjení metod výu-
ky a zkvalitňování vzdělávání, byl obětován nesmyslným 
politickým schůzím a aktivitám ve vyučování i mimo ně.

Zažila jsem i osmiletý pobyt školy ve zdravotně závadné 
budově v Michli, kde došlo ke spojení gymnázia a ob-
chodní akademie. Prožila jsem tu listopad 1989, kdy se 

ukázalo, že naši studenti byli velice aktivní, stejně jako 
ostatní středoškoláci.

Byla jsem účastna v první linii následného a někdy tvr-
dého boje o novou budovu, kterou se nakonec podařilo 
získat. Doufám, že i dnes se v ní studentům i pedagogům 
dobře daří.

Školu jsem opustila téměř před dvaceti lety v roce 2002. 
Protože nemám ráda dlouhé písemné ani ústní projevy, 
už jenom popřeju škole další úspěšný rozvoj, studentům 
úspěch ve studiu i v příštím uplatnění, bývalým kolegům 
a i těm, které již neznám, klid, pohodu a radost z výsledků 
jejich práce.

Malá rekapitulace  
Eva Hadáčková   

ODDÍL II.   PEDAGOGOVÉ VZPOMÍNAJÍ 2
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Pozdrav k 65. výročí školy
 

Jana Bušková   

Pozdrav a poděkování všem mým kolegům, pracovníkům 
školy, zaměstnancům internátu a studentům Jedenáctile-
té střední školy pro slabozraké, která vznikla v roce 1956. 

Ve  škole, která se tehdy jmenovala Střední všeobecně 
vzdělávací škola pro mládež s vadami zraku, jsem začala 
učit 1. září 1963 biologii a chemii. Tenkrát jsem opravdu 
netušila, že zde budu působit nepřetržitě padesát let. 
Svoji pedagogickou praxi jsem zahájila ve  Zlíně. Ve  fa-
kultní škole, která byla výborně vybavená a disponova-
la dostatkem kabinetů i  odborných pracoven chemie, 
v  nichž měl každý žák svůj pracovní stolek s  přívodem 
vody, plynu a elektřiny. Ačkoliv jsem byla na svém před-
chozím působišti velmi spokojena, přešla jsem za svým 
mužem do Prahy. Bylo mi nabídnuto místo ve škole pro 
mládež s  vadami zraku v  Koperníkově ulici. Jednalo se 
o internátní školu, gymnázium tohoto školského zařízení 
navštěvovali studenti z celé Československé republiky. 

Přišla jsem do  úplně jiného prostředí. Škola, do  které 
jsem v  Praze nastoupila, byla umístěna ve  dvou vilách. 
Ve třídách studoval malý počet žáků a uplatňovala se zde 
zcela jiná metodika práce. Kabinet a  pracovna chemie 
se nacházely v suterénu budovy. V té době jsem nemě-
la žádné zkušenosti s výukou zrakově postižených žáků. 
Hned na začátku jsem se setkala s epileptickým záchva-
tem žáka, či s případy odchlípené sítnice, což byly pro mě 

zcela neznámé situace.  Pomáhala mi vstřícnost a  pod-
pora zkušenějších kolegů. Začátky byly sice obtížné, ale 
i  tak na toto období velmi ráda vzpomínám. Překvapilo 
mě, jakou mají žáci s  vadami zraku představivost. Udi-
vená jsem byla ale i z toho, jak někteří zrakově postižení 
dovedou hbitě opisovat. Díky kolegům a  vystudované 
speciální pedagogice jsem výuku na  nové škole snad 
rychle zvládla. Škola spolupracovala s oftalmopedickým 
ústavem, který sídlil ve vedlejší vile. Dodnes s vděčností 
vzpomínám na pomoc pana primáře Fafl a, který přichá-
zel na některé mé hodiny a hlavně při laboratorních pra-
cích si ověřoval zrakový visus žáků při práci. 

Škola se několikrát přejmenovala a také stěhovala. V sou-
časné době je situována v hezké budově v blízkosti Pro-
kopského údolí, je skvěle vybavená a poskytuje studen-
tům i možnost ubytování. 

Ministr školství předává pí Mgr. Janě Buškové vyznamenání  
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Dříve ve  mně budilo smutek a  rozčarování, když absol-
venti našeho gymnázia neměli takovou možnost pokra-
čovat ve  studiu na  vysokých školách, jakou mají dnes. 
Dlouho trvalo, než se podařilo umožnit jim přístup k uni-
verzitnímu vzdělání. Významně k tomu přispěla výpočet-
ní technika, především hlasově ovládané počítače a orga-
nizace typu Tyfl oservis. Ale i v současné době je studium 
na vysokých školách přírodovědného a technického za-
měření z důvodu laboratorních a praktických cvičení pro 
naše absolventy mnohem obtížnější než na humanitních 
oborech.  Přesto řada našich studentů tyto obory absol-
vovala.  

Na padesát let svého působení ve škole velmi ráda vzpo-
mínám, ráda chodím na třídní srazy a je pro mě lichotivé, 
že jsem na ně pravidelně svými studenty zvána. Připomí-
náme si společné zážitky ze studia a občas mě rozveselí, 
když mi studenti vyřizují i srdečné pozdravy od svých ro-
dičů, které jsem také učila.

Přání stát se učitelkou mě provázelo již od základní školy. 
Jsem nesmírně ráda, že se mi vyplnilo, a o to zodpověd-
něji a radostněji jsem k učitelskému poslání přistupovala. 
Za nejprestižnější ocenění své pedagogické práce pova-
žuji udělení nejvyššího rezortního vyznamenání, Medaile 
Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy 1. stupně. 
A ještě víc než samotné medaile si vážím toho, co mi při 
předávání sdělil ministr školství: „Jste jediná mezi všemi 
vyznamenanými, kterou na  toto vyznamenání navrhli 
studenti.“

Závěrem přeji vedení školy, všem pedagogům a pracov-

níkům hodně úspěchů v jejich záslužné práci a věřím, že 
škola s takovou tradicí a specializací bude po mnoho dal-
ších let nedílnou součástí vzdělávání v naší republice. Vý-
chova a vzdělávání je nejtěžší problém, který je člověku 
možno uložit. 

Návrh na udělení vyznamenání podali studeni školy
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Potěšující vzpomínky
 

Marek Světlík   

Čas plyne a my se v něm zpravidla ztrácíme a mizíme. To 
však není nezbytné, či dokonce dané, stojí to a padá jen 
a  jen s námi, s našimi osobnostmi. Ať ty jsou již jednou 
provždy geneticky osudově dané či sociálně utvářené… 
To jsem si připamatoval hned na počátku, když jsem začal 
promýšlet tento příspěvek. Ano, působil jsem mezi vámi 
pouhých dvacet let - na rozdíl od řady kolegyň, které zde 
pracovaly téměř celý život, ale musím zdůraznit, že pro 
mě to byla nesmírně živná a plodná spoluúčast při našem 
tak mimořádně významném díle. Kladu si ji za čest. Uvě-
domuji si nyní, že mi může být jen líto, že ve srovnání s řa-
dou svých kolegyň či žáků to bylo skutečně pouhé dva-
cetiletí - ve srovnání s jinými mými profesními působišti 
to však byl skutečně milý i krásný čas: ať již s mimořádně 
smysluplnou činností, všemi, ano všemi žáky a  pozděj-
šími absolventy školy, mnohanásobně zúročenou. A  to 
i přesto, že to byla doba stále té ušmudlané šedi totality. 
Píši ovšem o sedmdesátých a osmdesátých letech 20. sto-
letí, ne již o těch hrůzných padesátých či právě pro svou 
krásu tolik zrádných šedesátých. A mimořádně nezbytné 
je třeba uvést zde i kolegiální vztahy ve škole, které přes 
veškeré malicherné, většinou zpravidla tehdejší totalitní 
dobou vyvolávané strkanice, sílily ve vzájemném respek-
tu, byť u mnohých byly poznamenány právě tou zrádnou 
krásou let šedesátých. Je však pravda, že ani tuto zkuše-
nost si mnozí z nás neuvědomili, ba pohrdli jí… a naopak 
opakovaně si vybavuji i  osobnost mezi námi, která se 

obětavě nasadila a zpravidla za nás řešila odpudivé pro-
blémy spojené s opětovným prosazováním tehdejší tota-
litní ideologie - povinná politicko-ideologická školení -, 
byť to byl již jen odvar doby předchozí. Na paní profesor-
ku Růženu Rališovou budu, jako i mnozí z nás, neustále 
vzpomínat. Čest její památce.

Vůbec není snadné probírat minulost: především však rád 
a upřímně vzpomínám na tehdejší ředitelku školy, paní 
Hanu Teplou. Provedla školu té doby s ohledem na kaž-
dého z  nás, s  ohledem a  respektem, který onu již zmí-
něnou vzájemnou kolegialitu mezi námi přese všechno 
jen posiloval. A to nemluvím o odborné motivaci, kterou 
poskytovala: je třeba uvědomit si, že ředitelka Hana Tep-
lá profesně suverénně a hrdě kráčela především ve sto-
pách svých rodičů - jistě, nebyla mezi námi jediná - kteří 
tyfl opedické působení v zemi od poválečných dob pro-
sazovali. Hana Teplá například poměrně dychtivě podpo-
rovala mé německé „spanilé“ jízdy, které jsem pro žáky 
od samého počátku svého působení ve škole opakovaně 
pořádal - manželka mi dodnes vyčítá, že na svatební ces-
tu jela se mnou na školní zájezd do NDR jako pedagogic-
ký doprovod. Následně jej tvořily již kolegyně. A vůbec 
nevadilo, že významným cílem těchto cest byly i mekky 
německé reformace, jako Wartburg, Erfurt či Wittenberg. 
Tím směrem vedly i  zájezdy nás pedagogů, které jsme 
pořádali. Ale nebudu se raději rozepisovat o tom, jak se 
některé kolegyně, jak bylo tehdy v  módě, na  zpáteční 
cestě před hranicemi obalily do  dederonových záclon, 
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které si v Berlíně nakoupily… A Berlín? Již tehdy jsem se 
tam musel nasadit: na  Alexandrově náměstí se jednou 
ke  skupině našich děvčat přitočila parta smavých mlá-
denců a jeden z nich neváhal naši žákyni po Popo poplá-
cat. Musel jsem zasáhnout… Dodnes však na to s onou 
dívkou již jen zábavně vzpomínáme. 

Když jsem už u  těch vzpomínek, mnohé jistě pobaví 
(a mnozí si to beze sporu rádi připomenou), jak jednou 
v  Postupimi jeden náš žák vhodil do  poštovní schrán-
ky výjezdní doložku místo pohledu, který posléze našel 
v  kapse; následovalo vyčerpávající běhání po  úřadech, 
ale vše dobře dopadlo, dotyčná výjezdní doložka přes 
hranice neprošla a dostala se zpět do našich rukou a my 
v pohodě domů - vzpomínáte? 

Snad ještě jednu maličkost: pro jednu svou třídu jsem 
uspořádal výlet do Krkonoš na Sokolskou boudu na Čer-
né hoře. Hned v pátek po vyučování jsme vyjeli do Jan-
ských lázní, ale ten den kvečeru tam již odstavili provoz 
lanovky a  nám nezbývalo, než z  Jánek na  vrchol Černé 
hory vystoupat: v polotmě pod lanovkou, abychom   po-
sléze v hluboké tmě  dorazili do chaty - řada nevidomých 
žáků, zbytkařů, profesorka Libuše Šmejkalová a já - a div-
me se, nikdo nereptal, všichni jsme byli udýchaně nad-
šeni! 

Byl to již tehdy široký záběr aktivit, které škola pořádala 
či kterých se účastnila v řadě všech činností pořádaných 
i  školským ústředím. Dalo by se psát donekonečna. Vě-
řím, že o  sportovních hrách, kurzech a  jiném pojednají 
kompetentní pedagožky.  

Samozřejmě prvotní roli hrála vlastní výuka: Po státnicích 
na  FF UK jsem byl vedoucím katedry vyzván, abych se 
okamžitě přihlásil na dodatečné studium anglistiky. Ve-
dení školy mi to však nepovolilo - škoda, musel jsem se 
prý připravovat na studium speciální pedagogiky. Avšak 
již jen z praxe, z rozhovorů s kolegyněmi a posléze i na zá-
kladě hodnocení hospitací jsem si postupně uvědomoval 
problémy výuky na speciální škole: individuální přístup, 
neformální skupinové vyučování, kdy žáci nebyli soustře-
děni do konkrétních až uzavřených skupin, nýbrž vyuču-
jícími byli (ať už podle druhu postižení či intelektových 
schopností, ale i podle mentálních daností, geneticky či 
sociálně rozdílných), volně vedeni a  orientováni v  látce 
a postupu pro její zvládnutí. Jistěže, přese všechno byly 
vyučujícími přísně zachovávány zásady zrakové hygieny, 
které rozsazení žáků naopak regulovaly. Na gymnázium 
přicházeli žáci z různých typů škol, ale i z různých regionů 
země či republik a  z  rozličných společenských či rodin-
ných prostředí! To vše požadovalo mimořádné pedago-
gické soustředění a  především přípravu. Nedocházelo 
k žádné programované specifi kaci žáků, ti byli naprosto 
přirozeně integrováni do  třídního kolektivu, který pro 
ně, při jejich spontánní účasti v něm, představoval běž-
né celospolečenské klima. Pro mě v tomto směru zůstá-
vá nezapomenutelná vzpomínka na žáka z jižních Čech, 
který se při třídnické hodině na dotaz, čím by chtěl být, 
vyjádřil prostě a  rozhodně: traktoristou. Jako jeho otec. 
Po  víkendu nám do  školy vozil pošumavské hnětenky, 
hojně ochucené vynikající marmeládou a sypáním, kte-
ré nám jeho maminka pravidelně posílala – vzpomínáte, 
kolegyně a jeho spolužáci, na Honzu? Selstvím byl nato-
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lik prodchnut, že když jsme v němčině probírali Orff ovu 
Carminu Buranu, ještě než jsem stihl žákům povědět, že 
výraz Burana odkazuje na hornoněmecké Bur, respektive 
přímo Bavorsko, coby svědomitý žák latinářky paní Kubá-
tové vnímal výraz carmina a zbytek si vysvětlil po svém; 
ovlivněn souznícím českým argotem vyhrkl: „Zpěvy ves-
ničanů!“ V  praktickém životě si po  převratu založil ces-
tovku, která ho živila. To, proč se nemohl, po vzoru svého 
otce, stát traktoristou, však zmohlo jeho život a on dnes 
již není mezi námi. Vzpomínka na něj, jako i na  řadu ji-
ných s týmž osudem, však přetrvává. 

V odborných rozhovorech o působení vzdělání na men-
tální úroveň osobnosti skutečně s  radostí připomínám 
jednu zkušenost u maturity, kdy měla žákyně při zkoušce 
z  češtiny v  rámci větného rozboru zařadit sloveso chtít 
do  příslušné slovesné skupiny. V  té chvíli si nevybavila 
problém, stačilo ji však letmo upozornit, aby si sloveso 
v  tom konkrétním případu přeložila do  němčiny, a  ona 
okamžitě perfektně odpověděla, což jí zajistilo samé 
jedničky u maturitní zkoušky. Vždyť navíc prokázala jedi-
nečnou mentální asociaci. Uvědomuji si, že naprosto svo-
bodná účast v rovnocenném kolektivu, kdy žáci nemusí 
učivo přijímat a procvičovat jakousi formou „špitání“ kde-
si v pozadí třídního kolektivu, žáky utvářela a utváří v bo-
hatou osobnost, která jedině je schopná plně úspěšné 
integrace do  profesního i  společenského života. Vůbec 
nemusím hledat příklady řady dnešních ministerských 
radů, diplomatů, předsedů a ředitelů různých organizací, 
individuálních uměleckých tvůrců či úspěšných podni-
katelů, o sportovcích či sportovkyních ani nemluvě, kteří 

vyšli z našeho gymnázia - všech těch krásných osobností, 
o  nichž bych se tak rád rozepsal… I  když je pravda, že 
zpravidla oni již na gymnáziu stáli pevně zeširoka sebe-
vědomě rozkročeni, avšak jsem si jist, že právě naše gym-
názium tento jejich životní postoj jenom podporovalo, 
a tak bylo na prospěch jejich celospolečenskému začle-
nění: je pravda, ne všichni jsme tím obdarováni, ale jsem 
přesvědčen, že studium na Gymnáziu pro zrakově posti-
ženou mládež tento dar jen a jen umocňovalo. 

Ano, mnozí naši premianti však zaznamenali i  osobní 
hluboce bolestnou zkušenost s  totalitou, kdy ve  svém 
obdivuhodném akademickém rozletu byli ideologickou 
palbou ateistické artilerie sestřeleni a intelektuálně zmr-
začeni. Nová doba jim sice umožnila jakési zadostiučině-
ní - pro mimořádně nadaného studenta to však je jen hu-
bená náhražka, byť on i bez jakékoliv zášti našel i tak své 
poslání. I to je hodno zevrubného pojednání a je třeba si 
uvědomit, že křesťanská životní orientace na naší škole 
nebyla jen výjimečným jevem. Otroctví ideologii je hrozi-
vý jev, ať kdysi či dnes, a opakovaně musím vyjádřit vděk, 
že na naší škole to tehdy bylo skutečně jen ono typické, 
jak se říká, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Přejme 
si jen, aby to tak zůstalo i nadále. Vždyť dodnes naši ab-
solventi vzpomínají na řadu ideologických i  faktografi c-
kých jinotajů, které při hodinách mohli slyšet od  svých 
vyučujících, a naplňuje mě hrdostí, že již tenkrát jim to 
bylo jasné.

Vlastní kapitolu ovšem zasluhuje i doba přelomu epoch: 
přechod ze socialistické totality do  široké společenské 
demokracie - v listopadu 1989. Dobu jsme prožili téměř 
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bez dechu s pevně zatnutými palci, aby vše dopadlo, jak 
jsme si tehdy přáli snad všichni, kteří jsme tenkrát v Mich-
li působili. Ovšem následující měsíce byly poznamenány 
nekonečnými celoškolními pracovními rozpravami za ak-
tivní  účasti žáků, pedagogů a vychovatelů, ba rozepřemi 
o způsobu následující práce. Změna byla potřebná: ne-
stačilo jen nadávat na předchozí poměry, ale bylo třeba 
vzdát se i návyků lhostejnosti a stereotypů, až i svévolné 
anarchie, do které nás uvrhla averze vůči době totality či, 
na druhou stranu, osvobodit se od bezduchých mecha-
nismů, které tehdy měly napomáhat pedagogickému pů-
sobení, zatímco leckdy byly spíš jeho brzdou. A aby toho 
nebylo málo, do přeměn v nové době vstoupila nabídka 
Školské správy při Národním výboru hlavního města Pra-
hy, aby se naše škola přestěhovala do tehdy dostavova-
ného školského zařízení v Praze - Butovicích. Dlouze jsme 
jednali, zda přijmout či odmítnout. Jako tehdejší polisto-
padový ředitel školy jsem byl pro kladné rozhodnutí. 

Jak jsem již naznačil, vzpomínku zde vyžaduje i účast na-
šich žáků na sportovních hrách: naši žáci byli sportovně 
výrazně orientováni. Jistě si však mnozí ještě vzpomene-
te na  ten skromný zaprášený internátní dvorek, na kte-
rém se odehrávaly různé sportovní matche. A tak, po ně-
kolika návštěvách rozestavěného butovického školního 
areálu, jsem si uvědomil, že právě zde se nacházejí pro-
story vhodné i  pro taková zápolení, o  bezprostředním 
sousedství s  nádhernou pražskou již tehdy chráněnou 
krajinnou oblastí ani nemluvě. A při školních zájezdech 
do partnerských škol v Německu jsem si žehravě uvědo-
moval, jak německá společnost již před stoletím obdob-

ným zařízením poskytovala velkorysé prostředí, které 
jsme při svých tamních návštěvách obdivovali a  mohli 
jsme je i využívat. Na Vinohradech bylo pro nás vždy slo-
žité a  obtížné, poskytnout žákům našich partnerských 
škol a jejich pedagogickému doprovodu již jen reciproč-
ní ubytování. A v neposlední řadě, již tehdy byla funkční 
stanice metra Nové Butovice.
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Ohlédnutí

Eva Zichová  

K tomu, aby byl člověk šťastný a spokojený, musí být ob-
klopen pomyslným šestistěnem. První stěna ukazuje, co 
je před námi, na co se můžeme těšit, musíme mít něja-
kou perspektivu. Zadní stěna představuje lidi, o které se 
můžeme opřít. Po  naší levici jsou přátelé. Musíme mít 
někoho, komu si můžeme vylít své srdce, postěžovat si. 
Vrchní stěna je světlo našeho života, jsou to věci, které 
nás přesahují. Jsou to duchovní hodnoty jako je kultura, 
umění, fi lozofi e, dobro, krása, láska, víra, naděje. Podlaha 
symbolizuje pevný bod, moje místo, na  kterém musím 
pevně stát. Poslední, pravá stěna znázorňuje naše spo-
lupracovníky. A právě o posledních dvou stěnách se chci 
zmínit. Vždy studentům říkám, že mám ve  svém životě 
dvě pevná místa, kam patřím. Je to můj domov, pevný 
hrad a mé útočiště. Druhým místem je mé zaměstnání, 
škola v Jinonicích. Psychologové říkají, že člověk v práci 
tráví třetinu svého dne, proto je důležité, aby dělal to, co 
ho baví, naplňuje a dělá šťastným. Určitě není nic horší-
ho, než jít do práce s pocitem, že se vám vůbec nechce, 
práce vás neuspokojuje, nebo dokonce obtěžuje. Naštěs-
tí patřím do  té první skupiny, kdy mě práce pedagoga 
i po šestatřiceti letech stále baví. 

Vždy jsem chtěla učit, a proto jsem vystudovala na FF UK 
obor český jazyk a dějepis. Dnes už vím, že čeština pro 
nevidomého není vhodnou volbou – jenže tenkrát mi ni-
kdo neuměl poradit. Byla jsem naivní, netušila jsem, že 

na středních školách pro zrakově postižené studují žáci 
všech stupňů zrakového postižení, a  že tedy jako nevi-
domá kantorka těžko budu moci opravovat text slabo-
zrakého. Na  konci studií za  mnou přišla paní doktorka 
Štamberská, která byla zástupkyní na  SOU pro zrakově 
postiženou mládež v  Krči. Vlastně dodnes nevím, jak 
se o mně dozvěděla. Nabídla mi, že u nich je nevidomá 
učitelka, a až půjde do důchodu, mohu nastoupit na její 
místo. Paní Křiváková se bohužel důchodu ani nedočkala, 
zemřela následujícího roku. Než jsem nastoupila do ško-
ly, odjela jsem ještě do Rehabilitačního střediska pro zra-
kově postižené v Levoči, abych se naučila braillský zkrat-
kopis, který jsem později i nějakou dobu učila. 

Uplynulo už hodně vody od chvíle, kdy jsem jako mladá, 
nezkušená, začínající učitelka nastoupila do  naší školy, 
tehdy ještě Střední ekonomické školy pro zrakově posti-
ženou mládež v Praze Krči, kterou vedl vynikající ředitel 
Václav Malý. Jemu také vděčím za to, že mi po roce dal 
pracovní smlouvu na  dobu neurčitou. Nastoupila jsem 
nejprve na zkrácený úvazek. Učila jsem telefonisty Brail-
lovo písmo a dějepis na ekonomce. Další rok přibyl i čes-
ký jazyk. 

Vzpomínám si, jak mi bylo úzko, když jsem poprvé při-
šla mezi své budoucí kolegy. Všichni se vítali po prázdni-
nách, sdělovali si zážitky a já stála sama jako kůl v plotě, 
a  ještě k  tomu se svým zrakovým handicapem. Chtělo 
se mi utéct. Asi jsem uronila i tajně nějakou slzičku, když 
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najednou ke mně přišla Jiřinka Míčová, 
tehdy už učitelka v  důchodu. Předsta-
vila se mi, nabídla tykání a rozhodla, že 
mě provede školou. A tím se mé chmury 
rozplynuly. 

Ohlédnu-li se za historií školy, zjistím, že 
je jen o  dva roky starší než já. Zatímco 
já jsem za tuto dobu změnila své jméno 
jen jednou, naše škola hned několikrát. 
V roce 1956 byla Jedenáctiletou střední 
školou pro slabozraké a  o  něco pozdě-
ji Střední všeobecně vzdělávací školou 
pro mládež s vadami zraku. Na sklonku 
šedesátých let se název změnil na Gym-
názium pro mládež s  vadami zraku 
a  od  roku 1984 se škola jmenuje Gym-
názium pro zrakově postiženou mládež. 
Tato škola se přestěhovala do staré školní budovy v Mich-
li. A právě v této budově sídlila i Střední ekonomická ško-
la, na které jsem od roku 1985 učila. O rok později se tato 
škola přičlenila ke  zmíněnému gymnáziu. Pedagogický 
sbor obou škol se sloučil pod vedením paní ředitelky 
Foerstrové. V  této době jsem odcházela na  mateřskou 
dovolenou a vrátila se do zcela nové doby. Novým ředite-
lem se na krátkou dobu stal můj kolega, němčinář Marek 
Světlík, a po něm matematička Eva Hadáčková. Protože 
Komenský říká, že vzdělání je nutné si rozšiřovat, dodě-
lala jsem si během mateřské na Pedagogické fakultě UK 
speciální pedagogiku, obor tyfl opedie. Zde musím zmí-
nit, že mě učil Pavel Wiener, jeden z nejlepších odborní-

ků, který bohužel před několika dny zemřel. Zvládla jsem 
ještě absolvovat doplňkové studium dějepisu, protože se 
změnily politické poměry a na historii se začalo pohlížet 
objektivněji.

Po sametové revoluci se přejmenovala ekonomická škola 
na  Obchodní akademii pro zrakově postiženou mládež 
a k ní se přidružila Obchodní škola pro zrakově postiže-
nou mládež. V  roce 1992 jsem začala jezdit do  Nových 
Butovic, kde jsme se zpočátku učili v  novém internátě 
a poté v dokončené budově školy. Novinkou po mém ná-
vratu z mateřské bylo i to, že v důsledku rozdělení ČSFR 
se u nás přestali vzdělávat slovenští studenti. 

Autorka článku se studenty školy, kolegyní a kolegou v Terezíně – školní projekt Byli 
bychom další na řadě
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Český jazyk jsem zaměnila za výuku společenských věd, 
ke kterým mám jako historik poměrně blízko. Jejich sou-
částí jsou i základy fi lozofi e, které pro mě zpočátku byly 
těžké – a  tady musím poděkovat pozdějšímu našemu 
panu řediteli, Ivanu Antovovi, který mi každý týden do-
slova „dělal nalejvárnu“ a já minimálně první rok byla jen 
o  hodinu napřed před svými žáky. Teď už fi lozofi i učím 
moc ráda. Z fi lozofi e jsou mi blízké myšlenky existenci-
alistů. Jsme tady a právě teď, náš čas je omezen a je jen 
na nás, jak ho zde prožijeme – zda sebou necháme ma-
nipulovat, či ho prožijeme naplno s odpovědností k dru-
hým, protože naše bytí je vždy spolubytí. 

Nestačila jsem žasnout, jak šel kupředu vývoj v pomůc-
kách pro zrakově postižené. Pryč byly doby, kdy k základ-
ní výbavě nevidomých patřila pražská tabulka s  bodát-
kem pro stručný zápis nějaké poznámky a Pichtův psací 
stroj. Výbavu dovršil cívkový a  kazetový magnetofon, 
na kterém studenti poslouchali zvukové učebnice, které 
pořizoval Svaz invalidů a po jeho zániku SONS. Slabozrací 
využívali a stále využívají při práci do blízka nejrůznější 
lupy a dalekohledky pro čtení z tabule. Po sametové re-
voluci se objevil na  trhu diktafon na  mikrokazety. Ten 
mi nahradil zmenšený model Pichtova stroje (tzv. Mini-
-Picht), který jsem používala k  zapisování známek z  vý-
uky. Revoluční průlom do práce s  textem pro mě před-
stavoval v  polovině devadesátých let zápisník Eureka. 
Neměl obrazovku, ale zato byl vybaven hlasovým výstu-
pem. Milovala jsem ho, protože mi ulehčil práci a zbavil 
mě hromady kazet, které jsem neustále přetáčela a hle-
dala na nich to, co jsem právě potřebovala. 

A jak to vypadá s kompenzačními pomůckami dnes? Žák 
si může vybrat z celé řady elektronických pomůcek po-
dle míry svého postižení. Všechna tato speciální vybavení 
jsou fi nančně nákladná. Hodně rozšířenou pomůckou je 
digitální čtecí zařízení. Jde o počítačovou sestavu, která 
má hlasový a/nebo hmatový výstup v podobě braillské-
ho řádku. Ve škole se hodně využívají běžné notebooky 
vybavené speciálním softwarem. Nejen ke čtení, ale také 
k  prohlížení obrázků slouží kamerové lupy. A  k  zápisu 
známek dnes používám digitální diktafon. Neumím si už 
představit svou práci bez internetu, jak studenti říkají, 
bez chytrého strýčka Googla a tetičky Wikipedie. Na jed-
né straně nevidomým zpřístupnil cestu k  informacím, 
které si dříve pracně a zdlouhavě nějakým jiným způso-
bem obstarávali - většinou pomocí koukavých jedinců, 
na  druhé straně pro mnoho studentů vymizela práce 
s knihou. Není přece nic jednoduššího, než zkopírovat re-
ferát z internetu a pak se chlubit cizím peřím. 

Ve  škole máme moderně vybavené třídy. Malý počet 
žáků ve  třídě zajišťuje individuální přístup ke  každému 
z nich. V poslední době stále více přibývají žáci se sou-
běžným postižením více vadami. To přináší i vyšší nároky 
na práci nás speciálních pedagogů. Vícenásobné postiže-
ní s sebou nese obtížnější komunikaci, snížené motorické 
schopnosti, a tím zvýšené nároky na individuální přístup. 
Častá je kombinace zrakového a  sluchového postižení. 
Kdo potřebuje, učí se prostorové orientaci a samostatné-
mu pohybu. Někteří žáci přecházejí v důsledku zhoršení 
zraku k Braillovu písmu, jehož výuka probíhá podle jejich 
individuálních potřeb. Ze školy odcházejí žáci, kteří jsou 
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samostatní a  dokážou se o  sebe postarat. U  příležitosti 
výročí naší školy byli absolventi osloveni, aby zavzpomí-
nali na léta prožitá u nás a aby se s námi rozdělili i o své 
životní cesty. Jsou to dojímavá čtení a mám radost, jak se 
v životě uplatnili a co vše dokázali. 

Nikdy by mě nenapadlo, že svůj profesní život propojím 
i se sluchově postiženými. V roce 2003 jsem přijala nabíd-
ku připravit žáky se sluchovým postižením k maturitě z ob-
čanské nauky. Z půlroku se nakonec vyklubalo již 18 let, 
které jsem strávila s těmito žáky na Střední škole pro slu-
chově postižené v Radlicích, obor asistent zubního techni-
ka. Nevěděla jsem, jak je budu učit, když já nevidím a oni 
neslyší. Neměla jsem s  neslyšícími žádné zkušenosti, ale 
díky tlumočníkovi vše dobře funguje. Musela jsem si zvyk-
nout, že učitel dějepisu a občanky je tu zároveň i učitelem 
českého jazyka. Tito studenti jsou velmi zvídaví, diskutují. 
Neslyšící mají zhoršenou komunikaci s okolím, nevstřebají 
do sebe všechny informace, které každodenní život nabízí, 
a právě tak i nás „zrakáče“ denně míjí celá řada zrakových 
vjemů, o kterých se prostě nedozvíme. Nedokážu s urči-
tostí říci, jaký je rozdíl ve vnímání světa neslyšících a nevi-
domých, nedokážu se do jejich situace vžít. Je zvláštní, že 
studenti se sluchovým postižením říkají, že je horší nevidět 
než neslyšet - já osobně si myslím přesný opak. A je to tak 
asi dobře. Kdysi jsem četla o tom, že kdyby lidé dali na jed-
nu hromadu všechna svá neštěstí a pak by si z ní měl vzít 
každý příslušný díl, raději si vezme zpátky to své. 

S  kolegyní Janou Navrátilovou máme pravidelné pro-
jektové dny zaměřené na  významná výročí, například 
sté výročí vzniku Československa či třicáté výročí same-

tové revoluce. Pro příští rok se u příležitosti Dne nevido-
mých zaměříme na problematiku zrakově postižených. 
Studenty tyto dny baví, rádi si zasoutěží a  velkou mě-
rou se podílejí na jejich přípravě. Vždy mě těší, když se 
ptají, kdy bude zase něco podobného. V tu chvíli mám 
pocit, že práce, kterou děláme, není vůbec marná. Zá-
roveň nám už deset let běží projekt „Byli bychom další 
na řadě“. Je zaměřený převážně na židovskou tematiku, 
na pronásledování Židů od antiky až po druhou světo-
vou válku. Ani dnes nemůžeme říci, že antisemitismus 
je historií, ba naopak. Tímto projektem chceme ukázat, 
že kdybychom žili v  Hitlerově době, neměli by lidé se 
zdravotním postižením možnost žít. Projekt nám ote-
vřel cestu k  účasti na  semináři „Jak vyučovat o  holo-
kaustu“, který převážně probíhá v  Památníku Terezín. 
Na  podzim se zúčastníme již pátého ročníku, který se 
bude konat v  Ravensbrücku, a  navštívíme i  Wannsee, 
kde se v roce 1942 konala konference o konečném řeše-
ní židovské otázky. Třetí ročník tohoto semináře se ko-
nal v Osvětimi a čtvrtý pak v jeruzalémském Jad vašem 
v  Izraeli. Každoročně jezdíme se studenty do Terezína, 
kde se na podzim zúčastňujeme workshopu a na konci 
roku nás čeká prohlídka Malé pevnosti. 

Škola – to nejsou jen studenti, mezi kterými se cítím 
dobře a mám pocit, že díky nim si ani neuvědomuji, že 
přece jen stárnu. Škola – to je i  vedení, na  které jsem 
měla vždy štěstí, ať to byli již zmiňovaní paní Hadáčko-
vá, pan Antov nebo dnešní paní ředitelka Klára Eliáško-
vá. Škola – to jsou i všichni pedagogové a další zaměst-
nanci, zkrátka mí dlouholetí kolegové. A  ti tvoří onu 



24

pomyslnou pravou stěnu znázorňující pracovní vztahy. 
Bez jejich pomoci bych se neobešla. Uvědomuji si, že 
místo mě drží dozory, mají třídnictví, třebaže o ně ne-
stojí, zapisují za mě známky do třídního výkazu – a ta-
kových věcí by se našlo mnoho. Vím, že za nimi mohu 
přijít vždy a s čímkoli a že najdou řešení. Opravdu vám, 
kteří jste stáli a  jste v  čele školy a  byli jste a  jste stále 
mými kolegy, patří můj velký dík. Věřte, že si vaší vstříc-
nosti skutečně vážím.

Při tomto výčtu nemohu zapomenout ani na  své čtyř-
nohé pomocníky. Dnes už mám v pořadí čtvrtou labra-
dorku. Pes mi vrátil to, co už jsem považovala za  ztra-
cené – radost ze samostatného pohybu. Vyhladil z mé 
tváře zbytečné vrásky, které se tvořily z  nadměrného 
soustředění se na  cestu, vrátil mi klid a  spokojenost. 
Labrador je, řečeno slovy cvičitelky Bedřišky Humha-
lové, „pes s  mohutným hrudníkem a  širokým srdcem“. 
Taková byla i  Goldinka, má první průvodkyně. Dělala 
čest svému jménu, byla opravdu zlatá. Vzpomínám si, 
jak mi při první hodině dala jednu tlapku na koleno, pak 
druhou – a hop, už mi seděla na klíně. Věděla jsem, že 
od této chvíle patříme k sobě. Goldy se mnou někdy šla 
i do výuky. Kolikrát jsem ji zapomněla před třídou a ona 
tam věrně čekala, až ji někdo pustí dovnitř. Jednou stu-
denti zapsali do třídní knihy do kolonky chybějící žáky 
Goldinku. Druhá labradorka byla Ira, jak jsem občas ří-
kala, taková malá teroristka. Dokázala si věci vynutit, 
hlavně pokud se jednalo o jídlo. Někdo z mých kolegů 
ze zdravotní školy dal k mému stolu desku s nápisem: 
„Tento objekt je střežen psem“. Třetí pomocnice Borinka 

vynikala svou paličatostí, a když se rozhodla, že někam 
nepůjde, tak tam také nešla. Dnes je na odpočinku, pro-
tože má zdravotní potíže. Její chmury rozptyluje dvou-
leté blonďaté mládě Ellinka, o které ráda říkám, že je to 
druhá Goldinka, moc šikovná holčička. Věřím, že to spo-
lu ve zdraví doťapeme. 

V  posledních letech se ve  všech pádech skloňuje slovo 
inkluze. Není na ni jednotný názor a ráda bych se na zá-
věr zmínila ještě o ní. 

Šedesát pět let je dlouhá doba nejen v životě jedince, 
ale i v historii jedné školy. Když jsem před mnoha lety 
nastoupila, fungoval v naší zemi jednotný systém vzdě-
lávání. Žáci s různým postižením byli vzděláváni formou 
segregované výuky, to znamená výlučně ve speciálních 
školách, které se diferenciovaly podle jednotlivých dru-
hů postižení. Vím, že tento způsob vzdělávání přinášel 
mnohé nevýhody. Žáci na internátních školách byli izo-
lováni od  rodiny, od  socializačních vlivů i  od  běžného 
prostředí. Mnohdy jim chyběly manuální dovednosti 
v oblasti sebeobsluhy, nedokázali řešit každodenní pro-
blémy, které život přináší. 

Po revoluci došlo v tomto směru k určitým změnám. Dnes 
mají žáci možnost volby. Paralelně funguje vzdělávání 
v  integraci i na speciální škole. Žáci s určitou podporou 
mohou navštěvovat běžné školy. Výhodou je to, že škola 
je v blízkosti bydliště žáka. 

Integrovaný způsob výchovy a  vzdělávání chápu jako 
jednu z možností, jak připravit žáky se zrakovým posti-
žením na  zapojení do  běžné společnosti. Ale může to 
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být jen za předpokladu, že běžná škola zajistí podmínky 
– kompenzační pomůcky, snížený počet žáků ve  třídě, 
ale především připravenost pedagogů i ostatních žáků. 
Ale i přes veškerou snahu není každý žák schopen tuto 
integraci zvládnout. K  nám do  školy přicházejí velmi 
často právě žáci z  integrace. Nejčastější důvody, proč 
se žákům s  postižením jeví výuka na  běžných školách 
náročná a proč dávají přednost studiu na speciální ško-
le, jsou šikana a posměch ze strany zdravých spolužáků. 
Ve  třídě nemají kamarády. Žáci si stěžují, že učitelům 
chybí odborná připravenost, neumějí poskytnout po-
třebný výcvik s  moderními kompenzačními pomůcka-
mi. Někteří neakceptují jejich zrakovou vadu, protože 
s postiženými neumí pracovat. Když k nám přijdou žáci 
zejména ze škol hlavního proudu, mnozí z nich nemají 
základní pracovní dovednosti a návyky. Na naší škole si 
žáci během studia uvědomují, že jsou aktivními tvůrci 
své existence. Je důležité, jak vnímají sami sebe, jaký 
dají smysl a  cíl svému životu. Cílem je, aby posilovali 
to, čeho si oni sami konkrétně u  sebe cení. Poznáva-
jí, jaké jsou jejich silné stránky, a  následně se je snaží 

využít ve  vztazích s  druhými lidmi, ve  volném čase 
i  ve  studiu. Zároveň si uvědomují, že mají díky svému 
postižení omezené možnosti uplatnění. Na  trhu práce 
je silná konkurence, a proto jim zdůrazňuji, že musí být 
stejně dobří, ne-li ještě lepší, než jejich vrstevníci bez 
postižení. Přála bych si, abych pro ně byla inspirací, aby 
si uvědomili, že i přes svůj handicap mohou dosáhnout 
středního i  vysokoškolského vzdělání a  následně i  od-
povídající zaměstnání. 

Musí platit, že každý žák má být vzděláván tam, kde se cítí 
nejlépe. Nejen on, ale i rodiče žáka by měli mít možnost 
volby vzdělávací cesty i v budoucnu. Proto jsem přesvěd-
čena o nutnosti existence speciálních škol a o jejich důle-
žitém místě v našem systému školství. Naší škole do dal-
ších let přeju náklonnost příslušných institucí, podporu 
rodičů i široké veřejnosti. Přeju jí nadšené pedagogy, které 
za mého působení vždy měla, přeju jí spokojené žáky, kteří 
na nás budou vzpomínat a budou se k nám vracet, aby-
chom věděli, jakým směrem se budou jejich kroky v životě 
ubírat.
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My tři a čas  
 

Klára Eliášková  

Byla jsem oslovena, abych přispěla do almanachu osob-
ním vzpomínkovým esejem. A tak jsem se tedy k peru do-
stala já, která snad ani nemám právo s ohledem na tepr-
ve dvouleté ředitelské působení nějaké vzpomínání psát. 
Na druhou stranu nebudu zastírat, že už něco pamatuji, 
protože jsem do školy nastoupila v závěru svého studia 
na  vysoké škole v  roce 2000 a  působím na  ní dodnes, 
tedy celý svůj dosavadní profesní život. Rozhodla jsem se 
tedy svůj příspěvek pojmout jako upomínku na ředitele, 
pod kterými jsem měla čest pracovat. 

Když jsem na  konci vysokoškolského studia hledala 
pracovní pozici učitelky českého jazyka v  inzerátech 
Učitelských novin, jedna z  mých odpovědí směřova-
la právě na  butovické gymnázium. Odpověděla jsem 
tehdy zcela intuitivně, ani jsem myslím nezaznamena-
la, že se jedná o  školu speciálně zaměřenou na  žáky 
se zrakovým postižením. Zpětným pohledem to po-
važuji za  čiré bláznovství, akt nerozvážného mládí… 
Češtinářka končící školu, bez praxe, bez dovednosti 
číst a  psát Braillovým písmem! Školu v  té době ved-
la paní ředitelka Eva Hadáčková, která mne pozvala 
k  osobnímu rozhovoru. V  kanceláři mne přijala velmi 
kultivovaná, příjemná, avšak přísně vyhlížející dáma, 
která mne stručně uvedla do  specifi ckých aspektů 
školy. Pod jejím přísným pohledem jsem si uvědomila 

nerozvážnost svojí odpovědi na inzerát… jaké Braillovo 
písmo, jaký Pichtův stroj, o  čem to ta dáma tak stoicky 
mluví? Jakoby vytušila moje obavy a zakončila náš roz-
hovor přísným konstatováním… ale to se všechno stejně 
naučíte až v praxi, nebudu vás tady děsit. Vlastně jsem ani 
nedostala šanci dále svou nejistotou vzdorovat, domů 
jsem z pohovoru odcházela s jistotou, že je vše ujedná-
no a můj učitelský osud je zpečetěn.

Dnes vím, že to bylo to nejlepší, co mne mohlo při vstu-
pu do učitelského povolání potkat, a vždycky, když se 
s paní ředitelkou potkám, jí neopomenu za tuto příle-
žitost poděkovat. Paní ředitelka a její paní zástupkyně 
(Libuše Šmejkalová) společně tvořily nerozlučný cy-
klistický tandem, který skvěle šlapal, udržoval tempo 
a  přidával rychlost… když to bylo potřeba, dokázal 
také přibrzdit… a  vezl učitele i  žáky v  plné rychlosti 
učitelskými a  školskými serpentinami zcela profesio-
nálně a bezpečně. Byla radost pod nimi pracovat, se-
dět s nimi na jednom sedle. Paní ředitelka byla svým 
jednáním a  chováním přirozeným příkladem, který 
jsem jako začínající učitelka intuitivně následova-
la. Ve  škole byla vždycky včas, do  hodiny vstupovala 
v  učitelském plášti se zvoněním, nikdy se neopoz-
dila, byla věcná, důsledná a  lidská zároveň. Výtky či 
pochvaly měly váhu, neplýtvala jimi, co řekla, platilo. 
Dnes vím naprosto přesně, že jsem se pod jejím ve-
dením naučila takovým dovednostem učitelského 
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povolání, které si ponesu po celý učitelský život. Nau-
čila jsem se mimo jiné tomu, že první a poslední věcí 
ve škole je žák, že pokud chci něco od žáků, musím to 
předně dělat já sama, že pravidla a termíny se s ohle-
dem na všechny ve škole musí dodržovat, i když o nich 
mohu třeba vnitřně pochybovat, že osobní starosti 
učitele nepatří do třídy, že mou naprosto nejdůležitěj-
ší povinností je co nejlépe učit a že učitelská profese 
vyžaduje připraveného a  důsledného učitele, který 
respektuje kolegy i žáky. Když jsem v únoru v Karolinu 
promovala (to jsem byla ve škole zaměstnána pět mě-
síců), což jsem před kolegy zdárně tajila a  informaci 
poskytla pouze paní zástupkyni kvůli uvolnění z výu-
ky, naprosto neočekávaně se mezi účastníky objevila 
kolegyně ze sboru, která byla pověřena paní ředitel-
kou, aby mi předala za  školu obrovskou kytici. Byla 
jsem dojatá… znovu jsem si uvědomila obdivuhodné 
soukolí paní Hadáčkové a  paní Šmejkalové a  vlastně 
celý rozměr pracoviště, kam mne jako úplně začínající 
učitelku uvedly. 

Zahájenou učitelskou dráhu přerušily moje povinnosti 
mateřské. Když jsem se vrátila do školy, vedení spočí-
valo na  bedrech mého kolegy angličtináře, pana Iva-
na Antova. Zatímco setkání s  paní Hadáčkovou bylo 
vlastně pouze letmé, pan ředitel Antov řídil školu až 
do  mého jmenování ředitelkou. Odložil pomyslně 
učitelský plášť, ustoupil ve striktnosti směrem k ručič-
kám hodin a  kuloáry mu přiřkly charakteristiku sluš-
ného a  rozvážného anglicko-butovického gentlema-
na. Dlouhé kroky jeho svižné chůze vnesly do  školy 

novou dávku otevřenosti a  tvůrčí svobodomyslnosti, 
kterou nepřímo podněcoval vnitřní zodpovědností 
každého učitele. V tomto směru byl pan ředitel nad-
míru vstřícný a vím, že mne této vnitřní zodpovědnos-
ti k ostatním i k sobě samé naučil právě on. Nepoučo-
val, nekřičel, nediktoval, ale podporoval, vysvětloval 
a motivoval. Zdálo se mi vždycky, že viděl v lidech ty 
stránky profesních dovedností, které by měl ten či 
onen učitel rozvíjet, uměl lidi motivovat a  záleželo 
jen na  nich, zda toho využijí. Mně na  tom záleželo. 
Byl to velmi vzdělaný, sečtělý a  laskavý ředitel a  můj 
respekt k  němu a  jeho erudici byl obrovský, motivo-
valo mne to. Stačilo, aby mi jen mezi řečí naznačil, že 
by bylo dobré, kdybych něco uspořádala, vystudovala 
nebo připravila, a pro mne to byl impuls k činu… prostě 
to musíš udělat, protože pan ředitel si myslí, že zrovna 
ty jsi ta pravá. Dneska zpětným pohledem vím, že 
podobně motivoval i ostatní kolegy, protože prostě 
jen jako správný ředitel usiloval o náš vlastní seberoz-
voj, byť z toho sám nic neměl. Přispěl vždy jen a jen 
škole, a to je přeci báječné! Umožnil mi (a myslím, že 
každému svému učiteli) profesní růst, aniž by se cítil 
jakkoli ohrožen, často jsem měla intenzivní pocit, že 
se z úspěchů druhých kolegů raduje sám. Pan ředitel 
vždy myslel především na školu a  její odkaz a s  jeho 
osobností mám neodmyslitelně spjaty atributy poko-
ra, pracovitost a  skromnost. Vzácnými okamžiky pro 
mne byly chvíle, když jsme jezdili na  lyžařské kurzy, 
kde odhodil svoji pomyslnou ředitelskou přísnost 
a  zažili jsme nebývalé množství legrace… okamžiky 
k nezapomenutí. 
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Dnes jsme si vyměnili kanceláře, sedíme přes stěnu a já 
panu Antovovi pracovně říkám „pan Emeritní“. Myslím, 
že mu tato moje interní přezdívka právem patří – eme-
ritní ředitel, který mi znovu asi snad už po stotisící uká-
zal, jak je velkorysý. Když se rozhodl ukončit své půso-
bení v ředitelské funkci, nejenom že zůstal ve škole učit 
angličtinu, ale zůstal stále takový, jaký byl jako ředitel… 
nepoučuje, nementoruje, ale podporuje a  respektuje. 
Ukazuje mi stále, že mu jde v prvé řadě o školu a její po-
slání, a  to bez ohledu na  to, v které kanceláři ve škole 
sedí… postoj, jenž mi je i nadále profesní inspirací. Když 
jsme si předávali ředitelnu, věnoval mi krátký vzkaz, 
který mám proti sobě vyvěšený na  nástěnce: „Váže-
ná paní ředitelko, milá Kláro, přeji ti pevné nervy, hodně 

štěstí a nechť radostné dny mají navrch nad těmi všední-
mi.“ Beru si to přání k srdci, pane Emeritní.

Závěr bude vlastně jen velmi stručný. Tento vzpomín-
kový esej má být poděkováním oběma mým ředitelům 
za příležitosti, které mi dali, ale také za to, co udělali pro 
školu jako takovou. Snad jsem vše vtiskla mezi řádky. 
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Zpověď jedné 
nejmenované učitelky

Do  školy jsem nastoupila před mnoha lety. Ale pojem 
„před mnoha lety“ je hodně relativní. Může to být čtvrt-
století,  více. Během této doby jsem zažila hodně změn. 
Začátek byl pro mě dost náročný. Po  mateřské dovole-
né a  dvou letech na  polygrafi ckém učilišti jsem přešla 
na úplně jinou školu. Zároveň jsem nastoupila do obdo-
bí, kdy se škola stěhovala z Michle do Nových Butovic.

Nevěděla jsem nic o způsobu výuky zrakově postižených. 
Na chodbách nebylo poznat, že studenti mají zrakovou 
vadu. Pohybovali se bez větších problémů ve skupinkách 
nebo samostatně. Kolegové mi říkali, že je všechno v po-
hodě. Ale byli to vyučující českého jazyka, dějepisu apod., 
kteří poznámky diktovali, a  na  Pichťáku poznámky stu-
denti zapisovali. Ale jak zapisovat matematiku v Braillovu 
písmu, používat speciální symboliku? Trochu mi to připo-
míná ono: Hoďte ho do  vody, ať se naučí plavat. Chvíli 
jsem se topila, ale pak jsem vyplavala.

V novém prostředí v Butovicích jsme byli jako sardinky. 
Výuka probíhala v  prostorách současného internátu. 
Méně početné třídy se učily na pokojích, kde v současné 
době spí jeden nebo dva studenti. Pro vícepočetnější tří-
dy byly určeny „studovny“.

Následující rok jsme se opět stěhovali, konečně do sou-
časné budovy. Vše jsme zase dávali do krabic, vybalovali, 
umisťovali do  kabinetů…Ty se ale opět v  následujících 
letech měnily.

Práce na naší škole mi hodně dala do života, i když také 
něco vzala. Naučila jsem se porozumět světu, nejen zra-
kově postiženým, ale s postupem času i jiným studentům 
(tělesně postiženým, s  Aspergrovým syndromem…), 
kteří by byli v běžných školách šikanováni. Poznala jsem 
mnoho bezvadných kolegů. Mou nejoblíbenější kolegyní 
byla samozřejmě Jana Bušková, na které se nedalo najít 
nic záporného.

Ráda jsem organizovala vícedenní výlety. Při těchto ak-
cích jsme se navzájem více poznali, žáci se společně dali 
dohromady. Při akcích jsme zažili mnoho těžko popsatel-
ných zážitků, ale všechny se šťastným koncem jako v po-
hádce. Bohužel v  současné době je to téměř nemožné, 
ale snad se situace změní, budeme moci pořádat dřívější 
společné akce (lyžařské kurzy, cykloturistické výlety…).

Se studenty jsme cestovali také o prázdninách při akcích 
organizovaných Michalem Řezkou. Sjížděli jsme různé 
řeky, stoupali na vrcholky českých i slovenských hor a po-
znávali různé části naší republiky třeba na tandemech.

Jsem ráda, že jsem za dobu působení na naší škole po-
znala spoustu úžasných lidí. Kromě kolegů to byli i naši 
studenti. Oceňuji, že našli smysl svého života. Stali se 
z nich právníci, programátoři, sportovci… Podstatné je, 
že se dovedli osamostatnit, postavit se na  vlastní nohy 
a  nebýt závislí na  rodičích. Je těžké vybírat jednoho 
z nich. Pro mě je velkou bojovnicí Mirka Sedláčková. Při 
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nástupu do školy jsem byla její třídní učitelkou, společně 
jsme sportovali, ale pak mi utekla. Na Novém Zélandu se 
stala mistryní světa v běhu na 400 m v kategorii B1 (ne-
vidomých). Dalšími úspěšnými sportovci naší školy byli 
Petr Novák (atletika), Jan Bošek (goalball) a další. Studen-
ti ale o  sobě dávají vědět i  v  jiných oblastech. Při škole 
funguje divadelní kroužek, pěvecký sbor… Svoje aktivity 
předvádí nejen ve škole, ale prezentují školu i na jiných 
akcích, např. „Světluška“.

Práce se studenty mi stále dává nové impulsy pro dal-
ší osobní rozvoj. Bohužel při pandemii došlo k  mnoha 

„osekáním“ výuky, nejen fyziky. Studenti byli oproštěni 
od většiny pokusů, které hodiny zpestří. Navíc komunika-
ce „přes kolečka“ na monitoru byla oboustranně náročná. 
Jsem optimisticky založená, proto věřím, že bude líp.

Otázka pro pozorného čtenáře: Kdo je ona nejmeno-
vaná paní učitelka?

Prvních deset čtenářů, kteří zašlou správnou odpověď 
e-mailem na adresu antov@goapraha.cz, obdrží audio-
knihu.



První ročníky jezdí ve druhé polovině září 
na adaptační kurz, který jim pomáhá 

překonat přechod mezi ZŠ a SŠ



Druhé ročníky absolvují v zimě týdenní 
lyžařský výcvikový kurz, pro studenty 

třetího ročníku se pořádá zpravidla v květnu 
cykloturistický kurz
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Ano, je to tak, dostal jsem domácí slohový úkol a dostal 
jsem ho dodatečně. Napsala mi totiž paní ředitelka Gym-
názia pro mládež s  vadami zraku, kam jsem před dva-
apadesáti lety nastoupil a  ze kterého jsem v  roce 1973 
s  maturitou vystoupil. Napsala mi, abych zavzpomínal 
na středoškolské časy. Zavzpomínal jsem a napsalo se mi 
to tak, jak to následuje. 

Ale nevím, nevím, jakou známku dostanu, zase tak moc 
se mi toho nevyvzpomínalo. Čas strávený ve  škole je 
přece v životě mladíka čímsi podružným a do dlouho-
dobé paměti se neukládá. Kdo by řekl, že se ho na  to 
bude někdo za  půlstoletí ptát? Já ne. A  tak vám toho 
o výuce moc nenapíšu, prostě byl to socialistický i tech-
nický středověk, hezká vilka v pražské Koperníkově ulici 
hned vedle Grébovky, pět nebo šest mrňavých učeben 
a v každé desetičlenné studentské družstvo. A jaké spe-
ciální pomůcky pro zrakově postižené jsme používali? 
Kromě Pichtova psacího stroje, dalekohledných brýlí 
a běžných optických lup nic. Jako jediná technická vy-
moženost na nás protivně zářil kazetový zářivkový strop, 
ze kterého mívala jedna mladší spolužačka migrény. 

Na celém gymplu nás bylo asi padesát, takže jsme byli 
všichni bez ohledu na ročník spolužáci. V naší učebně se 
tísnil malý stolek pro pedagoga a devět stolků ve třech 
řadách, každý pro jednoho studenta, zvedací pracovní 
deska a normální tabule a křída. Ale nechybělo nám nic, 
extrémně malý počet studentů a schopní profesoři – to 
zaručovalo naučit se téměř vše ve škole. Kromě šprtání 
slovíček jsme tím pádem měli volná odpoledne, tedy až 
na ta dvě, kdy byla odpoledka. A víc si opravdu nepama-
tuju, nebo vlastně ano, pamatuju si na „presory“, jak by 
řekl pan Kaplan, tedy na naše milé profesorky a profe-
sory, a to docela dobře, protože to byly dobré profesor-
ky a dobří profesoři a některé a někteří navíc svérázné 
a svérázní. No, jen čtěte dál.

Vezmu to chronologicky. Nejdřív zavzpomínám na úpl-
ný začátek prvního ročníku, na  pozoruhodné hodiny 
češtiny, které měl na starosti mladý a z tehdejšího hle-
diska nestandardní profesor v  džínách a  tričku, který 
byl z gymnázia vyhozen pro své politické názory. Psal 
se totiž nešťastný zlomový rok 1969 a komunisté vyha-
zovali kohokoliv odkudkoliv a kamkoliv, pokud nesou-

Zavzpomínání aneb Domácí slohová práce 
po padesáti letech  
Miroslav Michálek   

ODDÍL III.   ABSOLVENTI VZPOMÍNAJÍ A PÍŠÍ 
(O STUDENTU NEMLUVĚ)

3
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hlasil s  jejich výkladem světa. A  tento mladý profesor 
asi hodně nesouhlasil, a  tak nám mohl na  hodinách 
číst bohumilého Bohumila, protože věděl on i  škola, 
že během pár týdnů půjde pryč, tak co by se unavoval 
s  pravopisem… A  kdo by za  něj tolik hodin suploval? 
Tak ho soudružka ředitelka Šípková ponechala na ho-
dinách, než ho poslala k šípku a než sama jako šíp vy-
střelila za  kariérou na  Národní výbor hlavního města 
Prahy, kde jsem na ni za několik let bohužel narazil jako 
na nikoliv příjemnou soudružku inspektorku. Ale to je 
jiný příběh…

Já jsem se při hodinách Hrabala radoval, protože jsem 
se v Hrabalových knihách tehdy začínal hrabat. Byla to 
součást mé literární stravy, kterou mi poskytovali moji 
starší kamarádi v  rodném Hodoníně. Měli úžasnou 
knihovnu a mnoho mladých lidí kolem sebe, dnes by se 
možná řeklo „komunitu“, ale jim by se asi to slovo při-
pomínající komunismus nelíbilo. Poslouchalo se tam to 
nejlepší, co tehdy existovalo, třeba Jimi Hendrix nebo 
Frank Zappa. Četl se Faulkner, Fitzgerald, Hesse, Kafka, 
Jeff ers, Škvorecký, Hrabal a Václav Hrabě a  prostě vše, 
co bylo u nás vydáno koncem šedesátých let a co stálo 
za přečtení. A takto duševně a duchovně vybaven jsem 
šel na gymnázium. Přinesl jsem rock a moderní literatu-
ru mezi studenty gymnázia, například Jardovi Koláčko-
vi řečenému Hifi , který už dlouho není mezi námi, ale 
kterému dokonce v Pantonu vyšly noty jeho rockových 
skladeb, a taky Pepovi Cerhovi, který už taky není mezi 
námi, později mnohaletému řediteli Tyfl oservisu, které-
mu k šedesátinám přišel zahrát Vladimír Merta, na kte-

rého jsme v mládí chodili spolu. A něco z „hodonínské-
ho literárního dědictví“ jsem možná předal Tondovi 
Herudkovi, který se stal předním pražským antikvářem. 
Tonda mi před čtvrtstoletím řekl: „Mirku, ty jsi byl náš 
guru.“ A já se z toho guruovství raduju dodnes, dík Ton-
dovi a pochopitelně také dík gymnáziu, bez kterého by 
se ze mne ten guru nikdy nestal.

Hned v  září prvního ročníku jsme všichni vstoupili 
do  Svazu pražských středoškoláků, dokonce jsme do-
stali extravagantní časopis Škamna, ale za  pár měsíců 
jsme byli všichni vystoupeni, svaz byl rozpuštěný a vy-
puštěný. Místo něj byl založen svaz mládeže socialis-
tické a  jeden spolužák byl ředitelkou dotlačen, aby se 
stal předsedou. A taky byste měli vědět, že tehdy pěkně 
ošklivě řádila inkvizice, že se ničily učebnice. Probíhalo 
to česky švejkovsky. Dvě studentky nižšího ročníku do-
staly za úkol odvézt na vozíku do nedalekých sběrných 
surovin několik desítek čítanek k  dějinám literatury 
od Bohumila Balajky. Chyběly už jen balalajky, garmo-
ška a častušky.

Teď už je čas zavzpomínat na všechny naše presory. Tím 
třídním byl pan Bůžek, který znal všechny významné 
lidi, protože to byli jeho kamarádi. Kdykoliv jsme o ně-
kom mluvili, rozzářil se a s radostí pronesl: „To je můj ka-
marád!“ A to platilo i obráceně, pana Bůžka znali přinej-
menším všichni rozhlasoví posluchači, totiž každé ráno 
je cvičil v populární rozhlasové rozcvičce. Jako nadšený 
tělocvikář ovšem při každé příležitosti chválil své oblí-
bené sportovně zdatné studentky a studenty, což jsem 
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já nebyl. Ale byl to on, kdo mě při maturitě zachránil, 
když pozval dohlížejícího hosta na kávu zrovna ve chví-
li, když jsem se začínal topit v  ruštině. Ale zatím ještě 
u maturity zdaleka nejsme. 

Fyzikářka, profesorka Kyselová (Gonzúrová), u nás jed-
no období často suplovala a při té příležitosti nám čet-
la humorné povídky od Stephena Leacocka a Ivana Vy-
skočila. Fyzika a chemie mě braly mnohem méně. Paní 
profesorka Macibobová (Kubátová) nám v posledním 
ročníku nadšeně začala předávat latinu. Jenže my 
jsme tři roky před ní měli téměř neslyšící profesorku 
Jiroušovou, a  tím pádem jsme si mohli vesele napo-
vídat a domlouvat se při písemkách, takže jsme se nic 
nenaučili. A  tak „Růženka“, jak jsme té krásné mladé 
latinářce tajně říkali, pochopila, že nás plusquamper-
fectum už nenaučí. Raději nás zasvěcovala do antické 
literatury a občas přidala i nějakou souvislost k litera-
tuře moderní, protože učila i češtinu. A představte si, 
paní ředitelko, že profesorky Kyselová a Macibobová, 
každá zvlášť, byly se mnou a  mou dívkou několikrát 
v jazzovém klubu. To bylo v těch dobách asi dost vý-
jimečné. Bylo to jedno z  mnoha plus malého týmu, 
ve kterém nás profesoři a profesorky dobře znali, a my 
je trochu taky.

Češtinářka, ruštinářka a  angličtinářka, paní profesor-
ka Šmejkalová, měla široký kulturní rozhled, a  pokud 
dostala dobrou náladu a  ožila, občas něco přepustila 
i nám. Delší čas strávila v Americe, takže jsme se něco 
dozvěděli i  o  životě za  železnou oponou. Nezapome-
nutelný je ovšem její výrok: „Tak jsem vám opravila ty 

vaše výtvory.“ Jednalo se o písemky hozené na stůl jako 
nezvratný důkaz naší tuposti. Hlas paní profesorky v tu 
chvíli zněl otráveně i  pohoršeně, až znechuceně, ale 
malinko byl okořeněn bezmocným úsměvem. Tato věta 
opakovaně zaznívala v každém ročníku. Ale Arthur Rim-
baud v jejím podání zazněl na chodbě gymnázia určitě 
jen jednou, a to pro mne! Přinesl jsem jí půjčit Stop time 
Václava Hraběte a odrecitoval jsem jednu báseň, abych 
ukázal, že ho znám zpaměti. A paní profesorka zarecito-
vala Rimbauda. To byl šok!

Ve druhém ročníku do presorského týmu nastoupil entu-
ziasmem naplněný profesor němčiny Marek Světlík, kte-
rý se pokoušel zavést vykání a oslovování s titulem, tedy 
Fräulein nebo Herr. Jednoho spolužáka z nižšího ročníku 
to oslovení Herr a vykání tak fascinovalo, že se nemohl 
přestat smát, takže se pak smáli oba. Herr Maretka bujaře 
a Herr Světlík rozpačitě. A tato epizoda se ještě několikrát 
opakovala.

Herr Světlík nás s buditelským nadšením mučil němči-
nou, ale asi tak jednou za rok se neovládl a rozhovořil 
se o své zamilované fi nštině, o Kalevale a Mika Walta-
rim, kterého dokonce přeložil. A představte si, že jsme 
se asi před dvěma roky s  panem profesorem potkali 
v  Obecním domě, kde hráli, co jiného, no přece Fin-
landii Jeana Sibelia. Pan profesor se chvíli rozpačitě 
usmíval a  nevěřícně se na  nás díval, jako jestli nemá 
halucinace nebo jestli jsme se nevynořili z jiného času, 
ale pak poznal manželku, „Ááá, Fräulain Kubelková!“ 
Herr Michálek se raději představil sám. Předpokládal 
jsem, že pan profesor Světlík nemůže poznat toho kdy-
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si hubeného mladíka propagujícího big beat, který teď 
jako seriózní muž v  obleku hovoří o  severských skla-
datelích. 

Musím se teď k něčemu přiznat. Tu epizodu s Herr Ma-
retkou jsem nezažil, odehrála se o ročník níž, ve třídě mé 
budoucí manželky. A tamtéž se odehrála asi nejneuvěři-
telnější humorná epizoda, kterou se stydím zaznamenat, 
ale kterou by bylo škoda nezaznamenat. Mimořádně ti-
chý a o dvojsmyslných zákrutách života neinformovaný 
student profesorce latiny na otázku na latinské přísloví 
o práci, bez které nejsou koláče, odpověděl takto: „Sine 
labore non erit penis in ore“. Pro čtenáře neznalé latiny 
uvádím, že místo „penis“ mělo zaznít „panis“ čili chléb, 
který bez práce (labore) nebude v ústech (ore). Špatně 
slyšící profesorka nepřesnost přeslechla, třída se dusi-
la smíchy a  spolužák se o  příčině smíchu dozvěděl až 
o přestávce – a vy až za padesát let, takže už je to pro-
mlčeno.

K  tehdejším metodám socialistické personální práce 
patřilo vyhazování a  přehazování nepohodlných lidí. 
Někdo byl vyhozen od nás a někdo zase odjinud k nám. 
Nemarxistickou vysokoškolskou pedagožku, paní Au-
gustinovou, vyhodili odkudsi z vysoké školy, kde se teď 
nekompromisně vyžadovala poslušnost marxistické 
fi lozofi i. Paní profesorka Augustinová nepropagovala 
svatého Augustina, jak se určitě domníváte, ale zabýva-
la se fenomenologií. Co jiného než fenomény by byly 
pojmy „koňovost“ a „stolovost“, které se nám nesma-
zatelně zapsaly do  hlavy jako určující charakteristiky 
těch složitých entit, tedy koně a stolu? Zkrátka fi lozofo-

vali jsme a přeli se a smáli a bylo tu, fi lozofi cky řečeno, 
„super!“ 

Nejrozesmátější profesorkou byla paní Bušková, která 
nás vzdělávala přírodními vědami. Snad zvířátka, rostlin-
ky a kameny nějak souvisí s kameňáky a humorem vůbec. 
A  nesmím zapomenout na  profesora Chybu, svéráznou 
postavu s  dýmkou, který nás seznamoval s  výtvarným 
uměním a estetikou. Na konci roku si prohlédl naše se-
šity s  poznámkami ze svých hodin a  ten nejobsažnější, 
nejvzornější a  nejčitelnější si od  dotyčného studenta 
půjčil na další rok, aby měl z čeho učit. A tak jsme mohli 
kontrolovat studenty nižších ročníků, kdo z  umělců byl 
geniálně nadčasový – a pokaždé to byl Donatello! O pro-
fesoru Chybovi se říkalo, že má za  sebou pohnutý a  ze 
socialistické cesty uhnutý život a že byl na naše gymná-
zium odložen. 

Určitě bych sem měl zařadit medailonek paní profesor-
ky Rališové, ale o té skromné a téměř neviditelné a ne-
slyšné dějepisářce nikdo z nás studentů nic moc nevě-
děl, snad jen to, že obdivovala TGM, takže byla na naše 
gymnázium taky nejspíš odněkud odložena nebo se 
sem odložila sama, aby přežila tu hlučnou a  bezdu-
chou nemasarykovskou éru. Podobně nenápadná byla 
i matematikářka, paní Nedbalová, která se jen jednou 
o sobě rozhovořila, a tak jsme se dozvěděli, že tato dro-
boučká a tělesně indisponovaná dáma vychovala sama 
dceru.

Teď už vám je jasné, že to nejdůležitější z  gymnázia 
vlastně nebyly vědomosti, i když nějaké jsme také na-
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sbírali, třeba já ty literární pro svůj koníček a matema-
tické pro studium na  matematikou prošpikované vy-
soké škole ekonomické. Ale pro nás studenty důležitá 
byla na  tu dobu nezvykle svobodomyslná atmosféra. 
A druhá stejně důležitá věc, to byly osobnosti jednot-
livých pedagogů a  pedagožek. Náš malý ústav totiž 
plnil dvě ochranné funkce – jednak chránil nás před 
důsledky našeho zrakového handicapu, jednak někte-
ré profesory před jejich handicapy politickými či spo-
lečenskými. 

Když si zavzpomínám na gymnázium, musím také za-
vzpomínat na  internátní život, třeba jak vypadal je-
den můj den na  internátě v  Makarenkově ulici, nyní 
ulici Jana Masaryka. Vlastně se od  většiny dnů jiných 
obyvatel internátu lišil. Nebyl jsem studentem večerní 
hospodské univerzity, kterou navštěvovala řada stu-
dentů. Nikdy v životě jsem do hospod nechodil, nepil 
jsem pivo a  vlastně už v  gymnaziálních časech jsem 
žil víceméně solitérní život. Četl jsem knihy, chodil 
na  koncerty a  na  rande, zatímco značná část studen-
tů místo četby, koncertů a rande chodila téměř denně 
do hospody.

Ale den začíná ránem, tak nejdříve budeme vstávat. 
Někdy před sedmou se rozlétly dveře pokoje se spícími 
studenty a  mezi lůžka se vřítil vychovatel Hájek a  za-
řval: „Budíček! Vstávat, budíček!“ To zařval několikrát 
a najednou byl pryč. Říkalo se, že ho někdo přistihl, jak 
poslouchá za dveřmi, jak mu právě probuzení studen-
ti nadávají, a  směje se. Tento vychovatel s  některými 
obyvateli internátu občas hrával fotbal nebo nohejbal. 

To byla jediná volnočasovka, kterou pro nás internát, 
vlastně pan Hájek z vlastní vůle, organizoval. Prý to byl 
také odloženec, dokonce někdejší pilot od anglického 
letectva s prostřeleným hrudníkem, kterého komunis-
ti nechali dělat nepodstatnou práci, totiž vychovávat 
mladou generaci. Jindy se ráno do  dveří všoural pan 
vychovatel Pavlovský a  zabručel něco jako: „Pánové, 
vstávejte, je čas.“ A odešel a nestaral se. Ale i on se tro-
chu staral o volný čas, někdy hrával šachy se sluchově 
a tělesně postiženým studentem z jiné speciální školy. 
A někdy si s námi povídal o literatuře a zájemcům půj-
čoval francouzské klasiky. A  jindy se ozvalo zaťukání, 
a pak se pootevřely dveře a hlas paní vychovatelky Ko-
níčkové nás něžně oslovil: „Miláčkové moji, probuďte 
se, už je ráno…“ a pak ještě několikrát, aby nikdo neza-
spal. Co bylo dál, to už víte. Škola, oběd, šprtání sloví-
ček, rande, večeře, četba nebo hudba a ve dvaadvacet 
hodin, to je přece jasné, se rozlétly dveře a s výkřikem 
„Večerka!“ vychovatel Hájek zhasíná světlo, jindy vy-
chovatelka Koníčková ťuká a  laskavým hlasem ozna-
muje: „Miláčkové, je čas jít spát“. A do třetice – zhasíná 
se světlo ve vychovatelně a pan vychovatel Pavlovský 
uléhá. Internát v  Makarenkově ulici se noří do  tmy 
a  nad sny studentů starostlivě bdí duch velkého sou-
druha Makarenka.

Na intru panovaly nepředstavitelně svobodné poměry. 
Stará internátní budova měla v  jednom zadním rohu 
přízemní okno jen metr nad zemí a tímto oknem v noci 
po desáté přicházeli fl amendři. A to byl pokoj, kde jsem 
žil tři roky. Naštěstí nás na internátě bylo jen pár desítek, 
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a  nechodili všichni každý den přes desátou hodinu 
do  hospody nebo na  rande, ale i  tak jsme nechávali 
okno jen přivřené a v zimě jsme ho otevírali ťukajícím 
nočním zhýralcům. Nikomu to nevadilo, nejméně vy-
chovateli Pavlovskému, který ve vychovatelně pokuřo-
val dýmku, a když jsme odcházeli ven, obvykle zamum-
lal, že si po desáté máme vlézt oknem, ať ho nebudíme. 
A co paní vychovatelka Koníčková, to byste se divili! Ob-
čas zašla za spolužákem Kučerou se slovy: „Jaroušku, ne-
máš cigaretku? Mně došly.“ Ale pak mu to zase oplatila, 
aspoň se domnívám. Měla nás všechny ráda jako bandu 
nezbedů a my ji jako pečovatelku o náš klid. Atmosféra 
internátu se změnila až s příchodem soudruha vychova-
tele Staňka, který zavedl vycházkové knížky a jiný peda-
gogický teror. Ale to už jsem byl maturant a maturanti 
měli volnější režim. 

A  ještě něco pro mne mimořádně důležitého. Mladší 
gymnaziální spolužačka Světlana Kalčíková, dcera „Krá-
le Šumavy“, mě seznámila s  jemným a  inteligentním 
básníkem Paříže, Petrem Skarlantem. Ten mě nasmě-
roval na Klub mladých literátů s excelentním lektorem 
Josefem Bruknerem, redaktorem mnoha knih poezie 
ze šedesátých let, autorem dvou poetických slovníků 
a  po  revoluci šéfredaktorem nakladatelství dětské li-
teratury. V  sedmdesátých letech ovšem z  lásky k Topi-
čovu nakladatelství pracoval jako topič a  vedle toho 
jako básnický lektor roztápěl literární oheň v talentech 
i netalentech Klubu mladých literátů, kam jsem řadu let 
docházel. Z  některých se po  revoluci stali spisovatelé 
a spisovatelky pro velké i pro malé, novináři, šéfredakto-

ři, fi lmoví režiséři, a dokonce i jedna feministka. Ten klub 
byl několikrát rozpuštěn a  znovu obnoven v  různých 
obvodních kulturních domech podle toho, odkud kam 
přeložili jednu skvělou a  neúnavnou kulturní referent-
ku. Nebýt pana Bruknera, odvážné kulturní referentky 
Hanky Glasové a gymnázia, možná bych dnes nepsal.

A co mi dalo gymnázium k mé budoucí práci? Měl jsem 
nevidomého spolužáka a  spolubydlícího Jardu Kuče-
ru, který už tehdy ve svém volném čase spolupracoval 
s inženýrem Vránou, možná prvním tvůrcem česky mlu-
vícího umělého hlasu. Na  gymnáziu bylo ještě několik 
dalších nevidomých studentů, takže nevidomí lidé byli 
součástí mé každodenní zkušenosti. Byla to přípravka 
na mou budoucí slepotu. Když se o mnoho let pozdě-
ji dostavila, napadlo mě proměnit ji na  zdroj obživy. 
V roce 2000 jsme s manželkou a přáteli založili neziskov-
ku, kterou jsme pojmenovali Okamžik, aby bylo jasné, 
že má něco společného s očima, a aby dobře mžikala. 
A mžikala fakt dobře, šestnáct let jsem ji s radostí řídil. 
Nedivte se, největší dobrovolnický projekt v  republice 
se stovkami dobrovolníků a klientů, to byla moje srdeč-
ní záležitost. K tomu keramická dílna Hmateliér, sociální 
poradna a stovky besed, seminářů a kurzů, výtvarných 
dílen a  výstav, vernisáží, katalogů a  jiných publikací. 
A samozřejmě nový klub mladých literátů. Ten se jme-
noval Butníci, protože jeho členy byli butovičtí bítníci, 
studenti z  našeho gymnázia, nyní již přestěhovaného 
do  Butovic: Květa Šilhavá, Hanka Gabrišková, Jakub 
Kamberský a další. Tak jsem se po třiceti letech oblou-
kem vrátil tam, odkud jsem vyšel.
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Cože, že už mám končit? Že už jsem si zavzpomínal víc 
než dost? Dobře, shrnu to. Díky gymnáziu se mi podařil 
útěk z konzervativního malého města, kde jsem se cítil 
ochuzen o  cosi velkého a  záhadného. A  to velké a  zá-
hadné jsem začal objevovat hned první den na plaká-
tovací ploše vedle vchodu do gymnaziálního internátu. 
Plakáty s rockovými a folkovými a  jazzovými koncerty. 
A  ještě něco většího a  záhadnějšího mě potkalo o  rok 
později přímo na chodbě gymnázia, darovala mi to jed-
na usmívající se studentka. Jak se to velké a  záhadné 
stalo? To musí zůstat utajeno, to je soukromá věc. Přece 
vám nebudu psát, jak jsem ji hned po  jejím příchodu 
na  gymnázium pozval na  rande a  jak jsem ji v  pasáži 
Rokoko poprvé políbil! To ode mne nechtějte slyšet, to 
je fakt naše společné tajemství. Ale něco vám přece jen 
vyzradím. Dnes je to na den přesně čtyřiačtyřicet let, co 
jsem si tu studentku vzal! Konec s důvěrnostmi, raději 
si povšimněte, že jsem díky gymnáziu nastoupil cestu 

ke své neziskové práci i ke svým získaným literárním ce-
nám. Co bych dělal, kdybych na to naše gymnázium ne-
nastoupil? Samozřejmě něco úplně jiného… Co, to ni-
komu neprozradím, to si nechám pro sebe. Vždyť bych 
musel napsat úplně jinou slohovou práci!

Láska

Má láska je češťyna
češťyna a ne jyná
střední i a dlouhá tečka –
proč mě majý za blbečka?
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Měl jsem to štěstí   

Milan Pešák  

Vždy říkám, že moje studijní léta strávená na Gymnáziu 
pro zrakově postiženou mládež byla krásná. Krásná ne-
jen tím, že mě přenesla z doby mladistvosti do mládí, ale 
také krásná všemi zážitky, setkáními a vším, co mi během 
těch čtyř let otevřela.

Ještě dnes si vzpomínám na ten zvláštní pocit, když jsem 
v září 1978 přišel do Prahy. Byl to mix očekávání i obav, 
ostychu i naděje, rozechvění i odhodlání. A když naše ro-
dinná Škoda 100 zahnula z  Makarenkovy ulice, kde byl 
náš klukovský internát, do  Londýnské a  já viděl (tehdy 
jsem to ještě viděl), jak mi máma zamávala, věděl jsem, 
že beru svůj život do vlastních rukou a od nynějška bude 
záležet především na mně, co s ním udělám a jaký budu. 
Bylo to lákavé a v jistém směru osvobozující a současně 
to tížilo odpovědností, byl v  tom příslib otevřené bu-
doucnosti i závazek neztratit se v ní.

Na  náš internátní pokoj číslo 6 jsem dorazil jako první. 
Vybral jsem si postel u zdi zčásti schovanou za řadu peři-
ňáků, která se mi zdála v tom velkém pokoji nejútulněj-
ší. A když jsem otevřel skříň, která k  té posteli náležela, 
na  vnitřní straně dveří mě přivítal nápis „Čau volečku!“ 
„Tak čau“, pozdravil jsem Milana, Frantu, Mirka a  Jardu, 
spolužáky z  našeho ročníku, kteří přišli a  obsadili další 
postele a skříně a s nimiž jsme pak společně prožili čtyři 
roky plné zážitků – od ručníkových válek přes léčení šrá-

mů po prvních láskách až po diskuse o smyslu života, hlu-
boké, jak právě v tom věku mladického zrání mohou jen 
být. Stali jsme se kamarády, a když nám před maturitou 
nabízeli menší pokoje, abychom se mohli lépe soustře-
dit na učení, odmítli jsme a zůstali až do konce, jak jsme 
začali. A po maturitě v tom kamarádství pokračovali, vět-
šinou až podnes. A to je asi první věc, za kterou chci gym-
náziu a létům zde stráveným poděkovat – za celoživotní 
přátele.

Na pokojích i ve společné koupelně v zimě bývalo dost 
chladno, když venku přituhlo, při vypracovávání domá-
cích úkolů jsme sedávali i v kabátech. V dubnu či květnu 
zas bývalo na  pokojích horko a  zdaleka nejen ze zkou-
šení. Topiči většinou zbylo uhlí, které se snažil spálit, aby 
na  zimu měl k  dispozici volný prostor na  plnou dávku. 
A  tak rozžhavil topenářské trubky doběla. Na  internát-
ní zimu mám však i jinou, pro mě výrazně romantičtější 
vzpomínku – to když jsem poznával Pinkfl oydy. Podnes 
mám vítr na  začátku skladby Wish You Were Here spo-
jen s  hvízdáním meluzíny pode dveřmi našeho pokoje 
po jedné zimní internátní půlnoci, kdy jsem ji slyšel po-
prvé a nevěděl, zda mi běhá mráz po zádech z té krásné 
muziky nebo z chladu protahujícího mezi dveřmi a okny 
našeho pokoje… 

O víkendech se na internátě nevařilo a v neděli večer bý-
valy zásoby značně vyjedeny. Ale spolužáci, kteří jezdili 
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domů častěji, něco přivezli a my ostatní jsme jim pak po-
máhali, aby se to nezkazilo. A krom toho jsme se naučili 
postarat se sami o sebe. V pátek jsme si nakoupili na ví-
kend, když jsme měli na něco chuť, museli jsme si to uva-
řit, nebo jít do hospody. Na pivní sýr nebo salám s octem 
a cibulí nedám podnes dopustit…

Na internátě jsme bydleli i s kluky z běžných středních 
škol. Ti z nás, kteří viděli lépe, s nimi hráli fotbal či nohej-
bal, my ostatní jsme třeba společně trápili kytary nebo 
magneťák. Dodnes tento způsob vzdělávání studentů 
se zdravotním postižením považuji za  nejlepší: kvalit-
ní výuka ve  speciální škole a  zábava či běžný kontakt 
ve  volném čase se „zdravými“ vrstevníky. Podnes se 
ke mně hlásí, když se náhodou potkáme na ulici nebo 
v metru.

Možná je trochu zvláštní, že tolik píšu o internátě; ke ško-
le se také dostanu, hned v následujícím odstavci. Ale to, 
co jsme prožívali mimo školu, bylo neméně důležité. Byly 
to první ochutnávky samostatného života – a  ty jsou 
proto tak trvalé a silné, že jsou první. Když jeden z mých 
spolužáků říká, že léta našeho studia byla nejkrásnějším 
obdobím našeho života, a mně se zdá, že to myslí vážněji 
než jen nostalgicky, úplně s  ním nechci souhlasit. Neu-
mím totiž říci, které období mého života bylo nejlepší či 
nejkrásnější… Ale krásné, jedinečné a nezapomenutelné 
to období bylo, to bezesporu. Nesmírně rád na ně vzpo-
mínám. Formovalo a zformovalo mě i nás a naše názory 
a přístupy do podoby, kterou si v mnohém neseme celý 
život. A to je to druhé, za co chci poděkovat.

A jaké střípky mi vyvstanou v mysli při vzpomínce na ško-
lu? Na  tu krásnou prvorepublikovou vilu, kde gymnázi-
um sídlilo, na paní školnici Jelínkovou, která s pomyslnou 
rákoskou v  ruce dohlížela na  to, abychom se nezapo-
mněli v  šatně přezout, na  smaragdově zelené lavice se 
šuplíkem, kde jsme nechávali učebnice, které jsme po-
važovali za  nepotřebné, na  pavilonek s  učebnou fyziky 

Autor článku, v té době senátor, průvodcem pedagogů školy 
po prostorech Senátu Parlamentu ČR
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a chemie a krásnou zahradu s vyasfaltovanými chodníky, 
kterou se mezi objekty, v nichž škola sídlila, procházelo… 
A na naše profesory, skvělé a erudované odborníky, vy-
nikající lidi, kteří uměli nejen naučit, ale dávali nám pří-
klad do života, jaký by měl člověk být! Na paní profesorku 
dějepisu Rálišovou, která vtančila do třídy, aby před nás 
postavila zásadní otázku: „A proč bych to já, opočlověk, 
dělal?“, kterou nás učila, jak důležitá je motivace a jak pro-
spěšné je hledat hodnoty, které ji probouzí… Na skvělou 
paní profesorku matematiky Hadáčkovou, která okázale 
nesnášela fíkus, který stával na katedře v naší třídě a kte-
rý jsme jí rádi posouvali do jejího zorného pole v bláhové 
naději, že se za  něj skryjeme… Ale nejvíc na  jednu její 
hodinu matematické logiky, kdy mi při výkladu konjunk-
cí a implikací  došla jedna z nejdůležitějších pouček pro 
můj život – a sice že zápis A � 0 => 0 znamená, že na ano 
musí být dva, na ne stačí jeden. Na naši vynikající latinář-
ku a skvělou znalkyni antické mytologie, paní profesor-
ku Macibobovou, která byla schopna dát studentovi i tři 
sardele v jedné hodině, ale nikdy by neudělala něco, co 
by kohokoli jakkoli poškodilo, což pro mě bylo rozhodu-
jícím důvodem, abych maturoval právě z latiny.… A tak 
bych mohl vzpomínat dál a  dlouho a  pořád by to bylo 
s radostí, obdivem i úctou. A tak zmíním už jen naši neza-
pomenutelnou třídní, výbornou češtinářku, angličtinář-
ku a  ruštinářku, paní profesorku Šmejkalovou, která mi 
oprávněně spílala za mé diktáty, ale dala mi také skvělý 
náhled na literaturu a lásku k ní. I na jednu konkrétní ho-
dinu v předvánočním čase, kdy nám přečetla Hrubínovy 
Lešanské jesličky… Podle toho, co jsem dostal na jejích 
hodinách literatury, jsem si dlouhá léta budoval vlast-

ní, později rodinnou knihovnu. Nesmírně si vážím toho, 
že jsme i po maturitě zůstali v blízkém kontaktu, a to až 
do její smrti.

Shrnuto a podtrženo, vzdělání, které jsem dostal na Gym-
náziu pro zrakově postiženou mládež, bylo skvělým zá-
kladem, na němž jsem mohl celý život stavět. Bylo kva-
litní a naprosto srovnatelné s  jinými gymnázii, což jsem 
poznal zejména na Vysoké škole ekonomické, kde jsem 
celý první semestr matematiky a tehdy povinné ruštiny 
žil z toho, co jsem se naučil na střední. Měl jsem to štěstí, 
že i díky své profesi jsem mohl s gymnáziem, našimi pro-
fesory a hlavně s naší třídní zůstávat v kontaktu po dlou-
há léta. A pak, když se začaly ustavovat školské rady, po-
zvali mě do ní, což považuji za velkou čest. Nemyslím, že 
bych v  rámci školské rady něco zvláštního udělal; jsem 
jen hrdý na školu, která mi dala mnohé, a nedám na ni 
dopustit.
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Jednou jsi dole, podruhé nahoře

Václav Polášek 

Dovolte mi, abych se s  vámi podělil o  několik střípků 
z mého působení ve škole, jejíž almanach čtete.

Na gymnázium v Koperníkově ulici v Praze jsem nastou-
pil v září 1973 a moc jsem se těšil na středoškolskou at-
mosféru, na  spolužáky a  – samozřejmě – na  Prahu. Už 
od  přijímacích zkoušek bylo pro mne překvapením, že 
nám profesoři vykali – bylo to sice nezvyklé, ale zároveň 
i trochu zavazující, i trochu povznášející. 

Už ze základní školy jsem miloval některé předměty, kte-
ré se i na „gymplu“ ukázaly jako dobře vybrané a milo-
váníhodné (dějepis, zeměpis, matematika, čeština), avšak 
ani na této škole jsem nepojal (spíše více ztrácel) oblibu 
k fyzice, biologii a chemii. Škola měla velmi dobré profe-
sory a tím, že nás bylo ve třídě jen osm, byli jsme neustále 
v pohotovosti, což se nám ne vždy líbilo, ale z dnešního 
pohledu musím uznat, že nás to dobře připravilo na dal-
ší studia. Pamatuji si, že velkým dobrodružstvím byla 
pro mne latina, ale pouze a jen, když jsem stíhal – prvák 
a  druhák… No a  pak jsem se v  ní beznadějně ztratil – 
a bylo po lásce k latině. 

Ve třetím ročníku jsem ochořel a čtvrt roku jsem byl buď v ne-
mocnici anebo doma. Za  úkol jsem dostal nastudovat přes 
prázdniny všechny předměty, abych v září mohl být prozkou-
šen. Každý si dovede představit, jak se mi asi o prázdninách uči-
lo – výsledkem také byly dva reparáty: z matematiky a z chemie. 

Samozřejmě, že nebylo všechno jen fajn a narůžovo na-
třené. Prožili jsme si na „gymplu“ dobu nejtužší normali-
zace a Charty 77, což nebylo nic záviděníhodného. Paní 
ředitelka byla zároveň poslankyní federálního shro-
máždění a velmi kovaná komunistka, takže jsme to s ní 
neměli jednoduché. V paměti mi utkvělo, jak jsme jako 
studenti měli odsoudit Chartu, i  když se nám ji nikdo 
neobtěžoval přečíst. My jsme to odmítli a nastal docela 
tanec, což třeba u mne vyvrcholilo tím, že mi paní ředi-
telka odmítla napsat doporučení na práva, kam jsem se 
celou dobu chystal (pro ty, co už naštěstí nemusí tyto 
blbiny řešit, chci jen dodat, že když jste neměli dopo-
ručení školy, bylo téměř nemožné, abyste byli přijati).  
Mně to hodně zkomplikovalo život, ale překážky jsou 
od toho, abychom je překonávali; a i to nás na této ško-
le učili a musím říct, že i naučili… Díky, a ať se daří škole, 
učitelům i studentům!
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Na zastávkách času   

Zbyněk Galvas

Na mlžných zastávkách času
přítomnost minulostí zvadlá.
Kéž do vínku jí dáno,
by budoucno své zvládla.

Nelítostný bič asociací najednou vynesl na světlo vědomí 
ty kdesi v hlubinách zasuté střípky dávných vzpomínek, 
které se podivně seskupily do jakési bizarní konstrukce, 
prorůstající do reality a současnosti.

„Už nejsi malý,“ řekl jeho táta při loučení. Tu větu již sly-
šel. Asi tři léta před tím, než ji vyslovil otec, ji pronesla 
moudrá stará žena. Loučila se tehdy prozměnu ona… 
Nakonec ještě dodala: „Věř, že nezůstaneš sám. Máš ve-
dle sebe mnoho těch, co tě mají rádi, máš víru, která tě 
bude posilovat. Máš také svou vlast, na niž nesmíš nikdy 
zapomenout.…“ Pak ji uviděl ještě jednou, na chvíli, než 
ji černé víko oddělilo od jeho světa…

„Tak se drž a pilně studuj. Přece víš, proč jsi chtěl na gym-
názium,“ řekl ještě otec a pak odešel na nádraží, aby se 
vrátil do jejich slezské vlasti. Ano, jasně si uvědomoval, 
že studium byla jeho vysněná meta, k níž již delší dobu 
směřoval. Věděl, že hned od počátku musí v tomto ohle-
du aktivizovat své síly, i když cíl - jak se mu tenkrát zdálo 
-  byl zatím ještě dost vzdálený.

Hodiny plynuly do dnů, dny do týdnů a měsíců. Byl snad 
tehdy trochu překvapen, jak rychle se točilo kolo dění, jak 

přibývalo jeho povinností, jak se musel - najednou a sviž-
ně - naučit zacházet s časem každodennosti a jak se nutil 
pohlížet na okamžik z hlediska vzdálenější perspektivy.
Ve studijních povinnostech i ve chvílích,, kdy se mohl vě-
novat jiným záležitostem, uplýval čas a okamžiky se pro-
padaly do nenávratna, ale o to více se těšil na své rodné 
Slezsko i na své blízké. Ještě pár týdnů, ještě pár dnů… 
Konečně se dočkal toho okamžiku, kdy vystoupil z rych-
líku do stmívající se podzimní Ostravy. Na nádraží jej už 
čekala babička. Nadšeně se k němu hrnula. 
„Ahoj babi, už jsem se tolik těšil… Jsem rád, že jsi přijela.“ 
Odvětila: „Už jsem se také těšila na našeho studenta. 
Doma všichni čekají. Než dojedeme, bude už i táta mít po 
schůzi. Velebný pán se mě nedávno ptal, kdy se objevíš.“ 
Zamyslel se a pak dodal: „To víš, že se zítra zastavím 
na faře.“

„Jak ti jde studium?“ Ptal se pan farář. 
„Zatím jsem na začátku a doufám, že to zvládnu.“
„Vím, že máš pevnou vůli, touhu a mám pocit, že je Božím 
záměrem, abys odmaturoval,“ prohlásil duchovní v leh-
kém zamyšlení a pak se zeptal: „A co latina, jde ti?“ 
Připomněl si s vděčností, kolik úsilí a času mu pan farář 
věnoval, když mu předával základy jazyka latinského 
dávno před jeho nástupem na střední školu.
„Jsem teprve na začátku, ale jsem vám moc zavázán za 
to, že mám určitý náskok před ostatními.“
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„A co fi lozofi e?“ Zeptal se pan farář s očekáváním. 
„Tu zatím vůbec nemáme. Místo ní nám dali jen občan-
skou nauku.“

Stárnoucí pán jen smutně pokýval hlavou: „Ani mít nebu-
dete, v této době snad nanejvýš tu jejich ubohou a hlou-
pou. To víš, žádný Tomáš Akvinský, toho někdy probere-
me spolu, snad až budeš ve čtvrtém ročníku.“

Po nějaké době se konečně spřátelil aspoň s některými 
spolužáky. Zpočátku to celé bylo trochu rozpačité. Jak se 
mu později svěřili, původně se jej trochu báli, neboť se 
dozvěděli, že je synem funkcionáře, a netušili, co od něj 
mohou čekat. Vzpomněl si, jak se tomu tehdy všichni bu-
jaře zasmáli.

Když byl ve třetím ročníku, zeptal se ho jednou táta: „Už 
víš, co bys chtěl po maturitě, jakou vysokou školu máš 
v plánu?“
„Myslíš, že bych zvládl medicínu?“ Ptal se nesměle. 
„Mám jen trochu strach o tvé oči, raději se ještě poradíme 
s Pepkem (primářem očního oddělení), měl bys vzít na 
vědomí, jaký na to bude mít názor,“ odvětil otec a posléze 
dodal: „Mohlo mě to vlastně napadnout, když na mě ze 
skříně vypadla jakási učebnice psychiatrie. A co teologie, 
už tě to přešlo?“
Koukal, jak táta téměř jásal, a proto poněkud stydlivě 
prohlásil: „Medicínu po teologii by mě tvoji soudruzi tady 
studovat nenechali.“

„Dávno jsem tě neviděl,“ konstatoval primář, který jej znal 
od miminka. „Mohu se na tebe trochu kouknout?“ zeptal 
se lékař zdvořile. 

„Když mě nebudete chtít polechtat skalpelem…“ zažer-
toval, ale vzpomínka na dávnou oční operaci jej stále na-
plňovala dost velkou úzkostí. 
Primář, jako by vytušil, odpověděl otázkou: „Stále se ještě 
bojíš?“ Snad ani odpověď neočekával a pak změnil téma: 
„Táta mi už říkal o tvém záměru. Na jaké odvětví by ses 
chtěl v medicíně specializovat?“
Nemusel dlouho přemýšlet, byl přesvědčen, že nejvíce 
ho přitahuje psychiatrie, s čímž se ani v tomto okamžiku 
netajil. 

„A což takhle klinická psychologie, která má k psychiatrii 
velmi blízko? Nabourávám ti tvé plány jen proto, abych ti 
nabídl alternativu, o níž jsem si jist, že ji zrakově zvládneš. 
Slib mi, že o ní budeš přemýšlet.“
Než se rozloučili, slíbil.

Pár měsíců před maturitou jej překvapil spolužák, který 
najednou v diskusi použil několik pojmů a myšlenek, jež 
upoutaly jeho pozornost a které znal s otcových stranic-
kých brožur. Táta je jednou o prázdninách nechal ležet v 
kuchyni a maminka jen špitla: „Rychle si to přečti. Je to 
o náboženské situaci v našem okrese.“ Neváhal ani chví-
li, neboť se chtěl vzdělat v tom, co nemělo být pro něj. 
Tehdy poprvé získal jakési informace o „Těch, o nichž se 
nemluví“. 

„Kde a kdy ses s nimi setkal?“ zeptal se překvapeného 
spolužáka.  „Potřebuju se jich na spoustu věcí zeptat. Tak 
se mi pokus zařídit schůzku s nimi,“ vyslovil svou prosbu 
téměř jako direktivu. Netušil tehdy, jaký vliv budou tako-
vá setkání mít na jeho další život. 
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Samozřejmě, že se o své poznatky z takových schůzek 
rád podělil s dalšími osobami, kterým důvěřoval. Když se 
opatrně zmínil doma, vyvolalo to téměř zděšení.
„Jak jsi dopad?“ Ptal se táta, který s babičkou i dědou če-
kal před školou. 
„Ani jsem nečekal takový výsledek.“ 
Načež jim prozradil to tajemství, po jehož vyslechnutí si 
všichni viditelně oddechli.

Pak se otec zeptal: „Máš dojem, že sis vybral vhodnou 
školu?“

Nemusel dlouho přemýšlet, než odvětil: „Je z mnoha dů-
vodů bezva, že jsem absolvoval právě tuto školu. Obá-
vám se, že na jiné by se mě už dávno zbavili.“
Táta přikývl: „Měl jsi opravdu štěstí, na vysoké musíš být 
mnohem opatrnější.“

Zmražené střípky časopádu
své barvy v průvanu let ztratily.
V zatuchlosti se okoráním dusily,
než ve svitu jasu tu jejich krásu
uzříme jednou, až Pán ji vrátí zpět.
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Škola jako karanténa

Ján Rakytka

Rok 2020 a první polovina roku 2021, do níž spadá doba 
vzniku tohoto textu, přiměly mnohé z  nás podívat se 
na svět z nového úhlu. Tušíte správně, že hlavním pod-
nětem byla vlekoucí se pandemie a všechna ta skličující 
opatření.  Pro ty, kteří onemocněli zákeřným koronavi-
rem, to ještě navíc znamenalo protrpět si v lepším přípa-
dě vleklé stonání a otravnou karanténu. Právě k  takové 
skupině jsem na jaře 2021 náležel i já a moje rodina. Celý 
měsíc v izolaci, ale zvládli jsme to. A jak bylo předesláno, 
tato zkušenost pomohla i  nám zhodnotit některé věci 
trochu jinak. Děti samy od sebe zjistily, že tu nemožnou 
školu mají docela rády, že ji dokonce potřebují. A  mně 
mimoděk vyvstaly v  paměti analogie různých epidemií 
a karantén. Ze šedesátých let pamatuji epidemii slintav-
ky, vápno na  ulicích, fáče na  klikách a  všudypřítomný 
pach dezinfekce. Také se mi vybavil jeden zvláštní pio-
nýrský tábor. Tehdy už široko daleko žádná choroba ne-
řádila, Přesto nás vedoucí striktně drželi stranou domo-
rodců. A oni? Vůbec se neurazili, právě naopak - laskavě 
nám dovolili bydlet ve své škole, z níž vystěhovali lavice 
a  nahradili je postelemi. Hověli jsme si tam v  dokonalé 
pionýrské karanténě. Tato raná zkušenost v  kombinaci 
se shora uvedeným názvem úvahy by právem mohly zav-
dat podnět k hypotetickému sporu mezi sentimentálním 
a pragmatickým absolventem jubilujícího gymnázia. Dia-
log by mohl probíhat třeba takto: 

SENTIMENTÁLNÍ ABSOLVENT (SA): Naše škola byla 
ve srovnání s jinými středními školami v Praze mnohoná-
sobně menší, přímo rodinná, svým způsobem uzavřená, 
ale říct, že jsme tam byli v jakési izolaci, či dokonce karan-
téně, je dehonestující zkreslení!“

PRAGMATICKÝ ABSOLVENT (PA): Ale drahý kolego, zacho-
vej rozvahu. Neměl bys ta slova vnímat tak prvoplánově, 
jen v  jejich prapůvodním významu. Doba je překotná 
a taky jazyk se vyvíjí. Mnoho pojmů zaznamenalo posun, 
někdy snad až překlopení do  opačného pólu. Vezmi si 
třeba dvojici negativní -  pozitivní. Dnes jak od někoho 
uslyšíš, že je negativní, tak mu hned spěcháš gratulovat…

SA: Jenže tady, jak každý ví, jde o potvrzení nákazy. Ten 
tvůj „negativní“ je zdráv a volný, zatímco „pozitivní“ trpí 
a musí do karantény. Doslova pod zámek, což není žádná 
výhra - ani pro něj, ani pro nikoho, pro školu už teprve ne!

PA: No dobře, vždyť já taky nechci striktně srovnávat mi-
nulost – ať už byla jakákoliv – s tou dnešní mizérií. Chce 
to trochu nadhledu. Sám jsi říkal, že jsme byli taková ro-
dinná, tak trochu uzavřená společnost. Tam se obvykle 
a snadno vybuduje příchylnost směrem dovnitř a odta-
žitost směrem ven. Při troše dobré vůle bychom to moh-
li označit za  znaky takové… takové sociální karantény, 
nebo ne?!

SA: Určitě ne! Tak to vidíš ty, podle mě jsme se tam měli 
jako v bavlnce! 
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PA: Hm, jako v  bavlnce… Vlastně máš pravdu. Tamní 
ovzduší bylo utkáno z jemného přediva péče, tolerance, 
pochopení a  pomoci profesorů i  lékařů z  nedalekého 
oftalmopedického ústavu. A pamatuješ třeba na ty spo-
lečné vyjížďky do Prahy? Hlídali nás jako oko v hlavě…

SA: Aby ne! Profesoři ty výpravy za kulturou neměli zrov-
na v oblibě. Báli se, aby se někdo neztratil nebo nezranil. 
Největší hrůzu měli z tramvaje…“

PA: Jo, přesně… a  neustále kroužili kolem, jako by nás 
omotávali neviditelným vláknem, jako by chtěli stůj co stůj 
udržet hejno pohromadě… A co teprve když někdo z nás 

šlápl někomu cizímu na nohu nebo do něj vrazil! Ten člo-
věk rozčileně zvolal něco jako: Neumíte dávat pozor?! Pro-
boha, co jsou tohle za děti?! Vždyť se hrnou jako ovce…

SA: Ach jo, to byly trapasy… A  paní profesorka Kyselo-
vá nebo Bušková hned spěchaly na  pomoc: Promiňte, 
omlouváme se… Víte, ony jsou to děti s určitými… hm, 
specifi ckými potížemi…

PA: Což tomu naštvanému asi moc neřeklo, ale ony to víc 
nerozváděly a táhly nás pryč, aby tu oboustrannou trap-
nost dál neprodlužovaly. 

Autor příspěvku doprovází na akordeon vystoupení studentů školy na festivalu Slunce
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SA: Zato v  divadle nebo na  koncertě jsme byli V. I. P.  – 
vždycky ta nejlepší místa. Pamatuješ, ve Vinohradském 
jsme viděli Hamleta z první řady…

PA: Protože jsi měl v kapse průkazku KMD (Klub mladých 
diváků) a ta otvírala dveře i do Národního.

SA: To jsme měli, ale k jejímu pořízení nás přiměli profe-
soři a starší spolužáci, ta samozřejmost všeobecného ná-
zoru, že kultura je vedle vzdělání něco nezbytného. Na to 
byla staromilská Koperníkovka fakt dobrá.

PA: O  tom není pochyb, ale co rozsah výuky? Některé 
předměty, které mají na normálním gymnáziu, u nás lo-
gicky chyběly. Vzpomeň si, jak nám na  intru vychovatel 
Hájek blahosklonně říkával: Mládenci, vy na tom vašem 
specielním gymnáziu to máte oproti takovým elektro-
technikům lehoučký, moc lehoučký študování.

SA: Dobrá, s  rýsováním nějakých obvodů nebo s  de-
skriptivou jsme se mořit nemuseli, to uznávám. Na rozdíl 
od nich jsme se ale prokousali tou nejhutnější humanitní 
kaší a pěti jazyky. A nikdo nepropadl.

PA: To je fakt, co já pamatuji, odešli jen Franta M. a Vlastík J., 
jenže z vlastního rozhodnutí. Jinak ze školy nikdy nikoho 
nevyhodili, natož aby ho potopili u maturit.

SA: A stali se z nás skoro přátelé. Vždyť jsem to říkal – bylo 
to jako v důvěrném rodinném kruhu.

PA: A to, pane kolego, podepisuju.

Kruhem se také dostáváme zpátky na  začátek. Stříp-
ky  minulosti září konejšivou nostalgií v kontrastu se sy-
rovou přítomností. Vzpomínáme na  rozjařená student-
ská léta, slavíme jubileum založení školy a současně nás 
obchází skácelovská smuténka po úderech reality. Vždyť 
i  náš spolužák Josef C. (letos by mu shodou okolností 
bylo rovněž 65) neudýchal tento nemilosrdný čas. Kéž by 
ho byla ta naše magická rodinná škola“ uchránila od ná-
kazy. Kéž bychom se mohli vrátit o kus zpět, kdy nás ani 
ve  snu nenapadlo, že budeme škole blahopřát k  výročí 
a zároveň se jí i hořce vyžalujeme.
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Leopold Brückner  

Přidávám se k  řadě pamětníků a při příležitosti 65. výročí 
školy bych chtěl s vděčností připomenout, že i já jsem ab-
solventem gymnázia pro žáky se zrakovým postižením, 
toho času se sídlem v Koperníkově ulici na Vinohradech. Do 
ročníku jsem nastoupil v září roku 1968. Příchod do školy 
pro mě a mnohé z nás nebyl lehkou cestou, protože jsme na 
pražské gymnázium přijížděli z celé tehdejší ČSR.

Gymnázium v  Koperníkově ulici bylo situováno v maleb-
ném parku vedle vyslanectví. Hlavními objekty byla stylová 
vilka a pak také pavilonek uvnitř tohoto parku. Za příhod-
ných povětrnostních podmínek probíhala tělesná výchova 
venku právě zde a za letních teplých dnů se klasická výuka 
odehrávala na lavičkách. Také bylo dobré, že vedle školy 
byla situována malá vilka, v níž sídlilo tyfl ocentrum. Zrako-
vé problémy a kompenzační pomůcky se tedy řešily velmi 
operativně. Ve vzpomínkách si připomínám pana primáře, 
MUDr. Fafl a, a jeho nástupce, ke kterým jsem již jako rodič 
dojížděl z Brna se synem. Před dvěma roky jsem musel na-
vštívit oční vyšetření v Motole a mladý, schopný průvodce 
si musel spustit mobilní navigaci, abychom to vůbec našli. 
V Koperníkově ulici bylo všechno při ruce.

Při nástupu na gymnázium pro mládež s vadami zraku jsem 
zaregistroval odchod ředitele, pana profesora Bohaty, který 
přešel na školský úřad, a krátce mě učil jeho zástupce, pan 
profesor Schmied. Ředitelkou školy se stala paní profesorka 
Šípková a zástupkyní paní profesorka Kašparová. Paní pro-

fesorka Šípková po roce odešla na školský úřad a ředitelkou 
školy se stala paní Teplá.

Z těch starších klíčových profesorů je nutné připomenout 
paní profesorku Jiroušovou, která nás učila latinu a český 
jazyk. My, studenti, jsme z paní profesorky Jiroušové měli 
velký respekt, ale díky ní mám já a řada studentů z ročníku 
krásný vztah k literatuře, poezii a klasickému dramatu. S lás-
kou vzpomínám na třídní profesorku, paní Kyselovou (RNDr. 
Gonzúrovou) a další profesorky - Šmejkalovou, Kašparovou, 
Buškovou, Špinarovou, Rališovou, Nedbalovou, Šípkovou. Z 
profesorů to byli pánové Světlík, Bůžek a Chyba. Ti všichni 
jmenovaní se příznivě podepsali nejenom na mně, ale na ce-
lém ročníku maturantů 68/72. Mnozí žel již nejsou mezi námi, 
ale přesto si připomínám (a čtenářům almanachu taky) jejich 
podíl na tom, že i s handicapem jsem mohl dokončit vysoko-
školské studium a najít dobré pracovní uplatnění. 

Po absolvování gymnázia jsem vystudoval VŠZ Brno (dnes 
Mendlova univerzita). Od roku 1977 jsem pracoval jako refe-
rent revizního oddělení ZZN k.p. Brno, později jako vedoucí 
revizor GŘ Potravinářský obchod Praha nebo jako vedoucí 
odboru vnitřních věcí UMČ. V současné době  jsem statu-
tární zástupce Handicap Clubu; již jako senior tento spolek 
vedu, organizuji víkendové pobyty či jiné akce pro lidi se 
zrakovým postižením. Spolupracujeme i s  mou alma ma-
ter. Doufám, že svým příspěvkem posílám pozitivní vzkaz a 
vděčnost za snahu pedagogů a že může být snad i svědec-
tvím toho, že jejich snaha nebyla marná. Děkuji!

Vzpomínky na školu 
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Už je tomu víc než deset let aneb Léta na střední

Tomáš Černý 

Ptáte se, jaká pro mne byla střední? Nejživější vzpomínky 
u mne dnes představuje zřejmě začátek a konec těch čtyř 
školních – školních středoškolských let. Možná to není 
překvapivé, ale jen prosté a  lidské – začátek školy je spo-
jen s nejistotou, jaké budou následující čtyři roky života… 
S  koncem čtyř let střední zas přichází nejistota z  toho, že 
něco… něco, kde člověk jistotu našel, pomalu končí a při-
chází další křižovatka života, kdy maturita je pomyslnou 
značkou STOP. Před touto křižovatkou - značkou, kdy máš 
zpozornit a rozhlédnout se, kam zahneš - a hlavně se vydat 
správnou cestou dále. 

V nejistotě nebývá člověku příjemně, a možná proto se Ti 
tyhle chvíle do paměti zarývají více, než když se mně zeptáš, 
co bylo na přelomu druháku, třeťáku. Tady bych asi jen od-
pověděl, že jsem byl docela šťastným puberťákem, který 
životem proplouval relativně bez velkého zamýšlení a i  ško-
lu bral jako běžnou součást života, co se vlastně v tu chvíli 
děje a možná jednou dít bude. Dnes mám šanci se na ta léta 
podívat z jiné perspektivy… Z větší dálky… Možná i s nepa-
trně většími životními zkušenostmi. Dnes je to přes deset let 
od té doby, kdy jsem spatřil tu značku STOP a rozhlédl se… 
Dnes je to již přes deset let od maturity.

Do školy jsem nastoupil v roce 2006. Určitě si vybavuji počá-
teční nejistotu z nového kolektivu. Vím, že nejistota byla cel-
kem rychle pryč… Nahrál tomu fakt, že ve škole byly malé 
třídy a nebylo těžké se po kolektivu rozhlédnout od začátku 

do konce. Taky bylo určitě fajn, že fakt, že hůř vidím, tu byl 
normální a  ne zvláštní. Po  devíti letech „běžné“ základky, 
kde jsem byl, to byla docela příjemná změna. Ne, nechá-
pejte mě špatně, není to tak, že si na svou základku stěžuji, 
bylo to tam fajn… Ale přeci jen, když nemusíš někomu stále 
vysvětlovat, že na tabuli vlastně nevidíš, je z toho rázem ta-
kový pocit bezpečí. A tenhle pocit vydržel celé ty čtyři roky 
a byl fajn… Byl celkem návykový. Tohle škole nemůžu upřít 
a cítil jsem se tam dobře. Možná to jen člověka trochu uko-
lébá v pohodlnosti… A po průjezdu oné křižovatky směrem 
„na vejšku“ se musíš zase trochu z té příjemné ukolébavky 
probrat. Ale možná už je to subjektivně zabarvená úvaha. 
Nějak tak si vybavuji začátek… Můžu chvíli ještě pokračo-
vat?

Tady by měla být teď asi nějaká veselá historka… Ale jak 
jsem už řekl… Druhák, třeťák to jsou pro mě roky, které vím, 
že prostě byly. Celkem jsem si bezstarostně žil (až na němči-
nu a angličtinu) a bylo to prostě v pohodě. Znáš to, sem tam 
se něco naučit, zajít před tabuli… Srandičky na  školních 
výletech… Zajít za  školu… Odpovídat, proč nejsem opět 
přezutý… Nemyslím, že by se ty roky na škole něčím vymy-
kaly bontonu. Vlastně podstatný okamžik tam je… Nebo 
možná dva. Jednak jsem si tehdy kladl otázku, zda jsme 
dobrý kolektiv. A zadruhé jsem díky škole poznal a začala 
mne fascinovat výpočetní technika sloužící pro překonává-
ní zrakového handicapu. Takže ano – zde musím jmenovat 
pana Ing. Jakuba Jelínka, který byl s touto technikou na ško-
le spjat. Předpokládám, že každý bude sypat vzpomínky 
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na češtinářku, angličtinářku, bioložku a muži od výpočetní 
techniky zůstávají v zapomnění. Tak alespoň já to napravu-
ji… Byť už teď mne napadá minimálně jedna češtinářka, 
kterou si zřejmě tímto činem proti sobě poštvu. Dobře… už 
jdeme k té druhé době nejistoty.

Poslední ročník. Vím, že jsme měli maturitní ples, kde nám 
škola dala opravdu velkou svobodu k  jeho organizování. 
Mně to tehdy přišlo fajn. Vlastně v kontextu doby, kdy píšu 
tyhle řádky, si možnosti mít maturák vážím zas o kus víc. Co 
je samozřejmé teď, už třeba za deset let být nemusí. To je 
myslím fajn si v životě uvědomovat. Pak byla maturita. Já jí 
proklouzl docela v pohodě. V podstatě jen vím, že jsem si 
zcela jistě nechtěl vytáhnout otázku „Kulový vrchlík“ z ma-
tematiky a cítil jsem obrovskou úlevu, když přísedící na an-
gličtině řekl: „No questions.“ A já byl volný. Večírek a konec. 
Teď už se o  tebe střední nepostará. Každý jsme se rozešli 
na pár let svými směry. Většina zkusila na té pomyslné křižo-
vatce se značkou STOP neodbočit a pokračovat ještě rovně 
směrem na VŠ. Po gymnáziu normálka…

Nebyl jsem jiný. O tom, že mě škola nasměrovala k výpočet-
ní technice, jsem se zmínil a ten směr jsem si vybral pro další 
studium. Po sedmi letech od maturity jsem tedy měl další 
papír do desek. Titul Ing.  jsem si odnesl za diplomku, kde 
jsem se pár let zabýval vývojem informačního systému pro 
zrakově handicapované uživatele. A  je to vlastně projekt, 
na  kterém spolupracuji dodnes. Takže jisté nasměrování 
střední školou právě sem cítím. A to tu chci přiznat. Profesně 
jsem u toho všeho už zůstal a působím jako docela spokoje-
ný vývojář a programátor v české fi rmě. Uvidíme, kam mne 
vše zanese dále… Už teď cítím, že se chci dát do pohybu.

Víte, jak jsem pár řádků zpět vzpomínal, zda jsme byli 
na škole dobrý kolektiv? Nevím… Ale minimálně to stačilo 
tomu, že alespoň s většinou spolužáků se téměř každý rok 
sejdeme a večer věnujeme poklábosení o tom, jak se kdo 
máme. Takže asi dobrý, ne? Vím, že po deseti letech jsme se 
bohužel všichni nesešli… Někteří nechtějí, někteří už prostě 
nepřijdou nikdy… Myslím, že i Tobě tu má patřit vzpomín-
ka, Jirko Marku. Doufám, že tam za duhovým mostem už vy-
bíráš nějakou pěknou hospodu, kde zas zajdeme na jedno. 
Jen sebestředně věřím, že mi dáš ještě pár desítek let čas. 

Díky, že jste to dočetli až sem. Chcete se na něco ještě ze-
ptat? Mě napadá otázka, zda bych se na střední znovu vrá-
til? Nevrátil. Já prostě nejsem úplně školní typ. Jsem nesku-
tečně rád za svobodu, kterou nyní žiju, za  to, že se mohu 
zajímat o to, co je mi blízké… Za to, že jsem se naučil o věci 
se zajímat… Vlastně, nemohla mi právě tohle všechno dát 
butovická škola?
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Nauč se, pobav se a sportem se fyzicky znič

Josef Sarkány 

Už tomu je deset let, co jsem maturoval na  Gymnáziu 
a  střední odborné škole pro zrakově postižené. Studo-
val jsem všeobecné gymnázium, díky kterému jsem měl 
dobrý základ pro Vysokou školu ekonomickou v  Praze, 
kde jsem pokračoval po odmaturování. Během těch čtyř 
let na střední jsem prožil mnoho skvělých zážitků, na kte-
ré vzpomínám dodnes. Zároveň jsem i  díky ní odhalil 
několik svých silných stránek, ze kterých neustále těžím. 
Níže odhalím pár střípků z tohoto nezapomenutelného 
období. 

Studium
První vtipnou zkušenost s  touto školou mám z  přijíma-
cího řízení, kde jsem si začal povídat s maminkou jedné 
mé budoucí spolužačky a myslel jsi, že právě maminka se 
hlásí na  střední školu. Po  několika minutách rozhovoru 
jsem naštěstí zjistil realitu. Onou spolužačkou byla Tereza 
Tomanová, se kterou jsme byli následně ve stejné třídě 
a i nyní, po deseti letech, jsme v kontaktu. 

Přechod na střední školu byl výzvou, protože jsem pů-
vodem z  Karlových Varů, takže to znamenalo bydlení 
na internátě a zahájení starání se o sebe. Zároveň jsem 
byl zvyklý na třídy s dvaceti spolužáky – a nás bylo na-
jednou v  prváku jen šest: Tereza Tomanová, Kateřina 
Zárubová, Jiří Černý, Jiří Bidovský a  Jan Böhm. Naší 
třídní se stala proslulá matikářka, paní Hozová. I dnes 

si pamatuji její hlášku „Zalezte do houští!“ Dalšími vyu-
čujícími byli například paní Zichová (dějepis a základy 
společenských věd), Smržová/Jansová (fyzika), Kuče-
rová (český a německý jazyk), Žďánský (chemie), Kubá-
tová (výtvarná výchova), Beranová (tělesná výchova), 
Bušková (biologie) a pan Spurný s paní Harákovou (an-
glický jazyk). 

Pamatuji si, jak jsme při hodinách biologie měli co dělat, 
abychom stihli zapisovat poznámky, a to jsme psali vše-
mi deseti na  počítači. Paní Bušková sdílela mnoho zají-
mavých znalostí a člověk si nebyl jistý, na co se bude ptát 
během zkoušení. Paní Smržová nám na  druhou stranu 
poskytla tři možnosti omluvy během pololetí při vyvolá-
ní na  zkoušení. To bylo moc fajn, když se člověk necítil 
dobře nebo neměl čas se naučit. Spolužáci však věděli, 
že když vyčerpají své omluvy, o přestávce mě stejně pře-
svědčí, že se mám nechat vyvolat před tabuli, protože 
si pamatuji látku a dokážu to „okecat“, aniž bych dostal 
špatnou známku

Do naší třídy postupně přibyli ještě Jaroslav Jelínek, Ra-
dek Bažant a Pavla Horčáková. S Jardou a Radkem jsem 
v kontaktu dodnes a je zajímavé sledovat, kam život člo-
věka postupně dovede.     

Náš ročník byl první, který skládal státní maturitu. Měli 
jsme podmínku, že ji nesmíme dělat ze stejného jazy-
ka v profi lové a státní části. Nikdo však nezmínil mate-



54

matiku, takže jsem přišel s nápadem, že 
maturitu budu skládat právě z  tohoto 
předmětu. Můj příklad následoval další 
spolužák. Ušetřili jsme si tím potřebu 
učit se další předmět. Skvělé bylo, že 
jsme měli s paní Hozovou jednou týdně 
hodinu matematiky navíc jako přípravu 
na  maturitu. Na  některé matematické 
úlohy vzpomínám dodnes: „Sestavte 
vzorce pro výpočet objemu a  povrchu 
pro čtyřstěn, když znáte pouze stranu 
a“. Čas nad rámec svých povinností nám 
také věnoval pan Antov, se kterým jsme 
rovněž měli hodiny anglického jazyka 
jedenkrát týdně navíc. Během jedné 
z nich jsem přišel s novou frází „I live in 
my mother“. 

Díky zmíněným hodinám jsem měl výborný základ pro 
absolvování přijímacího řízení na vysokou školu. S Rad-
kem Bažantem jsme před zkouškami nasdíleli vzájem-
ně své znalosti a oba jsme se na vysokou školu dostali. 
V průběhu studia gymnázia jsem však chtěl jít studovat 
postupně MATFYZ, psychologii, tělesnou výchovu a pe-
dagogiku. Nakonec jsem však zkombinoval business 
vzdělání s  pedagogickým, díky oboru zaměřenému 
na  vyučování ekonomických předmětů na VŠE v  Praze. 
O něm jsem se však dozvěděl až v polovině čtvrťáku prá-
vě díky Radkovi Bažantovi. Za volbu jsem velmi rád, pro-
tože díky ní mám za sebou mnoho netradičních zkuše-
ností, například čtyřměsíční studium v Kanadě, pracovní 

zkušenost z conzultingové fi rmy, mnoho kontaktů z byz-
nysu a spoustu dalších zážitků.

Ostatní aneb Sport, vztahy a parta
Přechod na  speciální střední školu mi otevřel mnoho 
možností, které jsem v  integraci na  ZŠ neměl. Příkla-
dem za všechny byla možnost provozovat goalball, tý-
mový sport právě pro osoby se zrakovým postižením. 
O  goalballu jsem slyšel od  speciální pedagožky, která 
za  mnou jezdila na  základní školu, ale první kontakt 
jsem měl až na střední škole hned po nástupu do prvá-
ku. Jsem vděčný za to, že jsem na trénink zašel, protože 
hra mi umožnila značnou míru seberealizace a  vybu-

Autor příspěvku jako člen týmu školy, který vyhrál goalballový turnaj 
v Budapešti v květnu 2011
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dování sebevědomí, ze kterého čerpám energii i  ak-
tuálně. Trenér Karel Novotný, se mě zeptal, jaký sport 
jsem před tím dělal, protože mi goalball šel velmi dob-
ře. Má odpověď byla: No, hrál jsem šachy! Nic dalšího 
jsem skutečně dříve nedělal, příležitostně jsem si šel 
zaběhat, zahrát fotbal a  hodit si na  basketbalový koš, 
ale rozhodně nic speciálního. Patřil jsem mezi hyper-
aktivní hráče. Po třech měsících jsem byl po vánočním 
turnaji osloven Tomášem Fraňkem (hráč Slavie Praha), 
zda bych nechtěl chodit trénovat s dospělými. S nabíd-
kou jsem souhlasil a  od  ledna jsem chodil na  dva tré-
ninky týdně. Díky pravidelným tréninkům na  střední 
škole jsem se dostal do  formy a  za  devět měsíců hra-
ní jsme s  pár dalšími hráči jeli na  juniorské mistrov-
ství Evropy do  Maďarska, kde jsme získali stříbrnou 
medaili.

Paní Paďourová, tělocvikářka a  zeměpisářka, měla kon-
takt na FTVS, kam jsme šli pomoci při výuce, aby si stu-
denti vyzkoušeli práci s nevidomými sportovci. Zde jsem 
měl první kontakt s atletikou, což byl základ pro meziná-
rodní sportovní hry pro zrakově postižené, kterých jsem 
se zúčastnil třikrát.

První z nich byly v německém Chemnitzu. S Honzou Boš-
kem a  dalšími jsme poprvé v  životě hráli torball, což je 
sport podobný goalballu, a vyhráli jsme turnaj i proti do-
mácím, kteří pravidelně trénují, a to i přesto, že byl Honza 
během turnaje nemocný. Naši posbírali i mnoho medailí 
z  atletiky a  plavání. Goalballový turnaj jsme rovněž vy-
hráli, a to se stejným týmem jako ten torballový.

Druhé sportovky se konaly v Brně, kde jsem zaběhl osob-
ní rekord na  400 m (jedna minuta a  pár setin), a  získal 
jsem medaili. Dodnes si pamatuji na jednu sportovkyni, 
kterou jsem chtěl v Brně „sbalit“, ale ta měla oči pro ně-
koho jiného z naší výpravy. I zde se nám velmi dařilo, jak 
v atletice, tak v plavání či goalballe. 

Poslední sportovní hry jsem absolvoval pár týdnů po ma-
turitě a skočil jsem si tam osobní rekord 5,48 cm do dálky 
(2. místo ze závodu), což bylo o 2 cm za kvalifi kačním limi-
tem na paralympiádu. Závody se do limitů nepočítaly, ale 
člověk ví, že by na to měl. I vzhledem k tomu, že jsem se 
atletickému tréninku nikdy nevěnoval. Při běhu na 400 m 
jsem si pár desítek metrů před cílem šlápl na  tkaničku 
a šel jsem k zemi, což mě dost mrzelo, protože jsem v roz-
běhu měl na  vítězství a  překonal bych pravděpodobně 
i  osobní rekord. Výzvou vytrvalosti však bylo po  tom-
to zážitku odběhnout za 10 minut 1 500 metrů. Čas byl 
hrozný, pokud si pamatuji, něco kolem šesti a půl minuty, 
ale upřímně, byl jsem celkově dost otřesený a unavený. 
Se šrámy z tartanu jsem druhý den šel hrát goalball a hrá-
lo se poměrně dobře, i když to bolelo více než normálně.  

Dalším vtipným zážitkem v  oblasti sportu byly závody 
ve slovenské Levoči, kde jsme běhali 1 500 metrů na ová-
le o délce zhruba 200 metrů a plavali 50 m v osmimetro-
vém bazénu, ve kterém jsem si troufl  na 50 m znak, i když 
jsem vždy byl velmi špatný plavec, to by vám lidé mohli 
vyprávět.

Rád bych také poděkoval panu Antovovi, který mi traso-
val na přespolním běhu, konaném na Střední škole a ma-
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teřské škole Aloyse Klara v Praze. Díky němu jsem se zá-
vodu mohl účastnit. Nezapomenutelným zážitkem bylo 
dobíhání závodu, kdy mi pan Antov říkal, že před námi 
jsou dva sportovci a  je pár desítek metrů do cíle a řekl: 
„Běž zleva!“ Já začal sprintovat a předběhl jsem jeho i zá-
vodníky. Za  cílovou čárou bylo však jen pár metrů pro 
zastavení, pak byla železná brána, a proto všichni volali: 
„Stůj!“ Zabrzdil jsem pár desítek centimetrů před onou 
bránou, na kterou mi však doputovaly ruce a já se chytl 
tyčí, jako kdybych chtěl s bránou zatřást.

To byly zážitky sportovní, ale střední škola mi také po-
mohla s životem osobním. Navázal jsem tam svou první 
vážnou intimní známost, která mě zasvětila do různých 
tajů života. Získal jsem přátele na internátě, kde jsem do-
hromady za čtyři roky strávil jen rok a půl. Znám se však 
tam odsud s několika lidmi, které potkávám dodnes. Jed-
nou jsem si například chtěl povídat s kamarádkami ještě 
po večerce, tak jsem si vlezl dovnitř do úložného prosto-
ru postele, kam mě holky zavřely, a já se pak plížil o patro 
výš, kde jsem měl pokoj. Pro ranní vzpruhu jsem si dělal 
na intru slabé kafe z šesti lžiček lógru a pěti kostek cukru 
do hrnečku běžné velikosti. 

Díky vychovatelům na  internátu jsem také absolvoval 
svou první vodu – sjezd Vltavy a pak ještě Ohře. Jednalo 
se téměř o mé první stanování. Nikdy jsem na to příliš ne-
byl a potvrdilo se, že to rozhodně není má silná stránka.

Větší množství času jsem také trávil na trénincích a sou-
těžích latinskoamerických tanců. Díky tomu jsme s man-
želkou několikrát realizovali předtančení; pamatuji si 

na jedno takové vystoupení, kdy jsem dorazil pět minut 
před začátkem. Staral jsem se ten den o kamarádku, kte-
rá byla na návštěvě a pohnula si s plotýnkou, byli jsme 
několikrát na pohotovosti a  já jsem ani manželce nestí-
hal psát, jak to se mnou vypadá. Naštěstí ona vše zařídila 
a představení se nám zdařilo.    

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří mě střední 
školou provázeli. Díky nim mám zaměstnání v ziskovém 
sektoru, byl jsem na mnoha zahraničních turnajích v go-
alballe po Evropě i USA, studoval v zahraničí, měl první 
zkušenosti s vážnými vztahy i alkoholem a našel si man-
želku, s níž mám nádhernou dceru. Studium na této škole 
umožní získat dostatečné vzdělání pro přijetí na VŠ, ale 
zároveň mít i osobní život, do kterého určitě přidejte ně-
jaký sport – díky němu získáte mnoho přátel i zážitků.
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Neúplné vzpomínání (ne)svědomitého korektora

Jiří Hubáček 

Je to zvláštní, jak přichází čas vzpomínání… Život před 
nás staví stále nové výzvy a plyne a plyne… A když náh-
le po těch devíti letech, prožívaných ve víru vysokoškol-
ského studia, přichází prosba o zavzpomínání na střední, 
zdá se být absurdní, že od té doby skutečně už něco vody 
ve Vltavě uplynulo (a mnoho špatně neudržovaných mos-
tů a lávek strhlo)… 

Nuže, usedám a začínám vzpomínat… Ale chtějte, prosím, 
inspirovaný a pokud možno dobře napsaný text po češti-
náři, resp. po studentovi, co už devátým rokem literaturu 
vnímá jako historik, estetik, editor a já nevím co všechno, 
nikoli ale jako spisovatel… Anebo radši ne, nechtějte ta-
kovou vzpomínku: akademické působení a v neposlední 
řadě úcta ke všemu, co již napsáno bylo a snad ještě bude, 
vyráží takovým lidem často pero z ruky – a já se necítím 
v tomto ohledu být výjimkou – a ty, kdo dokázali či dokáží 
být dobrými autory i  literárními vědci, věru sluší hledat 
s onou diogenovskou lucernou… A pak… - Co? – Že mám 
přesto začít? – Nuže, dobrá…

Než, přese všecko, nezačínejme pro dnešek od  konce, 
tedy od mého nynějšího potýkání se s vědou, ale hezky 
od začátku… A ten je – a nevyhnutelně být musí – nikoli 
v pražských Butovicích, ale v plzeňské Doubravce. 

Právě tam jsem totiž devět let navštěvoval základní ško-
lu, jednu z nejmenších škol pro zrakově postižené u nás, 

kde jsem tehdy (téměř deset let od  jejího založení) byl 
oním příslovečně prvním nevidomým žákem. Žákem 
přišedším z  malé vesničky, již ostatní pohrdlivě (leč ni-
koli nepříznačně) označovali za pouhou „osídlenou kři-
žovatku“ kdesi na  Rakovnicku. Proto tedy pro základní 
vzdělání ospalý okraj Plzně a  nikoli rušný střed Prahy, 
jenž se rodičům tenkrát zdál skutečným babylonem. 

Ale ne, nespletl jsem si vzpomínání a u základky roz-
hodně setrvávat nehodlám. Jenže bez ní by nebylo 
mého rozhodnutí pokračovat právě na gymnáziu: roz-
hodnutí, jež vzniklo z  jistého vzdoru a  bylo spíš útě-
kem než čímkoli jiným. Vzdorem a  útěkem před osu-
dem virtuosa, jehož se ze mne vytrvale po celých těch 
devět let snažila učinit učitelka hudby, ačkoli jsem byl 
po celou tu dobu přesvědčen, že pražská konzervatoř 
mne skutečně hostit nebude, a pokud ano, že to bude 
mít za následek nevyhnutelnou ztrátu mé lásky ke vše-
mu múzickému… A tak v deváté třídě přišlo rozhodnu-
tí asi v podobě: když ne konzervatoř, tak co jiného než 
gymnázium…? 

A  ještě jeden smysl tahle vzpomínka na  skutečně 
líné plzeňské předměstí měla. Vzpomínají-li mnozí 
na těchto stránkách na rodinnou atmosféru butovické 
školy, u mne jsou ty vzpomínky poněkud ambivalent-
nější. A ač nyní zmíněné tvrzení o maličké škole a ro-
dinné atmosféře (po studiu jednoho z největších obo-
rů na Univerzitě Karlově) s chutí podepisuji, tenkrát to 
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bylo pro mě něco jiného, tenkrát jsem šel do Prahy… 
Do Prahy, jež byla nejenom u nás na vsi, ale dokonce 
i v Plzni jakýmsi magickým zaklínadlem, čímsi jen málo 
skutečným, co navštívit bylo možno (nebo nutno) jen 
skutečně ve výjimečných případech. A teď tu byla celá 
ta Praha – sice jen její poklidný okraj v  blízkosti Pro-
kopského údolí, ale přece jen, na metro to bylo pěšky 
pár minut a metro už člověka dovezlo až do centra vše-
ho dění… (Jaký rozdíl proti rodné vísce, kam autobus 
zajížděl dvakrát denně, jednou směrem na  Rakovník, 
podruhé zpět.)

A právě na tohle chci vzpo-
menout, za  tohle chci po-
děkovat. vychovatelům, 
spolužákům, prostě všem, 
kteří nám, venkovským ba-
líkům a vidlákům, nenásilně 
a  pozvolna pomáhali sžít 
se s  pražským městským 
prostředím a  naučit se 
v  něm orientovat (a  to ne-
jen prostorově). A právě ty-
hle chvíle, kdy bylo možno 
se spolužáky-přáteli nebo 
s vychovateli si vyjet z klid-
ného butovického zákoutí 
do pražského centra, se sta-
ly oním pevným základem, 
díky němuž jsem pak na VŠ 
působil už snad o  něco 

méně venkovským dojmem a v té Praze se přece jen na-
konec neztratil (a doma na vesnici se, pochopitelně, stal 
„tím Pražákem“…)

Tahle volnost, již nám středoškolský internát posky-
toval a  jež je pro mě jedním z  největších jeho bonu-
sů, se svým způsobem zrcadlila v  celkovém přístupu 
ke vzdělání a k učivu. Ano, asi se nyní očekává, že za-
čnu co bohemista vzpomínat vděčně na hodiny češtiny 
– leč posečkejte ještě chvilku, milá bývalá paní třídní 
a  současná ředitelko školy… Nejprve je třeba připo-
menout si to, že jsem nikdy nebyl matematikem. A to 

Autor příspěvku při vystoupení v atriu Českého rozhlasu – scéna z Manon Lescaut
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už asi tak od  páté třídy oné plzeňské základky, 
kdy nade mnou pomalu začali lámat přísloveč-
nou hůl nebo, v  tomto případě, spíše pravítko. 
Že ho nade mnou (nebo o  mne) nezlomila ani 
Jana Hozová, znamenalo, že byla nejen skvělou 
znalkyní rovnic a  vzorců, ale především vníma-
vým a chápavým člověkem, jenž, viděl-li, že ně-
kde není dáno shůry, hledal, kde je dáno jinde. 
A tak si vzpomínám, jak jsem si za domácí úkol 
vštěpoval matematické vzorečky tím, že jsem 
na ně skládal básně nebo je vkládal do akrosti-
chů. Nebojte se, paní profesorko, dnes už z nich 
zase nevím ani to nejmenší – ale po ta čtyři léta 
to pro mně bylo osvěžení, jež mi umožňovalo 
proplouvat tak zrádnými vodami, jakými pro 
mne matematika vždycky byla… 

Stejně velký dík patří též angličtinářům Hedvice Hará-
kové a Ivanu Antovovi; když mě ve druhém ročníku do-
stali, zjistili, že jsem jazykem Shakespearovým naprosto 
nepolíben (prvák tomuto studiu z  důvodů, na  něž se 
vzpomínat nechce, zkrátka nepřál) a že vytrvale němčím 
a  němčím (důsledek to pilného šprechtění z  plzeňské 
základky). Dodnes mi připadají až podivuhodnou ona 
nevýslovná laskavost a optimismus, s nimiž mě oba do-
vedli (a místy usilovně dotáhli a dostrkali) až k úspěšné 
maturitě… Po níž již následovalo celkem poklidné dal-
ší samostudium nejen jazyka anglického, ale i  dalších, 
hlavně slovanských řečí. Ale ten základní impuls, že 
cizí jazyk lze (v  té či oné míře) zvládnout, přišel právě 
od nich…

Na  laskavost a  optimismus všech vyučujících by se 
ostatně dalo vzpomínat skutečně dlouho a  nezmínit 
někoho je sice nutností, nikoli však záměrem těchto 
řádků. Neboť právě ona lidskost a láska k povolání byla 
tím, co všechny spojovalo a vytvářelo onu již zmíněnou 
rodinnou atmosféru. Nelze se alespoň letmo nezmínit 
o bioložce Janě Buškové, k níž jsem od prvního setká-
ní pociťoval hlubokou úctu a obdiv, jež mě neopustily 
dodnes, nelze opomenout zeměpisářku Petru Paďou-
rovou, jež svým (někdy nesmlouvavým) vedením ne-
vidomých studentů k  samostatnosti v  lecčem ovlivni-
la můj přístup k  těmto, v  životě handicapovaných tak 
důležitým problémům… Nelze nevzpomenout – ale 
místa málo a  vzpomínek mnoho, odpusťte proto, vy 
ostatní… 

Autor příspěvku při vystoupení dramatického souboru školy 
v nemocnici v Motole
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Neboť především nelze nevzpomenout řady skvělých 
spolužáků, s nimiž jsem měl možnost za ta čtyři léta se 
potkávat. Jistě, většina z nich se po maturitě či absolvo-
vání ztrácela z  našeho obzoru a  my sami jako třída se 
posléze rozprchli do všech stran, než některá přátelství 
přece zůstala, trvají dosud a budou (troufám) trvat dál… 
A  jestliže mezi svými nejbližšími přáteli mohu dodnes 
jmenovat několik lidí právě z  gymnaziálních studií, je 
to víc než mnoho, a je to snad nejvíc ze všeho… Nebu-
du vzpomínat ani na  Zdeňka Priesla, dnes uznávané-
ho právníka, neboť přátelství s ním, pevně založené už 
na  plzeňské základce, na  střední načas zastagnovalo, 
aby se pak znovu obnovilo při univerzitním studiu. Leč, 

že se lidé ztrácejí a znovu objevují, to k životu patří, dů-
ležité však je vědět, že to ztrácení je toliko dočasné. Tak 
i vícebojař Václav Sedlák, skvělý kamarád ze střední, mi 
vždycky načas někam odsprintuje, leč co na  tom, když 
vím, že ho někde zase dohoním nebo že přikluše zpátky 
sám… A na Jitku Kolumpkovou (Buršíkovou), dnes spo-
kojenou maminku, mou sousedku v  lavici a  po  ta čtyři 
léta též divadelní partnerku, snad ani vzpomínat netře-
ba – těžko k našemu přátelství napsat co jiného, než co 
ona sama zmínila ve  svém medailonku v  rámci tohoto 
almanachu. 

Divadlo… Ano, to byla další velká věc, k  níž mě ško-
la přivedla. Nepocítiv v  sobě již po  devítiletém trápení 
hudebních sklonů, našel jsem se skutečně v ochotniče-
ní. Nejprve v rámci školního „dramaťáku“, poté i v Diva-
délku Verva, kam jsme s mou výše zmíněnou divadelní 
partnerkou docházeli skutečně léta a kde jsme své part-
nerství na  jevišti věrně zachovávali… A  i  když ta doba 
již minula, zůstává pro mě divadlo, a zejména (tak často 
podceňované nebo nepochopené) divadlo ochotnické 
jednou z velkých lásek… 

Leč, že jsem na  někoho zapomněl? I  ne, nezapomněl, 
paní ředitelko Eliášková (a pro mě vždy hlavně a přede-
vším paní třídní Eliášková), nezapomněl… Jenže právě 
vaše skvělé hodiny literatury, úžasný smysl pro humor, 
laskavost a všudypřítomné nadšení a energie byly tím, 
co mě nasměrovalo po maturitě dále a co mě nakonec 
provází celý život. A to nikoli pouze v podobě vysoko-
školského studia bohemistiky (či lépe řečeno literatury) 
na Filozofi cké fakultě UK, k němuž mě inspirovaly právě 

Na lyžařském výcvikovém kurzu školy
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vaše nezapomenutelné výklady, ale asi i  mnoho další-
ho, osobnějšího, to, co se nazývá oním otřepaným po-
jmem „životní fi lozofi e“. Vždyť to bylo právě vaše skvělé 
vedení třídy, jež nás (tak rozdílné!) stmelovalo v jediný 
kolektiv – a  přitom nás stále přesvědčovalo o  tom, že 
ono starořecké „γνῶθι σεαυτόν) („Poznej sám sebe“) je 
tím, za čím půjdeme sice celý život, co však začíná právě 
tady a teď, v kolektivu gymnaziální třídy… 

Zapomenuv na mnohé, daleko více jsem opomenul. Ne-
zmínil jsem spoustu skvělých lidí, stranou zůstala hezká 
řádka humorných vzpomínek… Jenže… 

Jenže jsem (coby ač nelingvista, leč přece jen študýro-
vaný bohemista) přislíbil tomuto almanachu alespoň 
základní jazykovou korekturu a  tento příspěvek dopi-
suji (Ó hanba!, leč zcela záměrná) v samém závěru této 
krásné práce. Nechať mi to neslouží za alibi a všechny 
jazykové nedostatky tohoto sborníku snestež se na moji 

(od maturitních časů již poněkud proplešatělou) hlavu, 
proto to nezmiňuji. Avšak po pročtení tolika vzpomínek 
a  nahlédnutí do  tolika osudů se mi (i  když v  poněkud 
jiné podobě) vrací ona na počátku zmíněná otázka. Nač 
ještě vzpomenout? Co ještě nebylo řečeno, anebo co by 
bylo možno říci jinak? Mnohé, jistě mnohé – a  přesto, 
nebylo to vlastně na těchto stránkách již řečeno vše…? 
A třeba (či určitě) daleko lépe? 

A  proto zde končím, stejně zmaten a  stejně neuspo-
kojen, jako jsem začal: já, do  vědy ponořený literární 
vědec, já, do vzpomínek vás ostatních zanořený korek-
tor-hnidopich… 

Ale především já, navždycky a za všecko vděčný student 
butovického gymnázia!
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Dominik Kubánek 

Psal se rok 1993 a  já poprvé přijel metrem na  stanici 
Nové Butovice a pokoušel se zjistit, kudy a kam se jde 
na Střední školu pro zrakově postižené, umístěnou prá-
vě zde. Asi osmý mnou oslovený kolemjdoucí mi ko-
nečně ukázal směr, kde ona škola asi bude. Poděkoval 
jsem tomu dobrému muži a vskutku, za nedlouho jsem 
se poprvé ocitl uvnitř areálu své internátní školy a jako 
by ke  mně tajemným hlasem promlouvala: „vítej, stu-
dente, my se ještě neznáme, ale budu ti po několik let 
druhým domovem a  záleží jen na  tobě, jak se ti tady 
bude líbit.“

Byl jsem na školním internátu rychle ubytován a na druhý 
den ráno se vydal hledat svou novou třídu G2. Tehdy in-
ternát a škola byly součástí jedné propojené budovy, ale 
pouze dvě třídy se nacházely v internátní části a všechno 
ostatní bylo v druhé, školní polovině budovy. Netuše, kde 
mám svou třídu hledat, vydal jsem se prozkoumat nejdřív 
místa, kde byla sborovna a  téměř všechny ostatní třídy, 
a než jsem se dozvěděl, že má třída je asi v té části druhé, 
bylo již dávno po prvním zvonění v osm hodin. No to je 
paráda, říkal jsem si v duchu, hned napoprvé samozřejmě 
musím přijít pozdě… Mimochodem, má třída, jak jsem 
zanedlouho zjistil, byla asi deset metrů od mého internát-
ního pokoje, z kterého jsem to ráno vyšel.

Vstoupil jsem konečně do dveří s cedulkou G2, kde oprav-
du už byla moje gymnaziální třída, a slušně jsem pozdra-
vil: „Dobrý den“. 

Odpovědí mi bylo hluboké ticho. Všiml jsem si, že uči-
telská katedra je prozatím neobsazená, a  tak jsem tedy 
už méně formálně pohovořil k  studentům tiše sedících 
ve svých školních lavicích: „Jsem Dominik Kubánek, pře-
stupuji do vaší třídy ze Střední zdravotní školy a jsem váš 
nový spolužák, tedy pokud se mi dnes podařilo najít svou 
novou třídu…“

Pokračovalo úplné ticho, přerušované jen nějakým tichým 
mručením. Zdálo se mi, že jedna lavice v první řadě je ne-
obsazená, řekl jsem ještě tedy, že jestli můžu, tak bych se 
zatím posadil tam na volné místo v první řadě. Odněkud 
se ozvalo: „Jo klidně“. 

Takže nejsou úplně němí, pomyslel jsem si. Poděkoval 
jsem a  usadil se tam. Za  malou chvíli se otevřely dveře 
a vstoupila naše třídní učitelka.

„Dobrý den, studenti, omlouvám se za zpoždění, ve sbo-
rovně byl zase takový zmatek, ještě víc než vloni… Á, tady 
máme toho našeho nového studenta, no, vy už jste se ur-
čitě zatím spolu seznámili.“

Pojednou ty holky a kluci obživly, ve vzduchu byla náhle 
radostná a přívětivá atmosféra, a když od nás naše třídní 

Jak jsem nastoupil do školy v Nových Butovicích
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učitelka asi po  půl hodině na  chvíli zase odešla něco si 
ve sborovně vyřídit, výtečná nálada naši třídu neopouště-
la, všichni se mě najednou vyptávali se zájmem na mno-
ho různých věcí, pořád jsem jim musel o sobě něco vyprá-
vět a v tu chvíli jsem cítil, že jsem strašně rád, jaké mně 
potkalo štěstí být součástí této třídy, a že je Jana Bušková 
neobyčejnou a skvělou naší třídní učitelkou. 

Ten den se u  nás ve  třídě objevilo ještě několik učitelů 
a  snad všichni na  mě zapůsobili velmi uspokojivým do-
jmem, dokonce i učitelka matematiky i učitel angličtiny, 
tedy dvou předmětů, ze kterých jsem měl hrůzu, byli na-
prosto přívětiví a skvělí.

Nebýval jsem zrovna vynikajícím studentem (trojky i ně-
kdy čtyřky na  mých vysvědčeních jsou toho nejlepším 
dokladem). Přesto mě začínaly některé školní hodiny 

a předměty postupně bavit, začal jsem i mít vztah k výuce 
a  poznávání. Do  té doby jsem tak trochu vynikal pouze 
v dějepisu, snad proto, že od svých deseti let jsem horlivě 
navštěvoval jednou až dvakrát týdně městskou knihovnu, 
o něco později, když se moje vidění zhoršilo, nechal jsem 
si posílat zvukové knížky na kazetách a téměř ze sta pro-
cent to byly a jsou knihy zabývající se historií. Věřím totiž, 
že historie se neustále v různých obměnách opakuje a má 
nám co říct i v současné době.

Říká se, že první dojem a zážitek bývá nejsilnější, což je asi 
pravda; a mým štěstím navíc je, že si své dojmy z prvních 
dní strávených v mé butovické střední škole uchovávám 
v sobě jako vzácný klenot, který nikdy neztrácí lesk. Věřím, 
že ten lesk ani v budoucnu nevymizí…
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Martin Kosina 

V  následujících řádcích tohoto textu 
bych rád krátce vypsal své kladné, po-
zitivní a hezké vzpomínky na bývalou 
třídní učitelku, paní Miroslavu Wag-
nerovou, i na další učitele oborových 
předmětů.

S paní Wagnerovou jsem se poprvé se-
tkal na dni otevřených dveří naší dnes 
už bývalé střední školy. Ten proběhl 
asi v  pátek 26. listopadu roku 2010 
a tehdy jsem s ní poprvé mluvil. Vzpo-
mínám si, že mi tehdy ukazovala pro-
gram (aplikaci) STOP na výuku psaní 
na klávesnici všemi deseti prsty, který 
jsme pak v  prvním ročníku využívali 
při hodinách obchodní koresponden-
ce. Ve čtvrtek 1. září následujícího roku jsme ji dosta-
li jako třídní učitelku třídy A1 a poté s  námi došla až 
do konce čtvrtého ročníku – tedy přesněji do čtvrtka 
30. dubna 2015. Během tohoto studijního období, vy-
mezeného výše uvedenými daty, jsme si ve třídě spo-
lečně užili mnoho zábavných i vtipných situací. Něko-
likrát tu nastaly i méně radostné události. Vzpomínám 
si na několik takových nepříjemných příběhů. Ty tu ale 

nechci zveřejňovat, protože si myslím, že by to nebylo 
vhodné vůči těm lidem, jichž se týkají. Spíše se podělím 
o krásné, pozitivní  i zajímavé vzpomínky. 

Na závěr studia a v  den posledního zvonění (posled-
ní dubnový den roku 2015), jsme všichni studenti do-
stali od paní Wagnerové vypsané pozitivní i negativní 
stránky osobnosti ve formátu rozvahy jako svá „aktiva“ 

Krátké vzpomínky z bývalé třídy 
na obchodní akademii

Fotografi e z adaptačního kurzu prvních ročníků, konaného ve dnech 13.–16. září 2011
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a „pasiva“. K  tomu jsme jakožto tehdy 
už absolventi oboru dostali od Mirky 
každý jeden drahý kamínek, který jsem 
měl u sebe při státní maturitní zkoušce 
a potom u každé další pro mě důležité 
zkoušky. 

Samozřejmě rád vzpomínám i  na  uči-
tele dalších předmětů, tedy na  pana 
Macháče, paní Kučerovou, která nás 
vyučovala českému jazyku i  jemu 
„sousednímu“ germánskému jazyku 
německému a s kterou jsem si na jaře 
roku 2021 vyměnil několik málo e-
mailů. Dále také rád vzpomenu na vy-
učující anglického jazyka, paní Petržil-
kovou, samozřejmě mi utkvěly v  hlavě též bezvadné 
vzpomínky s  paní Buškovou, která nás učila biologii 
– tedy spolu s  panem Macháčem, vyučujícím v  prv-
ním ročníku ekologii. A  málem bych zapomněl ještě 
na  paní Beranovou s  tělesnou výchovou. Její hodiny 
byly také výborné. Poslední učitelkou, na  kterou rov-
něž rád vzpomenu, byla paní Navrátilová a její občan-
ská nauka; v posledních dvou ročnících u nás ve třídě 
vyučovala i právu a všemu, co se k tomuto oboru vzta-
huje. Těch učitelů, které jsem rád během svého studia 
na  střední škole poznal a  taktéž na  ně vzpomínám, 
byla celá řada a není zde moc prostoru, abych je všech-
ny jmenoval.

Už jako absolvent školy jsem se na  její půdě zúčast-
nil soutěže v psaní na klávesnici v listopadu roku 2017 

a  poté ještě dalších dvou ročníků v  le-
tech 2018 a  2019. V  následujícím roce 
bohužel tato „odpočinková událost 
od  všedních školních dnů“ neproběhla, 
protože ji zastínila pandemie koronavi-
ru. Soutěže se rád účastním, protože zde 
potkávám učitele, kteří mě a  mou třídu 
kdysi učili. Jdu si tam vždy zasoutěžit, 
ačkoli vím, že se umístím na posledních 
příčkách výsledkové listiny, ale říká se 
přece: „Není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se!“

Doufejme, že se letošní ročník soutěže 
na podzim uskuteční a proběhne, pokud 
tomu ovšem bude přát situace kolem 

pandemie COVID-19 a mírnější vládní opatření!

Vyhledal jsem i několik málo fotografi í ze svého bohaté-
ho školního archivu ze střední školy a zde je přikládám.

Obrázek z  imatrikulačního 
plesu v  sobotu 18. února roku 
2012
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Zuzana Ouředníčková, Lenka Šimarová (Olbertová) 
a Jana Handzlíková

Když přišla výzva k  napsání příspěvků do  almanachu 
a s ní spojené otázky, jak vzpomínáme na střední ško-
lu, co nám přinesla a tak dále, zrovna jsme se chystaly 
společně oslavit narozeniny jedné z nás. A to je vlastně 
odpověď na otázku, co nám škola přinesla. Nám třem 
škola přinesla přátelství, které začalo v prvním ročníku 
obchodní akademie v roce 1992, trvá dosud, a nejspíš 
to tedy bude přátelství celoživotní. 

Když jsme se potkaly v  prváku, byly jsme každá jiná 
a odjinud: Lenka pilná studentka a praktikující katolička ze 
Slovenska, Jana z  Moravy, také jasný studijní typ, navenek 
spíš tichá, s velkým zájmem o literaturu a obdivem ke Karlu 
Krylovi, a Zuzka z Čech, s povahou hippie se zájmem o muzi-
ku a všechno alternativní. Spojilo nás prostředí školy, společ-
né bydlení na pokoji, a tak jsme se přirozeně začaly poznávat, 
nacházet společné zájmy, inspirovat se vzájemně našimi růz-
nými pohledy na život. Lenka chodila do kostela a křesťan-
ského společenství, Zuzka hrála na  kytaru ve  společenství 
hospodském, Jana byla ponořená v knížkách, tak jsme měly 
pořád co sdílet. Ani náhodou by nás ale v té době nenapadlo, 
že když si uděláme na intru v pokoji malou vánoční oslavu, 
zakládáme tím tradici, která trvá doteď. Letos v lednu jsme si 
společně uspořádaly již dvacátý devátý vánoční večer.

Mnoho let jsme spolu po skončení SŠ jezdily na dovolenou, 
brázdily jsme vlny moře, zdolávaly vrcholky kopců a hor, ne-

minuly nás ani různé kulturní akce a památky. Byly to takové 
fajn ženské výlety a i teď, když už dovolené trávíme spíš v ro-
dinných a jiných kruzích, společně slavíme narozeniny kaž-
dé z nás, navštěvujeme se atd. A nejsou to žádné povrchní 
večírky a oslavy, za ty roky už se fakt známe, zažíváme různé 
životní kotrmelce, studia, vztahy, práce, děti, mnoho věcí po-
míjí, přichází, proměňuje se – a tak je skvělé mít přítelkyně, 
s nimiž si můžeme být oporou v každé životní situaci. 

Co nám škola přinesla
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Jeden tisíc slov aneb Provolání o lásce

Kristýna Rejchrtová

Běž, širé pole, běž a klič,
za okny vlaků sviť, Slunce záři,
žij, zemi milá, a dej nám znáti,
co každý z nás by vědět chtěl,

poraď nám – jak milovati?

Je těžké poznat lásku. Máme problémy poznat ji i sami u 
sebe, jak ji potom můžeme poznat u někoho druhého? Je 
mnoho lidí, co si myslí, že ví, co znamená „mít rád“, jen aby 
za pár let zjistili, že to vůbec netušili. Najdou třeba někoho, 
ke komu cítí cit hlubší, silnější. A teď? Je to láska? A co když 
za dalších pár let, najdou zas něco o kousek hlubšího? A 
není to potom zbytečné? Není zbytečné pachtit se celý ži-
vot za nejasnou a pomíjivou iluzí lásky? 

Kolik jen už bylo nachozeno kroků ve jménu lásky? Kolik už 
slz dopadlo na její oltář? Kolik už životů bylo zmařeno pod 
sladkou krutostí jejích křídel? Milá země, ty to víš. To tys viděla 
kroky milenců, tys vstřebala jejich těla. Ano, tys vypila jezera a 
moře jejich slz. Ach, tolik bolesti. Není ti z toho smutno? Snad 
bys také mohla vědět, jak se ubránit bolestnému utrpení ve 
jménu té nedostižné vichřice – lásky. Ach, co říkáš? Neslyším!

Půda
Piju vaše slzy, piju váš pot. Zdá se ti to barbarské? Vždyť to 
je také láska! Dáváte mi žít, hasíte mou žízeň, tišíte mou 
touhu lačnící po vodě. Dám vám pak za to obilí, abyste živi 
byli. Toto je láska, milí lidé. Výměna. Vy mne napojíte, nakr-
míte a zanedlouho sklidíte obilí své dřiny. Vy mně a já vám, 
to je celé kouzlo. 

Možná jsem někdy krutá, možná jsem někdy protivná. 
Možná vám někdy nechci dát plody svého těla, ale za to 
si můžete také trochu sami. Nechce se mi vás krmit, když 
vidím, jak se mi vysmíváte. Nevážíte si mé pšenice, žita a 
ovsa. Nehledíte na mě a nedáváte mi to, co potřebuji. Proč 
bych se na vás nemohla také někdy hněvat?

Kámen
„Učiň mne radš kamenem, jenž paměti nemá!“ to o mně ří-
káte. Copak já nemám paměť? Ale kdeže, pamatuji si toho 
až moc. Pamatuji a nezapomínám. Neodpouštím. Stavíte 
ze mne domy, hrady, věže, mosty. Rád pomáhám a rád mi-
luji. Jsem vytrvalý a pevný. Jsem stálý, ale někdy, když vi-
dím, že si mne neceníte, zlobím se. To se pak zřítím, zraním 
a zabiji vás. Jsem krutý? Ba ne, nejsem. Jen mě bolí, když 
vám věrně staletí sloužím, a vy pak vezmete třeba nožík a 
začnete mi do kůže vyrývat hluboké rýhy. Nesmíte se na 
mě ale zlobit, že se někdy rozhněvám. Copak byste někde 
ve světě našli trpělivějšího, než jsem já?

Voda 
Toulám se, toulám podél lesů. Jsem čistá a věrná, obětavá. 
Milí, dám vám všecičko, co mám, co nesu z lůna hor dale-
ko do moří. Jen berte, berte bez váhání. Nezlobím se, teču 
dál. Odpouštím a zapomínám. Pravdu dí, kdo s klidem říká: 
„To už dávno vzala voda!“

Když mám hodně, neznám míru. Dám vám tolik vody, že 
naříkáte na povodeň. Já chci ale jen být s vámi, proto si 
kradmo přiteču k vám pod okna a potají nahlížím dovnitř. 
Vidím, jak si povídáte s hrnkem čaje v ruce. Ach, jak já mám 
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lidi ráda. Vím, že jsem někdy naivní. Možná jsem někdy 
příliš „hrr“, ale přesto – mějte i vy mne rádi!

Oheň 
Jsem žhavý, prudký, nelítostný. Jsem přísný pán, jenž vlád-
ne krutě, rozhodně. Znám ale milost a slitování, přesto mě 
nezlob a střež se svých činů. Chvíli si mě nevšímáš, a já 
hned zahájím svou absolutistickou vládu. 

Ten, kdo přede mnou vyznává pravdu, lásku a pokoru, ne-
musí se ničeho bát. Myslíš, že malá svíčka nezapálí celý dům? 
Hlupáku! Jak moc se pleteš! Všímáš-li si mne, dáváš-li na mne 
pozor, pak se nemáš čeho bát. Pokud mne ale podvádíš, igno-
ruješ mne a děláš mi naschvály, pak si mne ale nepřej! Jsem 
příliš tvrdý? Ano, jsem. Ale umím i dávat. Kdo tě jinak v zimě 
zahřeje? Kdo rozmrazí tvé ztuhlé prsty? Kdo ti ohřeje čaj?

Vítr 
Máte pocit, že pořád nejsem doma, že? „Kde stále lítá?“ 
ptáte se. Inu, jsem jednou tu a jednou tam. Čechrám vla-
sy krásným dívkám, splétám jim je do copů. Nejsem stálý. 
Jsem rozverný mládenec, chci si užívat života. Och lidé, 
znám vás dobře, mnozí jste jako já. Viděl jsem vás mno-
hokráte. Pravdu má, kdo říká: „Nač se vázat?!“ 

Miluji všechny a  zároveň nikoho. Rozdmýchám plamen 
vřelé lásky a už jsem za humny. Fouknu děvčatům do tvá-
ře pyl srdečníku, a  než se vzpamatují z  okouzlení, jsem 
u jiné. Zdám se vám zlý? Zdám se vám nedospělý? Dětin-
ský? Ale běžte! Jen se rád bavím. Rád si hraju. Tedy, prav-
da je, že to někdy trochu přeženu. To se mi pak povede 
hurikán. To pak děvčatům létají do očí srdečníky i s koře-
ny. Ale lituji toho, tak co? Vy mi to jistě odpustíte. 

Obloha 
Jsem vaše matka, mé milé děti. Shlížím shora zrakem spra-
vedlivým. Jako každá maminka, miluji i já vás, drobečkové. 
A budu s vámi navždy sdílet vaše starosti a trápení. Dám 
vám teplo slunečního svitu, až vám bude zima. Dám vám 
milost deště, jenž smyje dusno z vašich srdcí. Dám vám řád 
a rytmus ročních dob, abyste věděli, co a kdy máte dělat. 

V zimě spěte a sbírejte nových sil. Dám vám peřinu z bílé 
mouky, ať mi nezmrznete. Na jaře vás probudím, zaklepu 
na dveře kapkami deště, posvítím lehce do oken sluneč-
ními paprsky. V létě pak pracujte, děti moje. Skliďte plody 
své dřiny. Na podzim z vás sejmu břímě práce, uložím vás 
pod deku. A tak to je správně. Vychovám z vás dobro, na-
plním vaše srdce láskou. 

Copak jste to ještě nepochopily, děti? Je třeba být spra-
vedlivý. Nejen k sobě, ale i k ostatním. Je třeba odpou-
štět, žít z  toho, co máte. Nebuďte svárlivé, děti, neživte 
ve  svých srdcích hněv. Dávejte, co máte, ale nedávejte 
víc, než po čem ten druhý touží. Nehádejte se, děti. Mějte 
se rády. Vždyť jedině tak najdete pravé štěstí. A o tom je 
život. Není třeba se soužit chmurami plnými černých stí-
nů, čekat na zázraky, rozmařile pustnout v objetí tužeb. 
Život se musí ŽÍT. Tak ho chyťte za pačesy a žijte!

Za okny míhají se skály,
pod koly vlaku kolejnice,

nad hlavou nebe, obrys půlměsíce,
tak proč se ptáme na otázky,

na něž odpovědi známe,
zavřeme knihy, zavřeme učebnice,
pojďme žít, nač bychom se báli?!
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Ráno na stole nalezl velký jsem tajemný pohár
obrovité překvapení, a to jsem se sotva probral.
Pohár? Za co? Kde se tu vzal? Nic si nepamatuju
Nevím, jak bych ho mohl získat, to ti garantuju.

To je záhada, já neprovozuju žádný sport
a k čemu je mi pohár, já bych radši dort.
Musím si vzpomenout, na včerejší den.

Nic si nepamatuji, to je snad zlý sen,
však já jsem stále trochu podnapilý,

myšlenky se mi stále hromadily.
Když najednou kde se vzala,

tu se vzala myšlenka,
což takhle
přečíst si

co na něm
píše.

Nebyla
to jen

náhoda.
Pohár
má na
sobě
nápis

čitelný
docela.

Pohár do ruky si opatrně vezmu.
Otočím ho na stranu s nápisem
a zjistím, že byl udělen rádiem.

Vzpomínám si, a tak čtu dál,
šéf místního rádia pohár předal.
Pohár za pití piva udělen mi byl
Nedivím se, že si nic nepamatuji

v pití piva jsem třída a to ti garantuji.

Pohár
Daniel Šrámek
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Sviť, měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
povím ti teď pomaloučku,
skrz ten mokrý zrak.

Jsem-li blázen, budiž tomu,
nevím kudy… kudy začít,
co si mám teď vůbec počít,
komu plakat, řekni, komu?

Jako dítka jsme si hráli
na písku a jen se smáli.
Bolístky nám zacelily
maminečky milovaný.

Poté Amos brány rozvinul…
bylo to v září,
děti těšící a nevědoucí,
jejich svět se náhle rozplynul. 

Táhnoucí se těžká léta,
strach je jejich druhá teta.
By se lidé pouze smáli,
by na skále děti stály.

Kam se poděl jejich smích,
víš, měsíčku? řekni, víš?
Jsi-li trochu všemocný,
netrap je již, netrap již.

Tři hodiny po půlnoci,
osmnáctá odbila,
nenávist a síla moci
nevinnost však zabila.

Panenka a kovboj v koutě
nyní slzy pěstují,
faleš kouká na ně z poutě,
kolovrátky zvěstují.

Šichta sem a šichta tam – 
stále nevím, kudy kam. 
Holoubek si smutně vrká,
Ježíšek si nahlas smrká.

Opravdu jsme dospělí?
Vždyť my to tak nechtěli! 
Nejsme zralí, ještě chvíli,
Ať nám zbydou ještě síly.

Stýská se mi, žal mě klátí,
pojď, měsíčku, poslouchati. 
Pohádky již nemají zdání,
chci mít aspoň jedno přání. 

Slib mi věrnost, lásku k tomu,
smím se modlit také k Bohu?
Dětství padlo, zázraky s ním,
řekni, mami, že je to splín.

Bláhoví jsme, hloupost vede,
je-li výhra božské nebe?
Zlaté časy, ty v pádu jsou,
tobě píši zármutu svou.

Konec žalu, konec pláče,
vzlétnu vzhůru jako ptáče.
Konec lásky, konec hněvu,
nyní život bez úsměvů.

Sviť, měsíčku, polehoučku
skrz ten hustý mrak,
čekám na tě na paloučku,
skrz ten tichý prach.

Vzpomínka

Hana Zachová
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Když chemie čaruje

Barbora Siala Špirochová

Povím vám příběh, který se skutečně stal. Bylo mi sladkých 
patnáct let, když jsem nastoupila na střední školu, přesně-
ji řečeno gymnázium. Ovšem nebyla to jen tak obyčejná 
škola, byla to malá vzdělávací instituce, kde jste si snadno 
mohli připadat jako v jedné velké rodině. Vyučující byli na-
půl moudří předavači znalostí a napůl dopolední rodiče. 
Vždycky byli svatě trpěliví – a když náhodou nebyli, tak se 
o to alespoň všemi silami snažili. Ono to ale vůbec nemě-
li jednoduché, když vezmeme v potaz, že jako studentstvo 
jsme byli přehlídka nejvytříbenějších druhů exotů, které by 
člověk pohledal, ovšem v tom nejlepším slova smyslu. Mezi 
spolužáky se nikdy nedalo nudit, vždycky vás někdo něčím 
dokázal překvapit a nezřídkakdy jste mohli začít uvažovat o 
kariéře sériového vraha, což vás za ty roky studia obohatilo 
o notnou dávku tolerance, respektu a porozumění, protože, 
přiznejme si, většina z nás by jako vrah moc úspěšná nebyla. 
V mém případě si můžete představit poloslepého vraha bez 
prostorového vidění, co na sluníčku nevidím lautr nic a při 
jakékoli trochu větší fyzické zátěži ho srdce s páteří pošle do 
bezvědomí… Možná by to byl bezva námět na humorný sci-
-fi  komiks, ale na reálný život zabijáka nic moc vyhlídky. 

Ovšem ve chvíli, kdy jsem do školy nastupovala, jsem hý-
řila optimismem, aniž bych tušila, jaká dobrodružství mě 
na cestě za maturitním vysvědčením potkají. Hned prvním 
bylo poznání vlastní třídy. Pravda, celý život říkám, že si více 
rozumím s muži než se ženami, ale slovem muži jsem měla 

na mysli dospělé, a tak mě třída plná pubertálních chlap-
ců bez dívek lehce zaskočila. Tedy, nechápejte mě špatně, 
když říkám plná, mluvím o sedmi, protože jak už jsem vám 
říkala, byli jsme škola spíše rodinného založení. Každopád-
ně i sedm pacholků může být netušená zábava. A také byla. 
Mohu s jistotou říci, že jsme byli opravdu po čertech vese-
lá banda, někdy až moc. Ostatně jeden spolužák až těsně 
před maturitou přišel na to, že když žádám vyučující, abych 
se mohla jít přepudrovat, nechodím se skutečně líčit, nýbrž 
vykonat náležitou potřebu svého močového měchýře. Pět 
let si nevšiml nejen toho, že se zásadně nelíčím, ale přede-
vším mu nepřipadalo vůbec divné, že by mě o hodinách 
vyučující pouštěli na toalety kvůli zkrášlování. 

A to jsme se dostali k věci, kterou je též záhodno vysvětlit. 
Možná vás právě zarazilo pět let na střední, vždyť běžně se 
přeci střední škola studuje roky čtyři. Pravda pravdoucí, ani 
na této škole to nebylo jinak, to jen já jsem takové geniální 
pometlo, že jsem si hned v druhém ročníku řekla, že mě to 
na té škole baví tak moc, že si chci jeden ročník zopakovat, 
a tak jsem se na půl roku dobrovolně zmrzačila a prošla si 
dvěma operacemi nohy. Geniální tah, který mi tak pro tři 
další roky studia vyčaroval nový kolektiv. Jeden spolužák 
si tedy šel ročník zopakovat se mnou – říká se, že propadl, 
ale já moc dobře vím, že měl jen strach, aby mi v nové třídě 
nebylo smutno – a k  tomu jsem vyhrála ještě pět nových 
chlapců, tedy nový skvělý pánský kolektiv. A aniž bych chtě-
la urazit své první ‚muže‘, tito byli bandou ještě veselejší. Ni-
kdy nezapomenu na obdivuhodnou sbírku plechovek, kte-
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rou chlapci poctivě vypěstovali ve školní skřínce, ani na to, 
jak jsme se spolužákovi vehementně a organizovaně snažili 
pomoci při zkoušení z dějepisu a on byl ten den tak mimo, 
že ani nedokázal přečíst správně naši nápovědu a mlel 
úplné nesmysly, podle čehož vypadala i výsledná známka. 
Nebo jak jsme vyvolali falešný trénink požárního poplachu 
s učitelkou fyziky a sledovali, jak studenti nadšeně opouští 
školu v domnění, že s vyučováním je ten den konec, aby se 
pak extrémně naštvaní a zklamaní zase vraceli zpět. Zážitků 
bylo s třídou nespočet, ale příběh, který vám chci vyprávět 
dnes, se mých chlapců nijak netýkal. 

Stalo se to jednoho červnového pátku mého čtvrtého roku 
studia. Ten den nezačal nijak zvláštně, naopak písemka 
z chemie, to bylo peklo všedních dní. Pro mě to začalo jako 
jeden z těch dnů, kdy se vám nechce dělat vůbec nic, nej-
raději byste zůstali zalezlí pod peřinou, předstírali, že celý 
svět zmizel, a měli svůj klid. To také znamenalo, že spolu-
žáci byli ten den nesnesitelně otravní, a jen co odzvonilo 
poslední zvonění dne, potřebovala jsem si najít chvilku pro 
sebe a své myšlenky. Doma ten den naštěstí nikdo nebyl, 
rodiče museli odjet pryč a sestra trávila dny u přítele, neby-
lo tedy kam spěchat, a tak jsem se vydala do školní zahrady. 

Nepředstavujte si prosím žádný zámecký park, zahrádka 
byla poměrně malá, s  kopečkem, rybníčky a potůčkem, 
krásně obloženými kameny a několika stromy, které v červ-
nu ještě nádherně kvetly. Slunce svítilo a hřálo, v okolí ště-
betali ptáci a všichni pospíchali na víkend domů, takže byl 
za chvíli všude klid. Já nejdřív bloumala zelenou travou, 
pak jsem se posadila k jednomu z rybníčků, odložila batoh, 
zavřela oči, lehla si, uvolnila veškeré svaly a vypnula mozek.

Nevím, jak se to mohlo stát, ale probralo mě plesknutí, chlad 
a mokro všude po těle, jelikož jsem se nějak ve svém hlubo-
kém zamyšlení převalila, a to rovnou do rybníčka k rybám. 
Asi si umíte představit, jak jsem z něj vylezla. Ze špinavého 
a mokrého oblečení mi crčela voda, vlasy mi oblepily obli-
čej jak chapadla chobotnice, prskala jsem vodu okolo sebe 
a  zimnice si z  mých zad udělala klouzačku. Jít takto domů 
nepřipadalo v  úvahu, protože naděje, že mě nějaký auto-
busák pustí do svého stroje, byla v tomto stavu minimální. 
Takže jediným řešením bylo sušit se na slunci, které naštěstí 
hřálo dostatečně silně, a doufat v brzký návrat do normálu. 
Protože lehnout si na  zem by v  mokrém oblečení zname-
nalo hliněnou pohromu, raději jsem se odebrala na blízkou 
lavičku a udělala si z ní plážové lehátko s výhledem na míst-
ní internát. Schla jsem takto asi půl druhé hodiny, a když už 
to vypadalo, že se budu moci zvednout a konečně jet domů, 
začaly se dít zvláštní věci. Z internátu vyšla hlavní vychova-
telka, ale vypadala jinak, než jsem si ji pamatovala z posled-
ního setkání. Vlasy měla divoce rozčepýřené, ruce jako by 
měla delší, nohy křivější a skřehotala jak stará vrána. Za ní se 
ze dveří začal rojit zástup studentů, ale též s nimi něco nebylo 
v pořádku. V rámci možností jsem se pokusila zaostřit, slun-
ce už naštěstí kleslo za  internátní budovu, a zhrozila se, co 
jsme spatřila. Všichni studenti byli spojeni vězeňskými okovy 
na nohou i rukou a šourali se jeden za druhým se skloněný-
mi hlavami dál. Jakmile jsem si dala dvě a dvě dohromady, 
sklouzla jsem z lavičky a honem se za ni skryla. Naštěstí měla 
vychovatelka oči jen pro studenty, tedy pokud se dalo vůbec 
mluvit o očích. Jak se otočila v čele průvodu směrem ke mně, 
strnula jsem hrůzou. Oči byly celé černé, podivně dlouhé ruce 
nebyly vůbec ruce, ale svěšená křídla, a nohy nebyly vůbec 
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zkroucené, jen místo nich měla pařáty s ostrými drápy, a skře-
ky vycházely z podivně pokroucených rtů a vrásčitého hrdla, 
no na mou duši, hotová harpyje z pověstí, jenže tahle byla 
skutečná. Studenti se poslušně šourali v  zástupu a všichni 
mířili do budovy školy. Ale ta měla být přeci dávno zamčená? 
Neměla jsem na dveře školy ze své pozice výhled, a tak mi 
nezbývalo než čekat. Mezitím jsem se třikrát propleskla, ale 
výjev byl pořád stejný. Když v budově školy mizeli poslední 
žáci, rozhodla jsem se vydat za nimi a zjistit, co se to tu děje. 
Oblečení již bylo naštěstí suché, takže se mi dařilo plížit rela-
tivně potichu. Když jsem vykoukla zpoza zdi na školní dveře, 
s překvapením jsem zjistila, že jsou skutečně dokořán, přímo 
jako by člověka zvaly, aby vstoupil. Bylo to krajně podezřelé 
a svírala mne jistota, že to není dobrý nápad, ale zvědavost 
jako vždy v našem pokleslém lidském úsudku vyhrála. 

Problém s letními měsíci je ten, že světlo je déle, než by si 
člověk snažící se někam vloupat přál, a prakticky je to skoro 
nemožné. A tak jsem se rozhodla přestat se o plížení snažit 
a nakráčela jsem dovnitř, jako by mi to tam patřilo. To, co 
jsem spatřila, mi ten den vyrazilo dech už podruhé. Vedle 
harpyoidní vychovatelky stál náš chemikář, a hle, po letech 
dohadů se potvrdilo domnění všech žáků, že je upír. Zrov-
na pil krev jednomu ze studentů, zatímco ostatní, zbaveni 
okovů na rukou, pod taktovkou vychovatelky kopali ja-
kousi zvláštní jámu, z které stoupala rudá záře, a to přímo 
uprostřed podlahy vstupní haly. Nestačila jsem ani stupid-
ně vykřiknout, jak to má ve zvyku každý, kdo potřebuje zů-
stat skrytý, když jsem byla spatřena. A protože má blbost 
nezná mezí, místo abych běžela ven a nezastavila se až 
doma, jsem se vydala po schodech vzhůru přímo do srdce 
naší školy, odkud však nebylo úniku. Za sebou jsem slyšela 

pleskot křídel a bylo mi jasné, že jsem v háji, protože než já 
vyběhnu nahoru, harpyje tam dávno vyletí. Přesto jsem se 
hnala jak smyslů zbavená, schody brala po třech a marně 
hledala další a další doušek vzduchu. Bez většího úspěchu 
jsem přemýšlela, zda mám v  batohu něco použitelného 
proti neexistujícím bytostem z jiného světa, když jsem ko-
nečně doletěla do čtvrtého patra. Harpyje už na mě čekala 
mezi prosklenými dveřmi schodiště, ale já se ještě nehod-
lala vzdát. Otočila jsem batoh dopředu a vyrazila s ním jako 
hrudním štítem vpřed. Do ramene se mi zaťal obří dráp, já 
sykla bolestí, zavřela oči v představě hrůzného konce a… 

Konec nepřicházel, a tak jsem oči otevřela. Do ramene se 
mi zabodávala nějaká zpropadená větvička a já ležela ve-
dle rybníčka na školní zahradě. Vychovatelka zrovna ně-
komu přála hezký víkend, ručičky hodinek ukazovaly čas 
k večeři a v kapse mě cosi nepříjemně tlačilo. Vytáhla jsem 
předmět dotyčný. Byla to zmuchlaná opravená písemka 
z chemie. Pro jistotu jsem se ještě štípla, pak jsem vstala, 
oklepala šaty, sebrala ze země batoh a vyrazila k domovu 
s jasným přesvědčením, že tohle se nikdy nikdo nedozví. 



Tradiční součástí školního kalendáře jsou 
vánoční dílny, ale také Barevný týden a na 

závěr školního roku školní akademie

Studenti školy se účastní soutěží (Soutěž 
v psaní na klávesnici, Dějepisná soutěž 

studentů gymnázií, Butovické veršobraní 
a řady dalších)



75

Absolvoval studium na obchodní 
akademii v  roce 1999. Na Uni-
verzitě Palackého v  Olomouci 
ukončil  v  roce 2005 dvouobo-
rové magisterské studium fi lo-
logie angličtiny a  nizozemštiny. 
V  rámci výměnného programu 
Erasmus studoval v  belgických 
Antverpách na  mezinárodním 
institutu pro překladatele a  tlu-
močníky, který je součástí spo-

lupráce s Evropskou unií.  Do roku 2008 překládal komerční a právní 
texty na volné noze a od té doby až do současnosti pracuje v oblasti 
obchodu a marketingu ve významných zahraničních IT korporátních 
společnostech Cisco Systems, Ericsson, IBM a  od  roku 2016 do  sou-
časnosti ve  francouzské společnosti Atos, která zabezpečuje veškeré 
IT služby pro celé olympijské a paralympijské hry. V letech 2009–2011 
vedl marketingové oddělení v  IBM pro malé a  středně velké fi rmy. 
V Atosu pracuje v oblasti rozvoje práce s vendory, tj. velkými korpo-
rátními IT prodejci, a zároveň prosazuje šíření povědomí o Atosu jako 
o značce olympijského a paralympijského hnutí v oblasti společenské 
odpovědnosti. V roce 2011 založil se svojí současnou partnerkou spor-
tovní klub BSC Praha a od roku 2017 vede Český svaz zrakově postiže-
ných sportovců. Ve stejném roce se stal vedoucím evropské části IBSA 

(Mezinárodní federace pro zrakově postižené sportovce). V roce 2019 
úspěšně absolvoval roční studium sportovní diplomacie v rámci pro-
gramu Českého olympijského výboru a VŠE. Díky zkušenostem ze za-
hraničí se mu podařilo založit  několik mezinárodních projektů v oblas-
ti sportu, na kterých se každoročně podílí mnoho subjektů ze zahraničí. 
Plynule mluví anglicky, nizozemsky (holandsky a vlámsky) a dokáže se 
domluvit německy, italsky a polsky.
Na svá středoškolská studia vzpomínám dodnes jen v dobrém, zejména 
na spoustu různých klukovin, které jsme se spolužáky dělali. Poslední rok 
školy jsem si ale začal uvědomovat, že divočejší léta končí a musím pře-
mýšlet, co dál. Vždycky mě bavilo studium jazyků. A tak jsem se rozhodl 
studovat  jazykovku a každé pondělí jsem chodil na tříhodinovou lekci 
nizozemštiny. Nejdřív méně a poslední půlrok jsem pak každou velkou 
přestávku věnoval přípravám na přijímací zkoušky z angličtiny. Vděčím 
panu Ivanu Antovovi za velký kus jeho práce a obětavost, kdy se mi hod-
ně věnoval a  seznámil mě s  literaturou a  reáliemi anglicky mluvících 
zemí. Praktický jazyk jsem pak doháněl přes BBC, a když jsem po prvním 
týdnu propadl beznaději, že rozumím každému desátému slovu, moti-
voval mě, že se to bude jen zlepšovat. V roce 2008 mi škola ještě jednou 
vstoupila do  cesty, protože jsem potkal svou životní partnerku, kterou 
jsem předtím nikdy neviděl, a  ona mi jako učitelka tělocviku pomoh-
la v  Praze rozjet fotbal pro nevidomé. I  díky současnému vedení školy 
se nám společně daří rozvíjet sportovní aktivity pro zrakově postižené 
sportovce.

Mgr. ZDENĚK BARLOK, absolvent obchodní akademie v roce 1999 

ODDÍL IV.   A MNOZÍ DALŠÍ 
ANEB V PROMĚNÁCH ČASU  
Sedmdesátka medailonků absolventů školy

4
Při příležitosti 65. výročí školy byli osloveni absolventi školy s nabídkou, aby napsali krátký medailonek o sobě, který bude umístěn na internetové stránky 
školy. Do počátku července se sešlo sedmdesát medailonků, které byly zveřejněny. Nabídka je stále otevřená a své medailonky mohou absolventi školy 
zasílat na emailovou adresu školy goa@goapraha.cz do konce kalendářního roku.
Medailonky byly zařazeny i do almanachu, poskytují čtenáři možnost seznámit se s širokou paletou osudů těch, kteří absolvovali tuto školu. Nejsou jen 
vzpomínkou na ni, na spolužáky a učitele, ale vypovídají i o tom, jak se bývalí studenti školy uplatnili v profesním i osobním životě.
Medailonky jsou řazeny podle abecedy. Medailonky šťastně provdaných (popř. stejně šťastně rozvedených) absolventek jsou řazeny podle dívčího jména – 
jména spojeného většinou právě se školou a se vzpomínkou, kterou ten medailonek do jisté míry je.                                                                       Redakce 
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V současnosti pracuje jako zástup-
kyně vedoucího v  obchodě se 
značkovým zbožím.
Na škole studovala obor obchodní 
akademie. Po maturitě se odstěho-
vala do Plzně. První pracovní místo 
našla v bageterii Boulevard, kde 
pracovala jako vedoucí restaura-
ce, koordinovala otevírání nových 
poboček apod. Práce byla časově 
náročná. Po seznámení s životním 

partnerem se rozhodla zvolnit pracovní tempo, proto se odstěhovala za 
partnerem do Chodova, malého města v Karlovarském kraji. Zde našla ne-
jenom osobní štěstí, ale i práci, o které vždy snila a která souvisí s vystudo-
vaným oborem, tj. vedení obchodu. Momentálně se připravuje na pozici 

zástupkyně vedoucího v malém obchodě přímo v Karlových Varech, kde 
se prodává zboží značky Tally Weijl.
Ve volném čase se mimo jiné věnuje domácím mazlíčkům, o které se 
s partnerem starají. Vedle psů se ujali i chameleona, který jim dělá spo-
lečnost.
Na školu mám spoustu vzpomínek, ke kterým se ráda vracím. Za všechny uve-
du například turistický kurz. Když jsme nastupovali do vlaku, paní Wagnerová 
naoko kontrolovala spolužákovi Tomášovi batoh se slovy: „Tomáši, doufám, 
že vám v tom batohu cinká mléko?“ Před maturitou z  českého jazyka nám 
paní Eliášková výslovně nakázala, abychom před komisí nevyprávěli, kdo 
s  kým ze spisovatelů měl poměr, což nás v  hodinách samozřejmě zajímalo 
víc než ty informace o knížkách jako takových. A když Zola (naše spolužačka) 
skončila obhajobu maturitní práce, zeptal se jí jiný spolužák (Petr Sůra), jak to 
uvnitř probíhalo. Když mu to barvitě vylíčila, vzal svoji půlroční práci, co si ješ-
tě před zkouškou četl, a vztekle hodil ty papíry za sebe. Byly jsme prima parta.

Po  druhé maturitě se několik let 
zdokonaloval v  různých kurzech 
angličtiny a  počítačových doved-
ností. V  současné době studuje 
druhým rokem tříletý obor Rekon-
diční a  sportovní masér na  Střed-
ní škole Aloyse Klara v  Praze Krči. 
Ve  volném čase se věnuje pozná-
vání zajímavých historických míst 
a  přírodních lokalit, rád cestuje 
a  také si rád trochu zasportuje – 

v zimě na běžkách, v létě na tandemovém kole, hodně rád plave.
V  Butovicích mě obzvlášť kladně zaujal přístup učitelů, který byl odborný, 
ale současně uvolněný až rodinný. V průběhu osmi let studia jsem měl příle-
žitost poznat skoro všechny učitele a  většinu z  nich jsem si opravdu oblíbil. 
Při češtině, což byl můj oblíbený předmět, jsem vždy se zaujetím poslouchal 
výklad a předčítané ukázky paní Kučerové, která dovede zaujmout. S úsmě-
vem na  tváři vzpomínám na  paní Buškovou, která přitažlivým způsobem 
a mnohdy s humorem dokázala naplnit hodiny biologie. Nesmím také opo-
menout paní Hozovou, která byla na gymnáziu mou třídní učitelkou. Hodiny 

matematiky pro mě sice byly náročné, ale jako člověk uměla být velmi vtipná 
a vstřícná. Jsem jí za to vděčný.

Po gymplu jsem rád zůstal na stejné škole a nastoupil do právě se otevírajícího 
oboru sociální činnost. Tento obor se mi líbil mimo jiné pestrostí předmětů. 
V  prváku to byla psychologie a  právo, které vyučovala sociální pracovnice 
školy a  rovněž skvělá učitelka se smyslem pro humor, paní Loudová (dnes 
provdaná Haňová). K dalším předmětům patřila psychologie a dějepis s paní 
Zichovou (ostatně její dějepis mě bavil již na gymplu, spolu se společensko-
vědním seminářem, který ho doplňoval). Prima byla i  nová paní učitelka 
třídní, Hedvika Haráková. Ve druháku přišly další zajímavé předměty s paní 
Kučerovou (pedagogika), estetika s paní Eliáškovou a obchodní koresponden-
ce s paní Wagnerovou. Pro sociální problematiku mě v odborných sociálních 
předmětech nadchla paní Seifertová. 

Kromě samotného studia jsem na  své střední škole ocenil pestrost různých 
aktivit, jakými byly adaptační kurz, lyžák, turisťák, maturitní ples a také akce 
pořádané spolkem Viděno hmatem – literární toulky, zájezdy do Chorvatska 
a  Itálie, procházky Prahou a spousta dalších. Jsem pevně přesvědčen, že se 
jedná o  velmi přínosné akce, které nám umožnily poznat učitele i  spolužá-
ky z jiného úhlu pohledu než jen toho školního. V souvislosti se sportovními 

VERONIKA BASTLOVÁ, absolventka obchodní akademie v roce 2008 

JIŘÍ BIDOVSKÝ, absolvent gymnázia v roce 2011 a sociální činnosti v roce 2015 
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aktivitami nemohu nezmínit paní Paďourovou, učitelku zeměpisu a  výbor-
nou sportovkyni. Díky volnočasovým akcím, kterých jsem se pravidelně účast-
nil, jsem se setkal také s panem Řezkou, vychovatelem internátu a vynikajícím 
organizátorem.

Ze školy jsem si mimo jiné odnesl několik přátelství, která vydržela až dosud. 
Za  všechna chci zmínit alespoň svého velkého kamaráda Michala Janíka, 
který mi vždy pomáhal zvládnout všechny obtíže související s mým zrakovým 
a sluchovým postižením, a byl a stále je skvělým a spolehlivým přítelem.

Dnes již jako senior vede spolek 
Handicap klub Brno a  organizuje 
víkendové pobyty a jiné akce.
Po  ukončení gymnázia pokračo-
val ve  vysokoškolském studiu. 
V roce 1977 absolvoval VŠZ Brno, 
dnešní Mendlovu univerzitu. Poté 
začal pracovat jako referent reviz-
ního oddělení ZZN k. p. Brno, poz-
ději působil jako vedoucí revizor 
GŘ Potravinářský obchod Praha 

a vedoucí odboru vnitřních věcí UMČ. V současné době je statutárním 
zástupcem Handicap klub Brno.

Chtěl bych s  vděčností připomenout, že jsem absolventem gymnázia pro 
žáky se zrakovým postižením, toho času se sídlem v  Koperníkově ulici 
na Vinohradech. S vděčností vzpomínám na třídní profesorku, paní Kyselo-
vou (RNDr. Gonzúrovou), paní Šmejkalovou, Kašparovou, Buškovou, Špina-
rovou, Rališovou, Nedbalovou, Šípkovou a z profesorů jsou to pan Světlík, 
Bůžek a Chyba. Ti všichni se příznivě podepsali nejenom na mně, ale na ce-
lém ročníku maturantů 1968/1972. Mnozí žel již nejsou mezi námi, ale přes-
to si připomínám jejich podíl na tom, že i s handicapem jsem mohl dokončit 
vysokoškolské studium a najít dobré pracovní uplatnění. Pro mě a mnohé 
z nás to nebyla lehká cesta, protože jsme do Prahy přijížděli na gymnázium 
z celé tehdejší ČSR.

Ing. LEOPOLD BRÜCKNER, absolvent gymnázia v roce 1972 

Po maturitě nastoupila na kated-
ru žurnalistiky při FSV UK v Praze 
s  vidinou, že jí škola dá průpra-
vu pro psaní na profesionální 
úrovni. Nebylo to však jen psaní 
a pilování žurnalistických žánrů, 
na které bylo studium zaměře-
no. Ze své podstaty vyžadovalo 
všeobecný přehled v  oborech, 
jako je historie, ekonomie, so-
ciologie, psychologie atd. Tehdy 

poprvé naplno ocenila základy, které získala na gymnáziu.
Po absolvování vysokoškolského studia v roce 2010 začala pracovat 
jako novinářka na volné noze. Zprvu psala jako externistka pro tiště-
ná i online periodika, zaměřená především na kulturu a životní styl. 
Poté se začala věnovat copywritingu (reklamnímu textařství) a obsa-

hovému marketingu. V roce 2013 zahájila spolupráci s literární agen-
turou MÁM TALENT jako literární redaktorka. Nadále se rovněž věno-
vala literární tvorbě. V současné době (jaro 2021) má na svém kontě 
tři dětské knihy (na základě jedné z nich dokonce vznikl rozhlasový 
večerníček Hajaja) a na podzim 2021 s nakladatelstvím Fragment při-
pravuje vydání dalších dvou.

S přibývajícími léty a životními zkušenostmi u Anny Burdové nad 
touhami po pracovním uplatnění a materiálním zajištění stále víc 
převládá potřeba být co platná svému okolí a  věnovat se spo-
lečensky přínosným činnostem. Proto svůj čas věnuje zejména 
neziskovému sektoru. Příležitostně spolupracuje se sbírkovým 
projektem Světluška  Nadačního fondu Českého rozhlasu a od 
listopadu 2018 pracuje pro službu Návštěvy POTMĚ, v rámci níž 
zrakově postižení navštěvují seniory v domácnostech a pečova-
telských službách.

Bc. ANNA BURDOVÁ, absolventka gymnázia v roce 2007
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K  Anniným zálibám patří literatura (nejen tvorba, ale i četba), příro-
da (zejména ornitologie), turistika, fotografování a další volnočasové 
aktivity, především cvičení a procházky s vodicí fenkou Dixinkou.
Až s  věkem si člověk uvědomí, jak zásadní vliv na naše životy a další 
směřování mají pedagogové – nejen s ohledem na předané znalosti, ale 
i na osobnost každého z nich. Opravdu často vzpomínám na pedagogy 
ze  svých gymnazijních let a na všechny v  dobrém. Hlavně na paní pro-
fesorku Janu Hozovou, která nám byla skvělou matkou třídní, na paní 

profesorku Evu Zichovou a její přínosné hodiny dějepisu a společenských 
věd, příjemně plynoucí hodiny angličtiny s  panem profesorem Ivanem 
Antovem, nebo paní profesorkou Janou Buškovou, která biologii a chemii 
sice dokázala podat neuvěřitelně zábavným způsobem, mně osobně však 
jako humanitně založenou žákyni víc poznamenala její krásná osobnost 
než látka, kterou se nás trpělivě snažila naučit. Dodatečně děkuji  všem 
zmíněným i nezmíněným za vše, čím přispěli k rozvoji mé osobnosti!

PhDr.  Josef Cerha bohužel dne 
9. 11. 2020 v  nedožitých 65 le-
tech podlehl onemocnění COVID 
19. Tento medailonek, sestavený 
s laskavou pomocí paní doktorky 
Evy Machové, ředitelky Tyfl oser-
visu, o. p.  s., je nejenom vzpo-
mínkou na jednoho z úspěšných 
absolventů školy, ale také podě-
kováním a  vyjádřením respektu 
člověku, který vynakládal neutu-

chající úsilí ve prospěch osob se zrakovým postižením. 
Gymnázium studoval v  letech 1971–1975, posléze dokončil studia 
na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy v oboru klinická psychologie. 
V  roce 1982 získal absolvováním státní rigorózní zkoušky na  FF UK 
doktorský titul. Od roku 1983 do roku 1990 pracoval ve Svazu invalidů, 
kde se věnoval práci s těžce zrakově postiženými dětmi i sociální re-
habilitaci dospělých. Josef Cerha posléze založil organizaci Tyfl oservis, 
která dodnes pomáhá osobám s těžkým postižením zraku v celé ČR 
najít cestu k samostatnému životu nezávislému na  jiné osobě, a ce-
lých třicet let byl jejím ředitelem. Byl velice činný i v dalších organi-
zacích, při aktivitách a projektech, které svým záměrem cílily ve pro-
spěch zrakově postižených. 

PhDr.  Josef Cerha získal za  své zásluhy v  oboru několik ocenění. 
Za  všechny jmenujme Cenu veřejnosti Výboru dobré vůle – nadace 
Olgy Havlové, která mu byla na základě veřejného hlasování udělena 
v roce 2019. Pro krátkou vzpomínku na studentská léta Josefa Cerhy 
na  našem gymnáziu citujeme jeho celoživotního kamaráda a  také 
gymnaziálního spolužáka, básníka Miroslava Michálka:
Aby byl obraz Pepy co nejúplnější, vracím se o desítky let zpátky na Gym-
názium pro mládež s vadami zraku do roku 1971, kdy nastupovaly dvě 
třídy v jednom ročníku, tedy velká skupina studentů. Pepa přišel z malého 
města, a tak byl stejně jako všichni ostatní „nepolíbený“ rockovou hud-
bou a  literaturou, ale obojí ho chytlo a do obojího brzy pronikl. Chodili 
jsme na rockové koncerty a na Tyátry písničkářů s Mertou, Hutkou a Třeš-
ňákem, kde Mirek Kovářík recitoval Holana, Blatného a Hraběte. Vladimír 
Merta po čtyřiceti letech Pepovi přišel zahrát na  jeho šedesátiny a mně 
Pepa k mým šedesátinám dal nahrávku Noci s Hamletem, čtenou samot-
ným Vladimírem Holanem. Pepa na gymnáziu rychle získal přirozené do-
minantní postavení, aniž by o to jakkoliv usiloval, žádné předvádění se, 
žádné siláctví nebo slovní zesměšňování méně asertivních. Prostě klídek 
a humor. A to mu zůstalo na celý život.1

PhDr. JOSEF CERHA, absolvent gymnázia v roce 1975

1  Volně citováno a parafrázováno dle článku MICHÁLEK, Miroslav: Pepa už tu není, dostupného volně na <https://www.miroslavmichalek.cz/l/pepa-uz-tu-neni/> 
[cit. dne 2. 7. 2021].
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V  současné době pracuje jako 
účetní.
Na škole studovala v letech 1997-
2001 obor obchodní akademie. 
Po  maturitě nastoupila jako vy-
chovatelka do  školní družiny, 
a  poté se rozhodla, že si pořídí 
školku vlastní. Po  mateřské do-
volené nastoupila do  soukromé 
fi rmy jako účetní a  od  té doby 
u této práce víceméně zůstala.

Co mi škola dala? Nějaké to vzdělání mi do hlavy proniklo, ale především 
spoustu legrace a  celoživotních přátel. V  současné době přebral štafetu 
můj syn a navštěvuje 1. ročník gymnázia.

EVA CÓNOVÁ (provdaná Šrůtová), absolventka obchodní akademie v roce 2001

V současnosti pracuje jako kavár-
nice pro kavárnu Potmě. 

Na škole vystudovala vcelku 
nový obor sociální činnost, stu-
dium ukončila maturitou v  roce 
2017. Vystudovanému oboru se 
věnuje v rámci dobrovolnictví při 
hippoterapii, kdy zúročí nejenom 
znalosti ze studia, ale rovněž 
celoživotní lásku ke koním.

Ne vždy bylo moje studium procházkou růžovým sadem. Byly i chví-
le, kdy jsem si říkala, že už to vzdám a  nedodělám to. Ale vždycky 
se ve  škole našli lidé, kteří mě podpořili a  stáli při mně. Především 

to byla třídní profesorka, paní Miroslava Kučerová, ale i jiní učitelé, 
kamarádi a můj současný přítel Michal Přibáň, který si mě na škole 
vybral za životní partnerku. Běžný školní život byl zpestřován mno-
hými zajímavými akcemi, vzpomínám ráda na dramatický kroužek, 
cykloturisťák, víkendové literární toulky nebo zahraniční zájezdy 
do Berlína nebo do Anglie. 

KRISTINA DONÉOVÁ, absolventka oboru sociální činnost v roce 2017
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V  současné době pokračuje ve 
studiu na vysoké škole.

Gymnázium studoval v  letech 
2016–2019.  Po složení maturit-
ní zkoušky nastoupil na vysokou 
školu. Na Přírodovědně-huma-
nitní fakultě Technické univer-
zity v  Liberci aktuálně studuje 
druhý ročník oboru Speciální 
pedagogika.

Vzpomínky na studium gymnázia jsou mnohdy velmi rozmanité, nic-
méně studium na této škole mi přineslo pár věcí, které jsem si odnesl 
do života. Jedná se například o několik dobrých přátel či získání určité-
ho nadhledu a tolerance, což se mi momentálně hodí při současném 

studiu. Dále to byla rovněž určitá míra osamostatnění prostřednictvím 
bydlení na internátu. Velmi rád také vzpomínám na zapálené konver-
zace během hodin českého jazyka se svou bývalou třídní učitelkou, 
profesorkou Eliáškovou, či neustálé odbíhání od tématu během ho-
din chemie s panem profesorem Žďánským. To byly fajn časy! Občas 
si ve vzpomínkách připomenu maturitní zkoušku, jelikož mi přijde, že 
zkoušky na vysoké škole jsou občas náročností podobné či vyšší, takže 
opravdu zlatá maturita.

LUKÁŠ FEIFER, absolvent gymnázia v roce 2019

Gymnázium jsem dokončil v  roce 
2003, je to už tak dlouho… Přichá-
zelo třetí milénium a  já jsem byl 
vtahován do nových poznání a za-
jímavých chutí života. Dnes na ten 
čas vzpomínám s  úsměvem a  vše-
strannou tolerancí. Jinak to vlast-
ně ani nejde. A  musím se přiznat, 
že s  šibalským úsměvem hledím 
na  své teenagerské průvodce, kte-
ří mi byli na  jedné straně oporou, 

na straně druhé bariérou a leckdy s velkým úsilím koordinovali můj kurz a já 
pochopitelně vzdoroval. Díky moc za vše, milí moji průvodci!

Dnes vím, že život je plný dramatických chvilek, přináší spoustu překážek, 
ale o  to více zajímavých překvapení. Jsem opravdu vděčný za  to, že jsem 
gympl studoval, a  to proto, že jsem měl možnost nahlédnout do  všech 

možných kapitol, na základě toho si pak uvědomit, co je pro mne v životě 
opravdu důležité. Troufám si říci, že díky tomu vím, kam se orientovat, jaké 
hodnoty ctít a čeho si vážit.  Takže díky moc, milý gymple!
A  co se v  mém životě naštěstí nezměnilo? No, pořád miluju lyžování, cyk-
listiku. Se zalíbením jezdím „ochutnávat“ cizokrajná místa planety. Stále 
poslouchám hudbu rebelujících existencí a dlouhé vlasy jsou bez přestání 
znakem vzdoru! Pořád vyznávám „svatou trojci“ - víno, ženy, zpěv! A stále si 
nejvíce vážím svých přátel a blízkých! Ale nejvíc, nejvíc si vážím života a jeho 
svobodných křídel!
A  co se změnilo? No, pracuji pro velkou pojišťovnu, kde mám na  starosti 
platformu pro business a  architekturu, věnuji se, lépe řečeno, začínám se 
věnovat českému eGovernmentu.

VLADIMÍR DVOŘÁK, absolvent gymnázia v roce 2003
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Na  obchodní akademii studoval 
v  letech 2009–2014. Studium si 
svojí mladickou nerozvážností 
spojenou s  problémy v  rodině 
o rok prodloužil, ale jak sám do-
dává, nelituje toho… 
Po maturitě začínal jako operátor 
call centra, poté pracoval krátce 
jako obchodní zástupce v  mezi-
národní společnosti a také zavítal 
do  neziskového sektoru, kde se 

věnoval práci ve spotřebitelském časopisu. Dnes pracuje jako koordi-
nátor komerčních příloh v mediálním domě Economia, kde může plně 
uplatnit své odborné znalosti získané studiem. 
Od ledna 2020 se pracovně angažuje také v Českém svazu zrakově po-
stižených sportovců. Vykonává různé marketingové činnosti, zajišťuje 
prezentaci činnosti svazu v médiích, podílí se na rozšiřování povědomí 
o sportu pro nevidomé a pomáhá s organizací mezinárodních akcí. 
V letech 2017 až 2018 si splnil svůj velký sen, kdy měl tu čest pracovat 
jako moderátor internetového rádia. Byl dramaturgem a moderátorem 
vlastního pořadu Rockový nářez, ve kterém mimo jiné zpovídal zajíma-
vé hosty převážně z oblasti rockové hudby. Projekt po necelém roce 
bohužel skončil. 
V době „normální“ působí také jako DJ, nejčastěji je k zastižení ve svém 
domovském klubu v  pražských Bohnicích. Jeho životním krédem je: 
Všechno, co jsem kdy dělal, dělal jsem rád…

Ze svého studia na střední škole pro zrakově postižené asi nejvíce vzpomí-
nám na to, že mě jako téměř nevidomého kluka, který vyrůstal na vesnici 
a náhle se ocitl v rušném hlavním městě, dovedla k postupnému osamo-
statňování a převzetí odpovědnosti za vlastní život. Hodně mi v tom po-
mohl hlavně pobyt na internátu a vychovatelé, ale i pedagogové, spolu-
žáci a kamarádi. 
Vždy jsem se rád účastnil různých volnočasových aktivit, které škola pořá-
dala. V této souvislosti rád vzpomínám na pana Antova, pod jehož vede-
ním jsme vyhráli mezinárodní goalballový turnaj v maďarské Budapešti. 
Byl jsem také aktivním členem dramatického kroužku, který vedla skvělá 
paní Eliášková. Roli přímo na tělo mi napsal pan Rakytka, absolvent školy 
a tehdejší scénárista kroužku. Hrál jsem Zuřivého reportéra tak zuřivě, že 
na vystoupení v Černošicích jsem při pádu z  jeviště skončil mezi vyděše-
nými diváky.
V  maturitním ročníku jsme byli pro nedostatek žáků v  naší třídě spojeni 
s třeťákem, což byl školní unikát. Nebylo to jednoduché ani pro nás ani pro 
profesory, ale zvládli jsme to. 
Moc rád vzpomínám na paní profesorku Wagnerovou, která mě připravila 
na praktický život mimo jiné tím, že mě nadchla pro uspořádání a orga-
nizaci maturitního plesu pro naši minitřídičku. Vzal jsem to jako velkou 
výzvu a zpětně vím, že to byla velká zkušenost, která mi do života hodně 
dala.  
Na svá studentská léta na střední škole dodnes vzpomínám s obrovskou 
láskou…

MARTIN FEJFAR, absolvent obchodní akademie v roce 2014   
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Při studiu na Fakultě jaderné a fy-
zikálně inženýrské ČVUT v  Praze 
(FJFI), kterou dokončil v  roce 
1998, se podílel na  činnosti Stu-
dovny TEREZA – centra podpory 
vysokoškolského studia zrakově 
postižených, které vzniklo na za-
čátku devadesátých let při ka-
tedře matematiky téže fakulty. 
Toto centrum na  ČVUT existuje 
ve změněné podobě dodnes pod 

jménem ELSA. V roce 2005 opustil obor asistivních technologií, moti-
vován snahou rozvinout své dovednosti v oborech matematická statis-
tika a softwarové inženýrství, které na vysoké škole vystudoval. Zájem 
o tantrické meditační techniky ho inspiroval ke dvěma cestám do Indie 
(2008 a 2011). V letech 2011–2013 se účastnil ojedinělého projektu se 
souborem fyzického divadla Loco: Motion Company. Soubor tehdy zís-

kal osobní svolení čínského exilového autora Gao Xingjiana, laureáta 
Nobelovy ceny za literaturu, k nastudování jeho hry Druhý břeh s účas-
tí několika herců neprofesionálů se zrakovým postižením. Projekt měl 
premiéru v pražské MeetFactory v květnu 2013. Krátce bylo představe-
ní k vidění i ve Strašnickém divadle, kde bylo uvedeno v několika reprí-
zách o rok později (2014). 

Posledních šest let žije v Los Angeles ve státě Kalifornie, USA, kde se 
v roce 2014 oženil. Svůj čas dělí, kromě různých drobných koníčků, pře-
vážně mezi práci v informačních technologiích a poskytování terapie 
dotekem.

Studium na Gymnáziu pro mládež s vadami zraku v Michli jsem pociťoval 
jako dost náročné. Tak náročné, že mě dobře připravilo na zvládnutí i tak 
těžké školy, jakou byla FJFI. Ke skutečnému osobnímu počítači PC, první-
mu, který jsem kdy v životě viděl, jsem se poprvé posadil během povinné 
praxe pro studenty gymnázia v rámci předmětu Základy odborné přípra-
vy. Byla to dobrá škola.

Ing. ONDŘEJ FRÁNEK, absolvent gymnázia v roce 1990

V současnosti pracuje v chráněné 
dílně Nové horizonty, s. r. o., kde 
působí na pozici fakturantky.
Na obchodní akademii maturova-
la v roce 2011. Přes tréninkový pro-
gram neziskové organizace Borův-
ka Praha o. p. s. se dostala ke své 
profesi fakturantky, při níž se může 
věnovat plně oboru, který na škole 
vystudovala. Na této pracovní po-
zici je zaměstnána dodnes.

Na školu ráda vzpomínám. Dnes je už milou perličkou ze školního života 
moje vzpomínka na situace, kdy jsem občas ve třídě byla jen já a třídnice. 
Moje třída se totiž skládala jen ze mě a kluků, ovšem chlapci ve vyšších 
ročnících na docházku občas prostě hromadně káceli. Takže se mi neoče-
kávaně naskytlo při studiu i pár zcela individuálních dní studia. Dnes se 
tomu směji, ale tenkrát mi bylo občas úzko.

LENKA GALAJDOVÁ (provdaná Tonarová), absolventka obchodní akademie v roce 2011
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Pracuje jako psycholog, mimo 
jiné i pro Gymnázium pro zrako-
vě postižené a SOŠ pro zrakově 
postižené.
V  roce 1971 jsem přijel do  Prahy, 
abych začal studovat na  gymná-
ziu pro zrakově postižené. Toto 
Gymnázium bylo tehdy jediné 
v  celé ČSSR, takže studenti sem 
přicházeli z celé republiky. Byl jsem 
od  domova vzdálen asi 350 km, 

doprava nebyla tenkrát nijak kvalitní, takže nebylo možné jezdit k  ro-
dičům každý týden. Byl jsem však s nimi v kontaktu tak často, jak jen to 
šlo. Ocitl jsem se tedy daleko od domova, v nové situaci, v cizím prostředí. 
V mnoha ohledech jsem si musel poradit sám. Brzy jsem si vytvořil vlastní 
strategie pro „přežití a fungování v neznámém prostředí”. Věděl jsem jas-

ně, proč chci odmaturovat právě na gymnáziu. K tomu mi velmi pomohlo 
několik skutečností. Kromě svého jasného cíle jsem měl štěstí na vynikající 
pedagogy, kteří byli odborníky ve  svých oborech. Také musím připome-
nout značnou toleranci ze strany vedení školy, jež velmi dobře znalo mé 
smýšlení, a přesto mi umožnilo v klidu maturovat. Pokud bych měl hodno-
tit, jak mě tato škola vybavila pro život, rozhodně bych se vyjádřil v něko-
lika superlativech. Velice mi přispěl třeba i takový předmět, jako byla ob-
čanská nauka, kde nás vyučující nutila k samostatnému myšlení. Může to 
znít neuvěřitelně, ale já proto na ni rád vzpomínám. Rovněž jsem bohatě 
využil výsledky výuky cizích jazyků. V neposlední řadě chci připomenout, 
že mě škola dobře vybavila k tomu, abych zvládl přijímací zkoušky na uni-
verzitu. Gymnázium mi umožnilo, abych se v rámci této přípravy účastnil 
i konferencí a odborných seminářů. Rád vzpomínám i na své spolužáky, 
s nimiž jsme postupně vytvořili dobrý a spolupracují kolektiv.
Od doby mých studií se sice leccos změnilo, ale má vděčnost za to, co jsem 
tehdy obdržel jako kvalitní výbavu pro život, zůstává.

PhDr. ZBYNĚK GALVAS, absolvent gymnázia v roce 1974   

Kromě psaní se v  současnosti 
zabývá především testováním 
přístupnosti webových stránek 
a aplikací, překládáním a  tlumo-
čením a tvorbou autorských ma-
teriálů v oblasti přístupnosti pro 
Středisko Teiresiás Masarykovy 
univerzity, ale také vývojem počí-
tačových tzv. audioher pro nevi-
domé. Na hlavní pracovní poměr 
je momentálně zaměstnán jako 

programátor interních systémů ve státní správě.
Na  gymnáziu pro zrakově postižené v  Nových Butovicích jsem studoval 
v letech 2006–2010. To nejdůležitější, co mi studium zde dalo, především 
díky naší češtinářce, paní profesorce Kláře Eliáškové, je láska k  tvůrčímu 
psaní a důvěra ve vlastní schopnosti v tomto směru. S láskou vzpomínám 
i na svou až příliš krátkou účast v kroužku dramatické výchovy, který vedla 
rovněž paní profesorka Eliášková. Po maturitě jsem se několik let pokoušel 

o studium českého a anglického jazyka a literatury na Karlově a později 
Masarykově univerzitě. Žádné z nich jsem však nikdy nedokončil, zejmé-
na proto, že jsem zjistil, že akademické uvažování, směřování a především 
disciplína není pro mě ta správná cesta. Můžu se nicméně pochlubit me-
zinárodními cambridgeskými zkouškami z anglického jazyka. První z nich 
byl už v roce 2010, ještě před maturitou, certifi kát FCE (First Certifi cate in 
English). Za tento úspěch vděčím především tehdejšímu řediteli gymnázia, 
panu Ivanu Antovovi, který navázal úspěšnou spolupráci s Lions Clubem 
Praha, jenž mi zkoušku fi nancoval. K FCE jsem v roce 2017 přidal ještě cer-
tifi kát CPE Grade A (Certifi cate of Profi ciency in English) a v roce 2019 pak 
zkoušku IELTS Academic (International English Language Testing System).
Kulminací mých volnočasových aktivit jsou webové stránky 4sensega-
ming.cz, které aktuálně v těchto dnech spouštím, zabývající se přístupnos-
tí počítačových her a hraním poslepu obecně. Volný čas trávím nejraději 
čtením dobré knihy, prací na svých hrách a literárních projektech, učením 
se pro radost nové písničky na kytaru a procházkou v přírodě nebo pose-
zením s přáteli.

LUKÁŠ HOSNEDL, absolvent gymnázia v roce 2010   
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Na škole studoval v letech 2008–
2012 gymnázium, poté nastoupil 
na  studium bohemistiky na  Fi-
losofi cké fakultě UK. Nyní zde 
pokračuje studiem doktorského 
programu.
Škola byla určitě skvělou přípravou 
pro budoucí život, a to jednak sku-
tečně kvalitním vzděláním, jednak 
ale také soustavným vedením nás 
nevidomých či těžce zrakově po-

stižených k  úplné samostatnosti. Zároveň musím nesmírně ocenit onu 
integraci, díky níž mezi námi mohli studovat i žáci s mírným nebo žádným 
zrakovým postižením (a to bez potřeby jakýchkoli zákonů a nařízení o in-
kluzi). Právě díky tomu se mohl svět nás nevidomých plně sžít a poznat se 
světem lidí bez zrakového handicapu a vice versa. Právě tohle byl myslím 
jeden z důvodů, díky němuž jsem během celého studia na VŠ vytrvale od-
mítal veškeré asistenční či podpůrné služby a  případnou nutnost pomoci 
(kterou, přiznejme si, občas lidé s handicapem potřebují) jsem řešil osvěd-
čenou formou něco za něco v rámci kolektivu spolužáků/kolegů. 

V současné době se pokouším o doktorát. Po studiu české literární historie 
jsem se oklikou trochu vrátil k  tomu, co se stalo mým koníčkem také již 
na střední škole, a to ke staroorientálním kulturám a  literaturám. Ačkoli 
ani dnes není pro  nevidomého dobře technicky možné studovat čínštinu 
či sanskrt, v  současné době se intenzivně zabývám českou recepcí Indie 
a celkově  Orientu; v souvislosti se studiem na VŠ se mi rovněž podařilo při-
pravit několik oceněných kritických edic dosud nevydaných nebo obtížně 
přístupných textů české literatury. Je mou milou povinností dnes za to vše 
poděkovat právě rokům stráveným na střední škole, jež nás vedla jak k sa-
mostatnosti v životě, tak k přemýšlení a tázání se po věcech - schopnosti, 
bez níž humanitní vědy dělat dost dobře nelze. 
A  snad také onen výše zmíněný apel na  soužití nás zrakově postižených 
s majoritní populací mě před několika lety vedl k intenzivnímu zájmu o svět 
neslyšících; delší dobu tak již působím jako simultánní  přepisovatel pro ty, 
kdo přišli o sluch v pozdějším věku, a proto jim nepomáhá ani odezírání, ani 
český znakový jazyk. I na tomto poli si uvědomuji stále víc a víc důležitost 
toho, co nám předávala svým přístupem tato „naše“ střední škola: že si musí-
me pomáhat, protože každý tu pomoc občas potřebujeme, že ji však je třeba 
chápat a  přijímat jako pomoc, za  niž jsme sami ochotni něco poskytnout, 
a nikoli jako službu, jíž je nám povinen okolní svět lidí bez handicapu.

Mgr. JIŘÍ HUBÁČEK, absolvent gymnázia v roce 2012

V současnosti pracuje jako zá-
mečník v kovovýrobě a podniká 
v oboru nemovitostí a tradingu.
Aleš Janáček se při studiu na 
obchodní akademii v letech 
1995–1999 jmenoval Aleš Cho-
choloušek. Po absolvování ob-
chodní akademie se živil všelijak, 
ale většinou rukama (prodavač, 
skladník, obchodní zástupce, 
operátor výroby, řidič vysoko-

zdviženého vozíku apod.), ale také zkoušel, dokonce třikrát, studovat 
VŠ (bankovnictví, lesnictví a teologii), než to vzdal. Vystudoval na VŠ 
pět semestrů, v rámci oboru bankovnictví se mu podařilo v rámci WAT 
programu žít a pracovat přes půl roku v USA (Arizona, Grand Canyon). 

Je  ženatý, má syna a dvě dcery (šestnáct, třináct a pět let), žije v jiho-
českém městečku Milevsku.
Díru do světa jsem neudělal, ale ani se v něm neztratil, a to není málo. Proč 
jsem se ve světě neztratil? Protože rád cestuji, viděl jsem kus světa. Dnes se 
dají koupit letenky za pár desetikorun nebo sednete na mašinu a za pár 
hodin si užíváte alpských průsmyků či koupání v Baltu. Pracuji sice jako 
zámečník, ale mým byznysem se staly nemovitosti a trading. Před vstu-
pem do EU jsem skoupil v dražbách a exekucích pár desítek hektarů polí a 
po více než deseti letech je rozprodal. Teď mám čtyři baráky (část pronají-
mám, takže generují pasivní příjem) a nějaké parcely nebo polesí, co jsem 
si koupil pro radost, mi taky ještě zůstalo. 
Historka ze školy? Tak, něco by se našlo… třeba přespání s kamarády 
na internátě, kde vzpomínám na lahev citronové vodky nalitou do půlli-
tru (míra pro hosta…) a… od té doby jsem citronovou vodku obcházel 
obloukem.

ALEŠ CHOCHOLOUŠEK (dnes Janáček), absolvent obchodní akademie v roce 1999
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Na škole studoval obor obchodní 
akademie v letech 1995–1999. 
Od roku 2021 pracuje jako lektor 
elektronických kompenzačních 
pomůcek ve  Sjednocené organi-
zaci nevidomých a  slabozrakých. 
Učí klienty zvládat práci s pomůc-
kami, zároveň připravuje na  drá-
hu lektorů nové zájemce o  tuto 
práci a souběžně dále metodicky 
vzdělává lektory současné.

Od roku 2003 také učí předmět informační a komunikační technologie 
na základní škole Jaroslava Ježka v Praze Hradčanech.
Zhruba od  stejné doby se věnuje testování přístupnosti webových 
stránek a aplikací pro zrakově postižené. Mnoho let tuto činnost pro-

váděl v rámci projektu Blind Friendly Web, v poslední době se jí věnuje 
pod střediskem Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, které poskytuje 
podporu studentům se specifi ckými potřebami.

A co mi škola dala kromě víceméně potřebného vzdělání… Pokud jsem si 
ze školy odnesl něco pro život opravdu trvalého a podstatného, je to přá-
telství. S  některými spolustudenty se vídám pravidelně, s  některými trá-
vím běžně dovolenou. K nim se časem přidala i třídní Mirka Wagnerová. 
Myslím, že je to nad všechny matice, účetní rozvahy a kupu dalšího.

Školo, DÍK!

MICHAL JELÍNEK, absolvent obchodní akademie v roce 1999  

Po  maturitě si ještě doplnila 
vzdělání a v současnosti pracuje 
jako asistentka pedagoga ve ško-
le. Snaží se ze všech svých sil 
usnadnit a  zpříjemnit život těm, 
kteří jsou závislí na  pomoci dru-
hých. Chce rozdávat lásku tak, jak 
ji mohla přijmout. Věnuje se tedy 
vystudovanému oboru.
S  vděčností vzpomínám na  stu-
dium střední školy pro zrakově 

postižené, kterou jsem absolvovala v  oboru sociální činnost. S  napětím 
jsem očekávala, co nového mě tu potká, jací budou mí noví spolužáci 

a učitelé. Každý z nás měl určitě svá očekávání, přání, představy a sny. Ne-
věděli jsme, kam se náš život bude ubírat dál. Po čtyřech letech jsme chytili 
směr a  odcházeli připraveni na  život. Byli jsme dobrá parta s  úžasnými 
učiteli, kterým na nás záleželo a nezlomili nad námi hůl při našich neú-
spěších. Svou práci odváděli s  obrovským nasazením, láskou, trpělivostí 
a pochopením. Všem patří velký dík.

MICHAELA JIROUŠKOVÁ, absolventka sociální činnosti v roce 2020  
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V  současnosti pracuje v  Národ-
ním ústavu pro autismus ve spe-
cializovaném IT týmu.
Studium ukončil maturit-
ní zkouškou v  roce 2014. Již 
ke  konci studia gymnázia bri-
gádně vypomáhal v  jednom 
malém nakladatelství na  Sta-
rém městě, kde stříhal videa 
a  pomáhal s  administrativou. 
Po maturitě začal v nakladatel-

ství pracovat na plný úvazek. Po několika letech tuto práci opustil 
a přijal nabídku pracovat pro nově vznikající IT tým v Nautisu, kde 
působí již pátým rokem. Občas spolupracuje i s butovickým gym-
náziem, například při digitalizaci VHS kazet nebo při vzdělávacích 
projektech (naposledy s  paní Zichovou na  projektu „Byli bychom 
další na řadě“).
Ve  volném čase se věnuje veřejné dopravě, konkrétně především 
odbavovacím a  informačním systémům, správě webů a  tvorbě 
vlastních programů. Mimo to vypomáhá jako navigátor v regionální 
i dálkové vnitrostátní veřejné autobusové dopravě.

Předně bych chtěl poděkovat všem kantorům (a  vlastně i  studen-
tům), že to se mnou vydrželi a nezlomili nade mnou hůl. Tady musím 
poděkovat paní Hozové, naší třídní učitelce, za její trpělivost, a to ne-
jen při výuce goniometrických funkcí, ale především při výchovném 
poradenství, které měla na  starosti. Za  maturitu vděčím celé řadě 
aspektů. Nejdůležitějším bylo asi štěstí, ale určitě nesmím zapome-
nout na nasazení paní profesorky Jansové při přípravě a snaze „něco 
ze mě vytlouct“ při ústní zkoušce, dále paní profesorce Eliáškové 
za pozitivní přístup při přípravě na slohovou práci i didaktický test. 
Z příprav na slohovou práci vlastně čerpám dodnes, když potřebuji 
napsat dopis, žádost, esej, odborný popis apod. Získal jsem zde tedy 
nespočet znalostí, ale i sociálních dovedností, které jsou někdy pro 
život s handicapem paradoxně důležitější a díky kterým mohu říct, 
že mi vlastně škola ukázala jiný náhled na svět.

TOMÁŠ JŮZA, absolvent gymnázia v roce 2014

Pracuje jako učitelka na základní 
škole, nedávno se stala mamin-
kou a je na mateřské dovolené. 
Na  škole studovala gymná-
zium mezi lety 2008 a  2012. 
Po gymnáziu vystudovala vyšší 
odbornou školu, obor sociální 
práce a  pedagogika a  součas-
ně s vyšší odbornou školou ab-
solvovala na Karlově Univerzitě 
obor sociální pegagogika. Poté 

se přihlásila na dálkové studium Technické univerzity, kde vystu-
dovala učitelství 1. stupně, a od září roku 2018 učí. 

Z  dob studia mám společných zážitků tolik, že nejsem schopná 
vybrat ten nejlepší. Ale nejvíc se mi do života vryl náš maturitní ples, 
který se konal 18. 2. 2012. Často si ráda prohlížím fotky a vzpomí-
nám, jak jsme byli mladí, krásní a  nemuseli jsme řešit „dospělác-
ké“ problémy. Se spolužačkou Aničkou Poláčkovou jsme stále (už 
od doby našeho prvního setkání v gymnáziu) jedna ruka, a  i přes-
to, že ona žije ve Všenorech a já v Poděbradech, často se stýkáme. 
Na škole jsem našla svého životního partnera, Václava Svobodu, se 
kterým jsme si své „ano“ řekli 20. 6. 2020 a 27. 2. 2020 se nám naro-
dil syn Václav.

Mgr. ANNA KAISEROVÁ, DiS., absolventka gymnázia v roce 2012
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Školu ukončil maturitou v  roce 
2004. Během vysokoškolského 
studia na  FF UK v  Praze, obor 
kulturologie, se začal intenzivně 
zajímat o rozhlasovou tvorbu, ale 
i o rozhlas z hlediska legislativy.
Zájem se odrazil v diplomové prá-
ci, kterou psal u hudebníka a pe-
dagoga Michala Prokopa, ve spo-
lupráci při tvorbě nadšeneckého 
webu o slovesné tvorbě, aby pak 

ještě při studiu vyústil v dramaturgické přípravě rozhlasových seminářů 
na festivalu českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka a nabídnuté  
spolupráci s týdeníkem Rozhlas, kam začal přispívat recenzemi rozhlaso-
vé tvorby. Publicistický záběr se rozšířil o  recenze audioknih, účast v po-
rotě na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia radio nebo dlouholetou 
účast v porotě ankety Audiokniha roku.
Jakubovi to však nestačilo, a tak si v roce 2012 vymyslel vlastní diskusní 

pořad Trialogy B, kam si měsíc co měsíc zve a zpovídá dvojici hostů z he-
reckého, rozhlasového a literárního světa.  COVID sice dočasně znemožnil 
pořádání  trialogů, ale Jakub ani tak nezahálí. V současné době se věnuje 
kontrolním poslechům audioknih, tato činnost se dá připodobnit  korek-
turám textu před jeho vydáním. Jakubovou velkou láskou je mluvené 
slovo jak současné, tak i to archivní. Láska se může projevit i v práci, če-
hož důkazem jsou dva rozsáhlé zvukové komplety zasvěcené Miroslavu 
Horníčkovi a Janu Werichovi, pod jejichž dramaturgií je Jakub podepsán.
Další neméně velkou láskou je láska k rockové a folkové hudbě.
Tady mi přísluší vzpomenout na dvě renesanční osobnosti, které měly vliv  
na můj hudební vkus. Můj vyučující angličtiny, PhDr.  Ivan Antov, CSc., mě 
jako začínajícího nadšence oldies navedl na popmuseum a jeho pracovníka 
Aleše Opekara, tím byl můj zájem zpečetěn. Posléze jsem se nějak přimotal 
na literární odpoledne, třebaže jsem nevyplodil ani řádku, všiml si mě zdej-
ší absolvent, Ing. Miroslav Michálek, rovněž mě zasvěcoval do tajů rockové 
a folkové hudby. On mi dal k poslechu zásadní alba československého big-
beatu, archivní nahrávky koncertů našich písničkářů apod. To se nutně mu-
selo podepsat nejen na mých zájmech, ale i následné pracovní činnosti. 

Mgr. JAKUB KAMBERSKÝ, absolvent gymnázia v roce 2004  

V  současné době pracuje jako 
hlavní pokladní v  jednom praž-
ském supermarketu, práce ho 
baví, postupem času chce hledat 
práci v oboru.
Na škole strávil šest let svého ži-
vota, rozhodně toho nelituje. Na 
obchodní škole se seznámil se 
skvělou paní třídní profesorkou 
Petržilkovou, která za svou třídou 
v  průběhu studia vždycky stála, 

byla pro každou legraci, uměla opravdu naučit angličtinu; mimo jiné 
se věnovala také vedení kroužku ruského jazyka a posléze také hudeb-
ní výchovy.
Po závěrečných zkouškách na obchodní škole nastoupil další školní rok 
na obchodní akademii, maturoval v roce 2017.

Ve svých vzpomínkách mám  jak jazykový seminář ruštiny, tak i dramatický 
kroužek, který byl perfektně vedený dnešní paní ředitelkou Eliáškovou a sou-
časnou paní zástupkyní Wagnerovou. Užili jsme si za tu dobu spoustu legra-
ce. Mimo to jsem zde poznal spoustu fajn spolužáků, kterých si dodnes vážím 
a  jsme spolu i nadále v kontaktu. Na školních akcích jsme společně se spolu-
žáky procestovali hodně míst, například Anglii, Německo nebo Itálii. Rád bych 
vyzdvihnul i práci ostatních profesorek a profesorů naší školy, například paní 
profesorky Navrátilové, která svému oboru vždy rozuměla a vhodně zařazovala 
do výuky i zajímavé prezentace; paní profesorky Harákové, která nás provázela 
výjimečnostmi a taji českého jazyka, paní profesorky Hozové, která učila mate-
matiku s grácií, paní profesorky Beranové, která vždy uměla naučit německy, 
pana profesora Žďánského, který rozuměl všem chemickým vzorečkům, mate-
matice a IT, nebo bývalé paní zástupkyně Balejové, která nás vždy pevně pře-
nesla přes vody ekonomiky. Všichni, které jsem měl možnost poznat, byli velmi 
příjemní, pozitivně naladění, svůj předmět měli rádi … a v neposlední řadě byli 
vstřícní a spravedliví. Přeji škole ještě minimálně dalších 65 let fungování a vítá-
ní dalších generací studentů a studentek.

PETR KLIMEŠ, absolvent obchodní školy v roce 2013 a obchodní akademie v roce 2017  
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Je maminkou tří dětí a v součas-
nosti končí rodičovskou dovole-
nou.

Studovala gymnázium v letech 
2005–2009. Po škole absolvovala 
masérský kurz, prošla několika 
zaměstnáními a  založila rodinu, 
o kterou se nyní stará. Se svým 
manželem, také absolventem na-
šeho gymnázia, a  dětmi cestuje 
na vlastní pěst po Evropě. 

Ve škole jsem se zúčastňovala recitačních a  literárních soutěží, se super 
kamarády spravovala a  vedla školní časopis, nebála se žádné legrace 

a  občas i průšvihu a na školu i internát si zachovávám především fajn 
vzpomínky. Například jednu, kdy jsem paní profesorce Buškové oznámila, 
že jako jediná ze třídy chci maturovat z biologie, a ona z toho byla víc ner-
vózní než já. Maturitu jsem díky ní a ostatním profesorům úspěšně zvládla 
a zájem o biologii stále přetrvává. 

Přeji škole spoustu dalších úspěšných let a spokojených studentů.

JANA KNĚBORTOVÁ (provdaná SCHNAUBELTOVÁ), absolventka gymnázia v roce 2009

Již skoro pět let pracuje jako den-
tální hygienistka a zubní asistent-
ka, nyní na mateřské dovolené.

Na gymnáziu studovala v  letech 
2008–2012. Po gymnáziu vy-
studovala vyšší odbornou školu 
v  Brně, obor diplomovaná den-
tální hygienistka. Od roku 2015 
pracuje v  soukromé ordinaci 
zubního lékaře.

Největší význam studia na naší škole přikládám integraci naprosto zdra-
vých studentů (tedy i mě) mezi studenty s  vadami zraku. Vzácnost této 
možnosti jsem si uvědomila až ve chvíli, kdy jsem viděla nervozitu a nejis-
totu u lidí, kteří se dostali do styku se zrakově postiženými či nevidomými 
úplně poprvé. Díky společnému studiu mi na tom nepřišlo nic zvláštního 
– nabídnout pomoc, upozornit na překážku nebo se jen dát do řeči.

Díky nevidomému spolužákovi Jiřímu Hubáčkovi jsem se také dostala 
k  divadelnímu spolku Verva, který se mi stal druhou rodinou. Skládá se 
převážně z  tělesně a zrakově postižených členů. Zrod mých divadelních 
počinů byl však v dramatickém kroužku, vedeném naší milovanou třídní 
profesorkou Klárou Eliáškovou. S Jiřím nás spojilo nehynoucí pouto diva-
delních partnerů. Stále se vídáme a často rádi vzpomínáme.

Pokud by se mě někdo zeptal, co můj život na gymnáziu nejvíce ovlivnilo, 
byla to Klára Eliášková a ostatní profesoři. Každý nám dal kousek sebe, 
abychom se my sami mohli utvořit pro svůj život. Děkuji!

JITKA KOLUMPKOVÁ, DiS. (provdaná Buršíková), absolventka gymnázia v roce 2012
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Bylo nás tehdy ve třídě jedenáct 
nových spolužáků. Postupem času 
jsme se skamarádili a vycházeli 
jsme spolu nad očekávání dobře. 
S některými spolužáky se scházíme 
na třídních srazech, pořádaných 
jednou za rok na konci srpna v jed-
né z pražských restaurací.
Ve třeťáku přišla velká změna, pro-
tože tehdy se naše třída spojila se 
čtvrťákem a vyučování probíhalo 

paralelně v  jedné společné učebně. Zpočátku to bylo pro všechny – nás 
studenty i učitele – náročné, ale postupně jsme si na toto uspořádání zvyk-
li a mělo i své výhody – jako třeťáci jsme už dopředu věděli, jaké učivo se 
bude probírat příští školní rok.
Hned po maturitě jsme se společně dohodli, že spolu vyrazíme na víken-
dový pobyt do Krkonoš. Myslím, že tento pomaturitní výlet se tenkrát moc 
povedl! I v následujícím roce jsme se sešli a už jako bývalí spolužáci strávili 
společný víkend ve Spálově u Železného Brodu. Dodnes se scházíme ales-
poň jednou za rok, i když jen na jedno odpoledne v restauraci.

Velice si vážím toho, že jsem se tehdy dostal právě na tuto střední školu. 
Jsem rád, že jsem zde mohl prožít nejlepší studentská léta se svými novými 
kamarády a vrstevníky, a také si vážím toho, že jsme mohli zažít mnoho 
společných školních i mimoškolních akcí i různých dalších aktivit.
Myslím si, že škola mi dala mnoho jak vědomostí, tak zkušeností. Bavily 
mě zde skoro všechny předměty – od jazyků přes odborné ekonomické 
předměty až po matematiku a statistiku. Miloval jsem hodiny dějepisu a 
moc rád jsem měl  výuku obchodní korespondence, kterou jsem si vybral 
i jako volitelný předmět k maturitní zkoušce. Dovednosti získané v tomto 
oboru využívám prakticky denně při psaní různých dokumentů.
Jsem rád, že se mohu už jako bývalý student a absolvent školy nadále 
účastnit soutěže v psaní na klávesnici, kterou škola každoročně pořádá. I 
když jsem skoro vždy v pořadníku soutěžících poslední, vůbec mi to neva-
dí! Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! 
Vážím si moc toho, že jsem zde mohl před lety studovat a že jsem tehdy 
našel výborné spolužáky, se kterými se vycházelo tak dobře!

Bc. MARTIN KOSINA, DiS, absolvent obchodní akademie v roce 2015

V současnosti pracuje jako masér.

Na škole studoval od roku 2008 
do roku 2010 dvouletou ob-
chodní školu, absolvoval v  roce 
2010. Od roku 2010 do roku 2015 
studoval na Střední a mateřské 
škole Aloyse Klara. Nejprve dva 
roky maturitní ročník, v druhém 
ročníku přešel na nematuritní 
tříletý obor, který v roce 2013 ab-
solvoval. Od roku 2015 do roku 

2016 pracoval v masérské fi rmě Novida, od roku 2016 ve studiu volno-
časového centra Na Fialce, v masérském studiu Beruška. Od roku 2018 
do 2019 pracoval v masérském studiu Světélko a zároveň vypomáhal 

v masérském studiu Nevidomý masér v Modřanech. Od září 2019 se 
vrátil do masérského studia Novida.

Ve škole jsem poznal především úžasný kolektiv jak spolužáků, tak i učite-
lů. Vzpomínám třeba na svoji třídní učitelku, paní Janu Navrátilovou. Oce-
ňoval jsem možnost dozvědět se mnoho nových a zajímavých věcí mimo 
školní vyučování na akcích, které se ve škole pořádaly. Proto jsem rád jezdil 
na víkendové literární toulky pod vedením paní Eliáškové.

RADEK KRATOCHVÍL, absolvent obchodní školy v roce 2010  
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Gymnázium jsem studoval v le-
tech 1993–1996, ale dokončil 
jsem ho až v letech 2005–2007 
formou individuálního studij-
ního plánu. Ačkoli jsem studo-
val při zaměstnání a  dojížděl 
do  školy z  Kladna, pociťoval 
jsem jednak vděčnost za  tuto 
druhou šanci a jednak štěstí, že 
jsem se znovu shledal téměř se 
všemi kantory, zejména s  mojí 

váženou a skvělou třídní učitelkou, paní Janou Buškovou. Střední 
škola v Nových Butovicích mi dala kromě vzdělání také živé vzpo-
mínky na bezstarostná a nejkrásnější léta v mém životě i stále trva-
jící přátelství s některými vyučujícími a absolventy této školy. 

Moje alma mater, dáma v  nejlepších letech, má toho jistě mnoho 
dobrého a  užitečného před sebou a  vzhledem k  velmi podivnému 
a  nesnadnému průběhu tohoto školního roku bych ještě dodal: 
„Nezoufej, moje alma mater, slunce štěstěny se už prodírá mraky, 
a co nevidět na Tebe vyhlédne. 

DOMINIK KUBÁNEK, absolvent gymnázia v roce 2007

V současné době pracuje v obo-
ru, jenž vystudovala, a to jako re-
ferentka odpadů u  společnosti 
AVE. Ve volném čase vede cviče-
ní s předškolními dětmi. 

Po  ukončení obchodní akade-
mie absolvovala kurzy první po-
moci a  kurzy cvičitel RDPD (ro-

dičů a dětí a předškolních dětí). Sama je maminkou jednoho dítěte.

Na školu vzpomínám s láskou, neboť jsem si zde užila spoustu legra-
ce … jednak se spolužáky, ale i s kantory, kteří k nám měli přátelský 
přístup. Stejně jako u ostatních se školní léta ani u mě neobešla bez 

občasných průšvihů. Ve škole jsem se účastnila soutěže v aranžová-
ní květin nebo literárních soutěží, se spolužáky, s kterými mi přátel-
ství vydrželo až do současnosti, jsem založila a vedla školní časopis. 
Současným i  budoucím studentům přeji mnoho podobně krásných 
zážitků, které si stejně jako já ponesou po  zbytek života jako milou 
vzpomínku na rodinnou a přátelskou školu.

IRENA LÁŽNOVSKÁ (provdaná Loudová, v současné době rozvedená), 
absolventka obchodní akademie v roce 2009
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V  současné době pokračuje 
ve studiích.

Gymnázium studovala v  le-
tech 2016–2019, po maturitě 
nastoupila na  VOŠ Evange-
likální teologický seminář 
v  Praze, kde aktuálně stu-
duje druhý ročník oboru 
Pastorační a  sociální práce, 
sociální pedagogika. Po  ab-
solutoriích zvažuje studovat 

dál, ale ještě neví, zda ve stejném oboru, nebo zkusí studovat 
psychologii. 

Na gymnázium vzpomínám v dobrém hlavně kvůli třídě spolu-
žáků, s kterými jsme, zdá se mi, docela dobře drželi. Na ty čtyři 
roky mi zůstaly vzpomínky plné bojů, zklamání i osobních vítěz-
ství. A to i doslova, když se jen rozpomenu na spoustu sportov-
ních utkání a závodů, kterých jsme si ve sportovní reprezentaci 
školy užili až až. Z dob střední školy mi rozhodně zůstala vášeň 
pro skládání básní a psaní příběhů. Ze všeho nejvíc si však vážím 
vztahů: ať už s učiteli, nebo studenty, těmi, kteří již absolvova-
li, i  těmi, co v  Butovicích stále studují, které dodnes mezi námi 
trvají.

EVA LESOVÁ, absolventka gymnázia v roce 2019 

V  současnosti je zaměstnán 
jako pracovník v  sociálních 
službách. Pracuje s  mentál-
ně postiženými lidmi, učí je 
zacházet s počítači, mobilní-
mi telefony a tablety. 

Ve  školním roce 2002/2003 
nastoupil na  obchodní ško-
lu. Po prvním ročníku udělal 
přijímačky na obchodní aka-
demii a po neúspěšném dru-

hém ročníku se vrátil zpět na obchodní školu. Po úspěšném 
složení závěrečných zkoušek se přihlásil na  sociálně právní 
obor v Jedličkově ústavu. Tam složil státní maturitní zkoušku. 

Už od obchodní školy ho zajímala počítačová grafika, které se 
věnuje dodnes, spíše ale ve formě hobby. Profesně se věnuje 
sociálním službám.

Navzdory zrakovému handicapu rád fotografuje, jedna z jeho 
fotografií byla vystavena ve  výstavní síni Československého 
spisovatele v Praze.

Když vzpomínám na  svoje studium v  Butovicích, vybaví se mi 
vzpomínky na  krásné výlety do  trojské ZOO, dvě úžasné před-
nášky o  vývoji rockové hudby ve  světě a  v  Čechách a  také ta 
hrozná zima a koncerty v kostele sv. Ludmily na Náměstí Míru. 
Ještě vzpomínám na  počítačové herní seance na  internátě. 
A málem bych zapomněl na báječné vánoční besídky.

ONDŘEJ LOUDA, absolvent obchodní školy v roce 2007
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V současnosti pracuje jako finanč-
ní účetní. 
Po maturitě v roce 1999 následo-
vala pracovní „kariéra“ v  hotelo-
vých recepcích. Přitom navště-
vovala večerní kurz účetnictví, 
po  jehož absolvování pracovala 
v několika firmách v účtárně a za-
kotvila asi na deset let v bývalém 
Baumaxu jako fakturantka. Když 
potkala svého dnes již bývalého 

manžela, narodil se jí syn a zůstala pár let na mateřské dovolené.
Těsně po mateřské pracovala v jedné outsourcingové firmě a tam, za po-
moci hlavní účetní, konečně ty teoretické věci ze školy a z kurzu začaly 

dávat smysl. Následovalo pár dalších neúčetních pracovních míst, až jed-
noho dne nastoupila na polikliniku na Jižním Městě. Na poliklinice koneč-
ně pronikla i do tajů složitějších praktických účetních operací. Najednou 
bylo vše hrozně jednoduché, se šéfovou si na papírky malovaly i „téčka“, 
a když kolektiv rozpustili, využila nabyté vědomosti ve firmě, která se za-
bývá pronájmem reklamních panelů. Tak se po asi patnácti  letech z ne-
pojmenovaného zařazení v  životopise posunula a  teď má ve  firemním 
podpise „finanční účetní“.

Ve  školní lavici jsem nechápala z  účetnictví vůbec nic, a  když se podí-
vám zpátky, asi to mělo co dělat s rodinnou situací, ne s kvalitou učitelky. 
Na svatý týden jsem odjela s kamarádkou ze třídy k nám na chalupu, já ji 
učila češtinu, ona mě účetnictví a myslím, že jsem nakonec odmaturovala 
za 4, to už si přesně nepamatuju, ale ráda na to vzpomínám.

OLINA MAŘÁNKOVÁ (dnes Stůjová), absolventka obchodní akademie v roce 1999

V současnosti dokončil studium po-
litických věd na  Fakultě sociálních 
věd (Institut politologických studií) 
na Karlově univerzitě a pokračuje ve 
studiích v rámci studijního doktor-
ského programu.
Gymnázium absolvoval v roce 2016. 
V  dalším studiu se věnoval (a  stále 
věnuje) politické vědě, v  letošním 
roce ho čekají státní magisterské 
zkoušky. Důležitou výbavou pro 

studium i život je pro něj už od počátku předpokládat, že svět není černobílý. 
Že je lákavé někde vidět stoprocentní dobro a někde jinde zase stoprocentní 
zlo, ale že je potřeba neustále pochybovat, neustále si klást otázky a hledat 
odpovědi. Vnímat, jak moc je svět komplexní, se podle svých slov naučil prá-
vě na našem gymnáziu. Stejně jako všechny zážitky a ochotný přístup všech, 
se kterými se během svého studia setkal, je to hodnota, kterou si po  jeho 
absolvování odnáší do svého života.
Na  své studium na  gymnáziu vzpomínám dodnes velmi rád a  vždy, když se 
k němu v myšlenkách vrátím, si uvědomím, jak čas neúprosně plyne. Přitom 
to ještě není tak dávno, kdy jsem tam poznal kamarády, s nimiž se v mnoha 

případech vzájemný vztah postupem času vyvinul v celoživotní přátelství. Ni-
kdy nezapomenu na všechnu tu zábavu na internátě i ve škole a na všechny 
zážitky z akcí, výletů a zájezdů, které mám dodnes v živé paměti. Byla to právě 
doba strávená na této škole, která mi zajistila nejlepší možný vstup do dospě-
losti, jaký si lze vůbec představit. 
Škola ale není jen o zábavě, byť právě na tu jsou vzpomínky nejpestřejší. Do ži-
vota mi dala hlavně to, co má nabídnout především: kvalitní vzdělání. Byli to 
perfektní učitelé, kteří mě tehdy obohatili nejen vědomostmi, ale i svým lidstvím, 
všudypřítomnou pohodou a  pocitem, že i  náročné výzvy musí člověk přijímat 
s chladnou hlavou. Na tomto místě bych rád jmenoval jeden příklad za všechny: 
svoji třídní učitelku, dnes paní ředitelku, Kláru Eliáškovou. Poprvé jsem ji poznal 
na recitační soutěži ještě na základní škole a dnes si troufnu tvrdit, že jsme přáte-
lé. Symbolizuje pro mě všechno dobré, co tato škola může mladému studentovi 
poskytnout. Ty nejlepší zkušenosti mám však s celým pedagogickým sborem. 
Gymnáziu, kam se vždycky budu rád vracet, je teď 65 let. Tímto věkem vět-
šinou označujeme stáří. Škola zestárnout může, vzpomínky na ni ale budou 
pestré vždycky. Toto výročí si bohužel připomínáme v době, kdy současní stu-
denti ani jejich učitelé nemůžou sdílet všechny radosti, na které v souvislosti se 
svým studiem vzpomínám já. Věřme, že již brzy nastane doba, která nám to 
všem zase vrátí. Škola, která má za sebou velmi pestrou minulost, má nejlepší 
předpoklady k tomu, aby měla zářivou budoucnost!

Mgr. ALEŠ MICHAL, absolvent gymnázia v roce 2016
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Studoval gymnázium v  letech 
2010–2014. Po  maturitě nastou-
pil na ČZU v Praze, ale protože se 
chtěl více věnovat muzice, pokusil 
se o  talentové zkoušky na  Mezi-
národní konzervatoř v Praze. Nyní 
se již věnuje hudbě naplno a  je 
členem několika úspěšných kapel.
Již od  dětství byl můj život úzce 
provázán s  muzikou. Jelikož jsem 
ovšem považoval za důležité vzdě-

lávat se i mimo hudební odvětví, zvolil jsem v roce 2010 ke studiu Gym-
názium a obchodní akademii v Praze. Vzhledem k mému vztahu k hudbě 
jsem již během studia na ZŠ, a následně právě i gymnázia, absolvoval do-
hromady třináct let studia na ZUŠ obor kytara. Při rozhodování o budou-
cím vývoji mého karierního života hrála hudba vždy nespornou roli. Proto 
byla má cesta po maturitě víceméně již jistá a já při studiu na ČZU udělal 
talentové zkoušky a  nastoupil na  Mezinárodní konzervatoř v  Praze, kde 
jsem aktuálně v pátém ročníku oboru basová kytara. 
A  tak mám to štěstí, že se můj největší koníček stal mou obživou a  já 
mám možnost nejen působit v  několika kapelách, ale i  dále předávat 

své zkušenosti další generaci muzikantů, protože se ze mne stal i učitel 
na ZUŠ. 
Mezi jeden ze svých nejdůležitějších hudebních úspěchů rozhodně řadím 
působení na  německém turné s  Rock meets classic v  roce 2017. To mne 
obohatilo nejen po profesní stránce, ale získal jsem tak skvělou možnost 
působit skoro dva měsíce na jednom pódiu se jmény jako Steve Lukather 
(Toto), Uriah Heep, Rick Springfi eld, Magnum nebo Don Felder (Eagles). 
Dále jsem vystupoval například s  Pepou Vojtkem, Mikolasem Josefem 
nebo Danielem Landou.
V poslední době mezi mé projekty patří mimo jiné i nahrávání hudebních 
podkladů pro fi lmový průmysl a v neposlední řadě i spolupráce na novém 
albu Heleny Vondráčkové.
Gymnázium mi pro můj život dalo úžasný základ, byl jsem moc rád 
za skvělý kolektiv, který v nás studentech podporoval vzájemnou pomoc 
a  spolupráci mezi sebou jak ve  třídě, tak ale i  mimo výuku. Vedle vědo-
mostního rozhledu tudíž nemohu opomenout mnoho skvělých přátel 
a  kontaktů, které jsem zde během studia získal. Během čtyř let studium 
naprosto naplnilo má očekávání a já jsem získal nejen cenné vědomosti, 
ale i skvělou přípravu do budoucího života. Jsem velmi rád, že jsem měl 
možnost studovat na této škole.

MILOŠ MIŠKOVSKÝ, absolvent gymnázia v roce 2014 

Postupně ztrácel zrak a  na  škole 
maturoval v  roce 1973. Vysokou 
školu ekonomickou absolvoval 
v  roce 1978. Deset let pracoval 
jako ekonom, od roku 1993 vedl 
centrum pomůcek pro nevido-
mé Tyfl okabinet, od  roku 1997 
řídil Střediska integračních ak-
tivit SONS. V  roce 2000 založil 
a  šestnáct let řídil neziskovou 
organizaci Okamžik, zaměřenou 

na netradiční služby pro zrakově postižené, například pomoc dobro-
volníků dospělým nevidomým, asistenci nevidomým dětem, kulturní 

volnočasové aktivity včetně tréninkové práce v keramické dílně Hma-
teliér aj. Angažoval se v celostátních asociacích, lektoroval kurzy z ob-
lasti dobrovolnictví a  sociálních služeb. Publikoval řadu odborných 
a popularizačních textů, postaral se o vydání téměř šedesáti publikací 
souvisejících se zdravotním postižením, napsal desítku knih humorné 
poezie a čtyři knihy fejetonů, například Tady stojíte dost blbě (Okamžik 
2014) a Múza psaní a hrůza spaní (KANT 2020). Od roku 2019 se věnuje 
literárním aktivitám a e-learningovým kurzům.

Gymnázium mi umožnilo začlenit se do  pražského kulturního prostředí 
a  získat předpoklady k  práci pro nevidomé. Navíc jsem zde poznal svou 
celoživotní partnerku. Co víc bych si mohl přát?

Ing. MIROSLAV MICHÁLEK, absolvent gymnázia v roce 1973  
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V současnosti pracuje v oboru 
realit.
Studovaný obor absolvoval 
maturitní zkouškou v  roce 
2017. Po  ukončení studia 
na  této škole pokračoval 
na  VOŠ C:EDUK, kde studuje 
obor odhadcovství, který by 
měl letos ukončit.
Díky škole se uchytil v  realit-
ním oboru a  pracuje v  realitní 

kancelář Happy House Rentals. Zde částečně zařizuje chod kance-
láře, ale také vede své vlastní projekty. 

Na léta strávená na GOA rád vzpomínám. Jak na celý pedago-
gický sbor, tak na kolektiv spolužáků. Prožil jsem zde čtyři roky 
vývoje a vzdělávání. Odnesl jsem si hromadu vzpomínek jak ze 
školní výuky nebo z  exkurzí, tak z  mimoškolních aktivit. Jsem 
rád, že jsem zde mohl studovat, vše se v  té době zdálo jedno-
dušší.

KAREL MRÁČEK, absolvent obchodní akademie v roce 2017

Je absolventem gymnázia, stu-
dium úspěšně dokončil v  roce 
2017. Po ukončení gymnázia se 
rozhodl začít studovat Vyšší od-
bornou školu pod hlavičkou Čes-
ké unie sportu. A jelikož miluje 
sport, vybral si obor sportovní 
management. V současné době 
studuje na Univerzitě Jana Amose 
Komenského obor mezinárodní 
vztahy a diplomacie. 

Na  svoje středoškolské studium vzpomínám velmi rád, neboť 
jsem díky tomu získal nejen spoustu vědomostí, ale především 
jsem tam poznal několik svých přátel, které bych jinak neměl šan-
ci v životě potkat. Do dnešního dne jsme spolu v kontaktu, za což 
jsem opravdu moc rád. Musím však vzpomenout také na internát. 
Jelikož nepocházím z  Prahy, nýbrž z  malého města ve  středních 
Čechách, pobýval jsem na internátu a jsem na něm dodnes. Inter-

nát má obrovskou výhodu v tom, že je opravdu pár kroků od ško-
ly. Zažil jsem tam spoustu legrace a pokaždé, když jsem potřebo-
val s něčím pomoci, měl jsem kolem sebe přátele, na které jsem se 
mohl kdykoliv obrátit. 
Na závěr bych rád popřál škole všechno nejlepší k jubilejnímu 65. 
výročí. Doufám, že bude mít tato škola samé úspěšné absolventy, 
jako jsem byl třeba já nebo ostatní absolventi přede mnou. 

TOMÁŠ MYSLIVEČEK, DiS., absolvent gymnázia v roce 2017
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Momentálně studuje na  Země-
dělské univerzitě v  Praze obor 
informatika. Ve  volném čase se 
snaží psát poezii a  zkouší různé 
sporty, hlavně ale rád plave.
S  úsměvem vzpomínám na  naši 
málo početnou třídu. I  přesto, že 
do  počtu nás nebylo tolik, zažili 
jsme spolu a spoustu zábavy, která 
se ke střední škole váže. Například 
jsme pouštěli o  přestávce hudbu 

tak nahlas, že ji slyšeli i v dalekém okolí (nechápu, proč nás za to někdy 
kárali, když jsme přitom pouštěli jenom kvalitní písničky). Zároveň jsme si 
navzájem byli podporou, a tak jsem se měl vždy na koho obrátit, když mi 

látka nešla a potřeboval jsem pomoc. Nejvíce mě ale dojalo, když jsem byl 
po těžké operaci ve Fakultní nemocnici v Motole a třída mě přišla navštívit 
a podpořit.
Děkuji za skvělý přístup profesorů a profesorek, kteří nás vyučovali. Jsem 
moc rád, že jsme mohli mít za třídní paní profesorku Wagnerovou, která se 
o nás starala jako o vlastní po celé čtyři roky studia. Také bych chtěl moc 
poděkovat paní ředitelce Eliáškové, díky které jsem se přestal tolik „hroutit“ 
před písemkami a která mě přivedla ke čtení poezie. A v neposlední řadě 
děkuji také paní profesorce Kučerové za možnost chodit do Klubu mladé-
ho diváka, kde jsem měl příležitost vidět mnoho krásných divadelních her.
To, že škola existuje už 65 let, je zejména zásluhou úžasných pedagogů, 
kteří dělají svoji práci s láskou a úctou. Doba strávená na této škole se mi 
vryla hluboko do srdce a posunula mě správným směrem. Děkuji vám, že 
jsem zde mohl studovat a prožít nádherné čtyři roky.

MARTIN NAVRÁTIL, absolvent obchodní akademie v roce 2019 

Na škole studoval mezi lety 1990 
a 1994. Zájem o železnici ho při-
vedl na  Fakultu dopravní ČVUT, 
kterou dokončil v roce 1999.
V průběhu střední i vysoké školy 
reprezentoval ČR na  evropských 
i světových atletických soutěžích 
pro osoby se zrakovým postiže-
ním. Specializoval se na  sprinty. 
Zúčastnil se běžného mistrov-
ství světa v  závodě na  200  m. 

Na paralympiádě v australském Sydney získal stříbrnou medaili v běhu 
na 100 m. Jeho pracovní kariéra začala ve Sjednocené organizaci nevi-
domých a slabozrakých ČR. Od roku 2004 působí na Ministerstvu pro 
místní rozvoj jako ministerský rada pro bezbariérové užívání staveb. 
Podílel se na přípravě bezbariérové vyhlášky č. 398/2009 Sb.
Je ženatý, má dvě dcery.
Volba mé střední školy byla skvělá. Ve třídě nás bylo maximálně dvanáct. 
Naši profesoři měli zkušenosti se speciální pedagogikou. V praxi jsme zjis-

tili, že máme dobré až nadprůměrné vzdělání. Několik spolužáků dobře 
obstálo především v oblasti podnikové ekonomiky, další skupina v infor-
mačních technologiích. Ani odpoledne jsme nezaháleli a  pečlivě jsme 
připravovali různé „lumpárny“. Některé kousky nejsou odtajněny dodnes.
Vzpomenout také musím na kontext doby. Začátek devadesátých let byl 
dynamický. Na jaře jsme udělali přijímací zkoušky na pětiletou střední eko-
nomickou školu. V létě proběhla transformace a nastoupili jsme na čtyřle-
tou obchodní akademii. Následně díky tomu mimořádně maturovaly dvě 
paralelní třídy ekonomického zaměření. Začínali jsme ve  staré budově 
v  Michli. Školní budova měla svého genia loci. Byla blízko břehu Botiče, 
po kterém byla vyslána nejméně jedna protestní nota. V každé třídě byla 
lokální kamna a  na  záchodě zima. Při operaci Pouštní bouře jsme měli 
ropné prázdniny. Zhruba za  dva roky proběhlo naše stěhování z  Michle 
do nových prostor v Nových Butovicích. Zažili jsme rozpad federace. Naši 
slovenští spolužáci se přes silvestrovskou noc stali zahraničními studenty. 
V rámci některých školních lavic začala probíhat přeshraniční spolupráce. 
Na Slovensko posíláme srdečné pozdravy.
Děkuji za sebe a věřím, že i za celou třídu (maturitní ročník OA 1994). Byl to 
hezký předěl mezi dětským světem a ranou dospělostí.

Ing. PETR NOVÁK, absolvent obchodní akademie v roce 1994
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Nejdříve pracoval jako progra-
mátor v  podniku Svazu inva-
lidů Meta. Dne 3. 12. 1989 byl 
spoluzakladatelem České unie 
nevidomých a  slabozrakých, 
v jejímž čele stál od roku 1992. 
Pod jeho vedením došlo k slou-
čení s  druhou celostátně pů-
sobící organizací nevidomých 
a  k  vzniku dnešní Sjednocené 
organizace nevidomých a  sla-

bozrakých ČR (1996) a obecně prospěšných společností Tyfloservis, 
Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina a sítě kraj-
ských TyfloCenter (2000–2002). Deset let působil ve  vrcholové 
politice jako radní Hlavního města Prahy (2006–2010) a  senátor 

Parlamentu ČR (2010–2016). Dnes se věnuje jednak asistivním tech-
nologiím a kompenzačním pomůckám, jednak působí jako psycho-
terapeut, kouč a supervizor v pomáhajících profesích.

Naše škola, a zejména skvělé paní profesorky a páni profesoři, kteří 
tu působili, mi dali skvělý základ, na kterém jsem mohl celý život sta-
vět. Navíc i na internátě jsme byli skvělá parta, celý život se přátelíme. 
A já podnes považuji za nejlepší způsob vzdělávání, když mladý člo-
věk s postižením může chodit do kvalitní speciální školy a ve volném 
čase se setkávat se zdravými vrstevníky. Dnes je mi ctí, že mohu být 
členem školské rady a něco drobného udělat pro školu, která mi dala 
tolik dobrého.

PhDr. MILAN PEŠÁK, absolvent gymnázia v roce 1982

Na škole studovala obor obchod-
ní akademie v letech 1995–1999.

Po  skončení studia pokračovala 
ve vzdělávání na VŠE Praha, kde 
vystudovala obor Informační 
management na  fakultě infor-
matiky a  statistiky. O  letních 
prázninách během druhého 
a  třetího ročníku nastoupila 
na  brigádu do  mezinárodní 
společnosti Johnson & Johnson, 

sektor Medical Devices & Diagnostics, která se jí stala osudnou. 
Po promoci zde začala pracovat v zákaznickém oddělení, zodpovídá 
za  inventury na  konsignačních skladech v  nemocnicích, mapování 
procesů oddělení a testování používaných aplikací. 

Po mateřské dovolené v roce 2016 oprášila zažloutlé sešity z účet-
nictví a  nastoupila do  společnosti Johnson & Johnson EMEA 
Global Servicess, kde působní na pozici účetní - analytik dodnes. 

Zde s potěšením zjistila, že i v dnešním globálním světě stále platí 
základní účetní principy, které se naučila před více než dvaceti 
lety.

Na  školu si nejčastěji vzpomenu, když se v  práci lopotím s  anglic-
ky psaným mailem. Vybaví se mi hodiny angličtiny, kdy jsme my, 
studenti, prosili pana učitele Antova, abychom místo učení zpívali 
(nezáleží na tom, že anglicky), a on nám většinou vyhověl. Jo, kdy-
bych to byla bývala věděla, byla bych se bývala učila a ne zpívala. 
Do  dalšího života jsem si ze školy “přinesla“ přátele, a  to nejen ze 
svého ročníku, a krásné vzpomínky. A až nyní, po přečtení jiných me-
dailonků, jsem si uvědomila, že kdo měl skutečný zájem se po střední 
škole dále rozvíjet, tomu nabídla podporu a individuální přístup, aby 
toho dosáhl.

Ing. VERONIKA PETŘÍKOVÁ (provdaná Palánová), absolventka obchodní akademie v roce 1999
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V současné době pracuje v ost-
raze u  zdravotnického objektu 
v centru Prahy. 
Ve  škole studoval v  letech 
2009–2011, a  to dvouletou 
obchodní školu. 
Studoval jsem zde, ač nemám 
zrakové postižení, a  tak jsem 
mohl po opuštění základní školy 
doslova poznávat Nový svět. Rád 
na  školu vzpomínám, nejenom 

na  spolužáky, ale i  na  akce, jako byla návštěva herce Jiřího Lábuse, 
nebo na pobyt v Toskánsku. 
Přiznám se, že si nevzpomínám na žádnou konkrétní vtipnou histor-
ku, zajímavé ale může být, jak se i po letech tento Nový svět ke mně 
oklikami vrací. Po dostudování jsem šel na jinou školu, kde jsem stu-

doval na  pečovatele (např. v  domovech důchodců). V  tomto oboru 
již ale nepracuji, po  dokončení školy jsem rozvážel obědy seniorům. 
A moje tehdejší zástupkyně ředitele má nevidomého manžela, pomá-
há při goalballových utkáních atd.
Před pár lety jsem začal pracovat v ostraze. Hlídal jsem rekonstrukci 
Národního muzea, kde byl nejdůležitější fi rmou Metrostav. A jeho za-
městnanci se účastnili cyklomaratonů, kde jezdili jak stavbyvedoucí 
z  Metrostavu, co dělali na  muzeu, tak i  různě postižení, např. Jan 
Bošek, kterého osobně znám.
A také, když covid dovolí, chodím u nás v Řepích na masáže, které zde 
dělají nevidomí maséři. Jedna z masérek chodila do Butovic před asi 
sedmnácti lety, s dalším masérem si tykáme, protože jsme se potkávali 
přímo během mého studia.

JIŘÍ PISKÁČEK, absolvent obchodní školy v roce 2011

Pracuje jako realizátor vzdělá-
vacích akcí pro pedagogy.

Po  absolvování gymnázia po-
kračovala dále na vysokou ško-
lu, kde vystudovala andrago-
giku. Již od roku 2015 pracuje 
v  Národním pedagogickém 
institutu, kde organizuje škole-
ní pro management škol. Práce 
ji baví a naplňuje, a to i proto, 
že na  kurzech občas potká 

známé tváře z dob studia na střední škole.

Na středoškolská léta často vzpomínám. Už po prvních dnech v prvá-
ku jsem věděla, že jsme se sešli skvělá parta spolužáků, která to spolu 
dotáhla až k maturitě. V průběhu společných čtyř let jsme toho zažili 
spoustu, od adaptačního, lyžařského či turistického kurzu až po ma-
turitní večírek po úspěšném složení zkoušky dospělosti. Že jsme byli 

nejen spolužáci, ale především dobří přátelé, značí fakt, že většina 
z nás trávila společný čas také po vyučování, ať už na internátu, kde 
byla převážná část spolužáků přes týden ubytována, nebo i  společ-
nou návštěvou dramaťáku.

Velice se mi na této škole líbil rodinný přístup. Přátele jsem měla nejen 
ve své třídě, ale také v těch ostatních napříč ročníky. Několikrát za rok 
byla organizována společná víkendová akce, například literární toul-
ky, kterých se účastnili žáci, pedagogové, ale třeba i rodinní příslušní-
ci. Byla to skvělá příležitost se navzájem poznat.

Zpětně jsem velmi ráda za studium na této škole, která mi dala zá-
klad do  života i  přátele. Třeba se spolužačkou Aničkou Kaiserovou 
jsme skvělé kamarádky dodnes.

Mgr. ANNA POLÁČKOVÁ, absolventka gymnázia v roce 2012
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Pracuje jako fyzioterapeutka 
a  asistentka ve  speciální škole 
a současně jako sociálně právní 
poradkyně v SONS. 
Gymnázium dokončila v  roce 
1979. Poté absolvovala dvou-
leté nástavbové studium 
na  Zdravotnické škole v  Plzni, 
obor rehabilitační pracovník. 
V  letech 1981–1985 pracovala 
jako rehabilitační pracovník 

v Dětské léčebně ve Františkových Lázních. 
V roce 1985 se provdala a přestěhovala do Zlína.
Od  roku 1992 pracuje jako fyzioterapeutka a  asistentka ve  Spe-
ciální škole Zlín – škola se zaměřuje na  děti s  těžkým mentálním 

a tělesným postižením. V letech 1998–2001 absolvovala bakalářské 
studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor speciální peda-
gogika. Od roku 1998 působí také v SONS ČR jako sociálně právní 
poradkyně.
Již čtyřicet let se aktivně věnuje sportu – nejdříve kuželkám a poz-
ději i zvukové střelbě.

Období studia na gymnáziu pro mne znamenalo velkou životní změ-
nu. Když jsem ve třinácti letech začala mít problémy se zrakem, nevě-
děla jsem o světě zrakově postižených vůbec nic. Na gymnáziu jsem 
získala cenné informace a zjistila jsem, že se i s těžkou vadou zraku dá 
celkem normálně studovat, pracovat a žít.

Bc. HELENA POLÁČKOVÁ (provdaná Hradilová), absolventka gymnázia v roce 1979

Nyní pracuje jako překladatelka 
z nizozemštiny a němšiny.
Po  ukončení gymnázia vystu-
dovala na  Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy moderní 
filologii, obor němčina – nizo-
zemština. V rámci studia (v roce 
1991–1992) studovala nizozem-
skou literaturu v  Nizozemsku 
na Rijksuniversiteit Groningen.
Od  roku 1993 pracovala jako 

překladatelka, příležitostně jako tlumočnice a  učitelka němčiny. 
Z  překladů jmenujme například knížku pro děti nizozemského 
spisovatele Toona Tellegena Veverčák a mravenec (Cinemax, Praha 
1998) a pro dospělé od téhož autora Dvě staré babky (Argo, Praha 
2007). Z  literatury populárně naučné pak například knihu Encyk-
lopedie hudebních nástrojů (Rebo Productions CZ, Čestlice 2004) 
a z non-fiction monografii o Erasmu Rotterdamském nizozemského 
historika Johana Huizingy Erasmus (OIKOYMENH, Praha 2014).

Do roku 1980 viděla na jedno oko, nyní je nevidomá. 
Je zakládající členkou sdružení Okamžik, členkou výboru sdružení 
byla od r. 2000 až do r. 2016. V  roce 2016–2017 pak byla členkou 
Správní rady sdružení Okamžik, z. ú.
V  letech 2004–2010 a znovu v  letech 2016–2017 vedla v Okamži-
ku literární klub. Podílela se například na sestavení sborníku prací 
autorů se zrakovým i jiným handicapem  V hlavě mi šumí tajná řeka 
(Okamžik, Praha 2009). V  Hmateliéru – dílně hmatového modelo-
vání – se v letech 2007–2019 věnovala práci s hlínou, viz výtvarný 
katalog Hlína a já (Okamžik, z. ú., Praha 2018).

Ráda bych poděkovala všem svým gymnaziálním profesorům za vše, 
co mě naučili a co mi předali svým příkladem. Tam někde v hodinách 
latiny, němčiny nebo angličtiny se začal klubat můj zájem o studium 
jazyků. Při povinné četbě Salingerova Kdo chytá v žitě jsem se poprvé 
začala zajímat i o to, kdo tu knížku tak krásně přeložil. A ze zájmu se 
vyklubala spousta překladatelských radostí i starostí, ale hlavně jedno 
velké dobrodružství – překladatelské i čtenářské. Tak velké díky!

Mgr. JIŘINA POLÁKOVÁ (provdaná Holeňová), absolventka gymnázia v roce 1985
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Po  absolvování Základní školy pro 
zrakově postižené (v  Koperníko-
vě ulici a poté na Náměstí Míru) se 
dostal na  Gymnázium pro zrakově 
postižené v Nových Butovicích. Tuto 
školu absolvoval v  letech 2000–
2004. Poté absolvoval na Filozofi cké 
fakultě UK v  letech 2004–2008 ba-
kalářské a v letech 2008–2011 nava-
zující magisterské studium obecné 
historie, poté se specializací na ději-

ny raného novověku v českých zemích. Protože se odjakživa zajímal zejmé-
na o klasickou hudbu, nakonec se rozhodl opět od roku 2014 studovat, a to 
hudební vědu na Filozofi cké fakultě UK. Studium však přerušil a zatím nedo-
končil. Od roku 2010 se intenzivně zabývá sborovým zpěvem. Spolupracoval 
se Smíšeným sborem Josefa Vycpálka a dodnes účinkuje v pěveckém sboru 
při evangelickém kostele sv. Salvátora na Starém Městě. Také spolupracuje se 
soubory zabývajícími se historicky poučenou interpretací staré hudby Sphe-
rae sonantes a  Ritornello. Zabývá se také transkripcí nestarých hudebních 
pramenů a v posledních letech se pokouší i o vlastní skladatelskou tvorbu. 

Od  roku 2018 se vyrovnávám se ztrátou svých nejbližších, babičky a  ma-
minky. Naštěstí o mě s láskou od té doby pečují teta se strejdou. Navíc mám 
spoustu skvělých přátel a spolužáků, se kterými jsem stále v kontaktu. Na své 
studium gymnázia v Nových Butovicích vzpomínám velice rád. I přesto, že se 
jednalo o roky náročné a hektické, vzpomínám s láskou. Pedagogové půso-
bící na tomto gymnáziu nás připravili skvěle na budoucí život. Nejen já, ale 
i všichni ostatní jsme za dobu studia na gymnáziu dospěli. Museli jsme pro-
jít spletitými zákrutami učiva nejrůznějších věd společenských i  přírodních. 
Právě na gymnáziu jsem si věci začal dávat do souvislostí a zjišťoval jsem, že 
všechno souvisí se vším. Škola nás také naučila kritickému myšlení. Nesmím 
ve svých vzpomínkách zapomenout na skvělé a svérázné pedagogy, kteří nás 
zákrutami věd provázeli. Vzpomínám na  naši třídní profesorku Kubátovou, 
která nás měla na češtinu, latinu a estetiku, na paní profesorku Zichovou, kte-
rá nás učila dějepis, na paní profesorku Hozovou, matematikářku, pana pro-
fesora (ředitele) Antova na angličtinu, paní profesorku Buškovou na biologii 
a chemii nebo paní profesorku Horadovou na němčinu. Vzpomínám na neza-
pomenutelné vtipné hlášky pedagogů. Pamatuji si například na hodiny che-
mie, kdy nám hrozilo „vyhození do povětří“, když jsme látku neuměli. Vím, že se 
s námi učitelé natrápili, ale jsem jim za výbavu do života moc vděčný a zůsta-
nu po celý život. Milé Nové Butovice, vzpomínám na vás s láskou – a díky moc!

Mgr. JAN POTŮČEK, absolvent gymnázia v roce 2004

Na škole studoval mezi lety 2011 
a 2014 gymnázium. Po gymnáziu 
vystudoval právní vědy na  Práv-
nické fakultě Univerzity Karlovy. 
V  průběhu studia pracoval v  Or-
ganizaci pro pomoc uprchlíkům. 
Nyní je advokátním koncipientem 
v pražské advokátní kanceláři. 
Na  studium mám jen dobré vzpo-
mínky. Hlavně na internátě jsme se 
spolužáky zažili mnoho zajímavé-

ho. Škola mi dala mnoho zkušeností a hlavně podnětů k přemýšlení, které 
jsou pro mě inspirativní dodnes. Mimořádnou zkušeností pro mě byla mož-
nost vést školní parlament, který jsme se spolužáky na škole založili. Politic-
ké intriky, které se v našem malém parlamentu odehrávaly, naznačovaly, že 

umíme být stejně dobrými politiky jako ti skuteční. I naším parlamentem hý-
baly skandály, a to i korupční, když se mě pan kolega poslanec Kopas poku-
sil bagetou ze školního bufetu pohnout k tomu, abych rezignoval na funkci 
ve  stravovací komisi. Musím zde však upozornit, že „bagetový puč“ nebyl 
úspěšný, neboť v  době pokusu o  úplatek jsem se zrovna vrátil po  dobrém 
obědě z  jídelny. Za zásadní počin naší politické scény považuji to, že jsme 
napříč politickým spektrem navrhli tehdejšímu ministru školství, aby ocenil 
celoživotní dílo paní profesorky Buškové ve  speciálním školství rezortním 
vyznamenáním. Paní Bušková si vyznamenání plně zaslouží a patří jí velké 
uznání za její práci a láskyplný přístup ke studentům. Velké poděkování pa-
tří i všem ostatním pedagogům školy. Při studiu na právnické fakultě jsem 
nikdy neměl pocit, že by mé vzdělání mělo menší váhu než u těch studentů, 
kteří nemají zdravotní postižení. Škole přeji vše dobré a především, aby na-
dále poskytovala možnost vzdělání těm zrakově postiženým, kteří se z nej-
různějších důvodů rozhodnou pro vzdělávání mimo běžné školy.

Mgr. ZDENĚK PRIESEL, absolvent gymnázia v roce 2014
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Nyní pracuje v energetické spo-
lečnosti jako recepční, baví ji 
především každodenní komu-
nikace s lidmi.
Absolvovala obchodní akade-
mii v letech 2001–2005. 

Po škole jsem se díky skvělé paní 
profesorce Miroslavě Wagnerové 
dostala na  ministerstvo školství, 
na  odbor evropských sociál-

ních fondů. Paní profesorce patří velké díky a nikdy na ni ani na práci 
na ministerstvu nezapomenu. Přes některé životní karamboly se na mě 
usmálo štěstí v podobě narození báječného syna, kterému je nyní osm 
let a chodí do druhé třídy.

Vzpomínám na  hezké a  radostné chvíle na  škole i  na  internátu, ale 
i na ty méně radostné. Myslím si, že škola mi do života dala docela dost. 
V první řadě pocit, že i když máme nějaký handicap, neznamená to, že 
jsme oproti zdravým lidem méněcenní.

Ano, někdy jsou podmínky těžší, což jsem na vlastní kůži poznala. Ale 
určitě můžeme v životě něco dokázat. V druhé řadě mě škola naučila 
vážit si druhých lidí a  být tolerantní. Děkuji všem profesorkám, pro-
fesorům, vychovatelkám a  vychovatelům za  to, jak se nám věnovali, 
jak nás vedli a formovali. Mohla bych jmenovat jednotlivě profesorský 
a vychovatelský sbor, ale nerada bych na někoho zapomněla.

JINDŘIŠKA PRINCOVÁ, absolventka obchodní akademie v roce 2005

Školu ukončil maturitní zkouš-
kou v roce 2016 a nyní pracuje 
jako kameraman na volné noze.

Tato škola mi dala dobré zákla-
dy do všech oblastí mého života. 
Začnu tím, že jsem si tam nejen 
díky internátu našel spoustu 
přátel, se kterými se stýkám do-
dnes. Pobyt na  škole mi navíc 
dodával pocit druhého domova 
a  já jsem se tam cítil tak dobře, 

že jsem si připadal jako Harry Potter v Bradavicích. 
Od  prvního ročníku jsem byl navíc zamilovaný do  své spolužačky 
Kristiny, se kterou jsem ve  třetím ročníku navázal vztah, který trvá 
doposud. Mojí velkou zálibou bylo natáčení školních akcí, čímž si při-
vydělávám i nyní. V tom mě škola nesmírně podporovala a ze všech 
nejvíc paní profesorka Wagnerová, za což jsem jí nesmírně vděčný. 
Díky tomu mi bylo umožněno zorganizovat natáčení vánoční ankety, 

kdy jsme se vyptávali profesorů i studentů na jejich vánoční tradice 
a  obyčeje. Moderátorku mi tehdy dělala právě Kristina, protože já 
jsem musel být pochopitelně za  kamerou. Proto se tato vzpomínka 
řadí mezi mé nejhezčí, a troufám si říct, že to byl minimálně z mého 
pohledu právě ten okamžik, který nás tak sblížil. 

Se slzou v  oku vzpomínám na  tuto školu a  občas si říkám, jaké by 
to bylo krásné tam opět studovat. Dala mi přátele, lásku, podporu 
a  zkušenosti v  natáčení - krásné a  mnohdy veselé vzpomínky. Rád 
bych za  to vše poděkoval všem profesorům, a  pokud si někdo za-
slouží speciální vyznamenání, tak je to naše třídní, paní profesorka 
Miroslava Kučerová, která při nás stála ve všech situacích při našich 
malérech, protože musím přiznat, že jsme nebyli zrovna vzorná třída, 
ale to už by byl jiný příběh…

MICHAL PŘIBÁŇ, absolvent oboru sociální činnost v roce 2016
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V  současnosti pracuje jako 
lektor keramiky, arteterapeut 
u mentálně postižených a re-
daktor několika časopisů. Vě-
nuje se vlastní literární i  hu-
dební tvorbě.

Po  gymnáziu nastoupil 
do  nástavbové zdravotní 
školy na  rodném Slovensku, 
avšak stesk po  Praze brzy 
převládl. V  následujících de-

seti letech vystřídal několik povolání (dělník v cihelně, vykla-
dač balíků, pekař, zahradník, topič), po revoluci krátce zastával 
funkci jednatele společnosti s  ručením omezeným. Od  roku 
1994 se začíná vážněji věnovat literatuře, později výuce práce 
na počítači a keramice v Rehabilitačním a rekvalifi kačním stře-
disku pro nevidomé Dědina. Zde od  roku 2005 pracuje jako 
lektor keramiky, zároveň jako arteterapeut mentálně postiže-
ných v Unhošti – Nouzově. Vedle toho je redaktorem literární-

ho časopisu Polyfémos a dětského občasníku Beránek při o. s. 
Integrace, později v Nadačním fondu Mathilda. 

Knižně vydal sedm titulů pro dospělé a dva pro děti. V součas-
nosti se vedle psaní věnuje haptické tvorbě a  hraní na  akor-
deon ve folkrockové kapele.

Na gymnázium Koperníkova1 pohlížím jako na zlomové období, 
které zásadně ovlivnilo můj další životní směr. Škola i město v dru-
hé polovině sedmdesátých let poskytovaly navzdory politické si-
tuaci formující vědomosti a  zkušenosti, které - sic jen ozvěnou - 
propojovaly nitro mladého studenta se slavnou československou 
historií. A malá škola byla odrazem tohoto velkého kontinua.

JÁN RAKYTKA, absolvent gymnázia v roce 1979  

Pracuje jako masér v neziskové 
organizaci. Je velký nadšenec 
do integrovaného záchranného 
systému, takže úspěšně absol-
voval taktické cvičení jako fi gu-
rant se záchrannými složkami 
Ústeckého kraje.

Školu studoval v  letech 2004–
2007, a to tříletý obor obchodní 
škola. 

Vzpomínám na  školu velmi srdečně. Dala mi hlavně všeobecný 
rozhled, vzdělání a spoustu nových zážitků. Nejlepší bylo každo-
pádně účinkování v dramatickém kroužku a následné hraní před-
stavení. To jsem do  té doby nikdy nezažil. Také rád vzpomínám 

na to, jak jsme jezdili na lyžařské pobyty a na další bohaté spor-
tovní aktivity, které organizovala skvělá paní profesorka Petra 
Paďourová. Dodnes se kamarádím s některými spolužáky, i když 
momentálně jen online. Při studiu i na internátě jsem zažil 3 hezké 
roky a nikdy na ně nezapomenu.

MAREK ROJÍČEK, absolvent obchodní školy v roce 2007  
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Pracuje jako samostatný poš-
tovní referent v Kanceláři prezi-
denta republiky. 
Na  škole studoval v  letech 
1997–2000. Po  skončení stu-
dia začal pracovat pro Správu 
Pražského hradu, kde pra-
covně působí dodnes. Svůj 
život zasvětil sportu, věnuje 
se aktivně lyžování, plavání, 
atletice, ale především ho-

rolezectví a  také běhu. Je předsedou horolezeckého oddílu 
MATAHARI.
Největší láskou jeho života je určitě horolezectví. Své výstupy 
podrobně popisuje na vlastních webových stránkách. Vedle ho-
rolezectví se také aktivně věnuje běhu. Již sedmým rokem or-
ganizuje charitativní běžecký závod „Od  nevidim do  nevidim“. 
V rámci této běžecké akce jsou vybírány finanční prostředky pro 
konkrétní dítě s handicapem.

Jak šel čas, pomalu ale jistě jsem si uvědomoval, že se nemohu 
jen litovat, ale že chci svému okolí a hlavně sobě ukázat, že něco 
dokážu. Osud mi přihrál náhodu, která mi ukázala cestu. Na  uči-
lišti jsem se dostal do kontaktu s umělou stěnou a tím to všechno 
začalo. Můj život je lezení po  skálách, horách i  umělých stěnách. 
Často překonávám strach, občas bolest, někdy vyčerpání, spolé-
hám na  kamarády. Největší problém pro jakkoliv handicapované 
lidi totiž není v tom, jak se nějaký sport naučit, ale především, jak si 
vytvořit okolo sebe základnu lidí, kteří se věnují stejnému koníčku 
jako oni. To se mi myslím daří.

JAN ŘÍHA, absolvent obchodní školy v roce 2000

V  současnosti se pracovně 
pohybuje v  oblasti budování 
týmů, mentoringu a  řešení or-
ganizačních změn.

Letos je tomu už deset let, kdy 
jsem maturoval na oboru všeo-
becné gymnázium. Za studium 
na této škole jsem moc rád. Na-
učil jsem se na ní hrát goalball, 
se kterým jsem procestoval Ev-

ropu a účastnil se i mistroství světa. Vyzkoušel jsem si však závodně 
i  atletiku a  další sporty. Naší třídní byla proslulá matikářka, paní 
Hozová, i díky ní jsem se dostal na VŠE v Praze, kde jsem absolvoval 
čtyřměsíční výměnný pobyt v Kanadě. 

Aktuálně jsem  šťastně ženatý se svou taneční partnerkou, s  kte-
rou jsme vystupovali mnohokrát i  na  maturitních plesech školy. 
Máme už i  devítiměsíční dcerku. Pracovní život s  volnočasovými 
aktivitami mě nakonec dovedl k oblasti řízení projektů, budování 
týmů, mentoringu a řešení organizačních změn. Aktuálně se plá-
nuji dobrovolnicky zapojit do podpory zaměstnávání OZP.

Ing. JOSEF SARKÁNY, absolvent gymnázia v roce 2011
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V  současné době pracuje 
v  organizaci SONS ČR jako 
lektorka počítačů a  součas-
ně jako metodička sociálních 
služeb.

Na  gymnáziu v  Nových Bu-
tovicích studovala v  letech 
2002–2006. Po  maturitě vy-
studovala na  Masarykově 
univerzitě v  Brně nejprve 

v  bakalářské studiu sociologii a  v  navazujícím magisterském 
studiu obor sociální práce. Pracuje v neziskovém sektoru, prá-
ce ji baví a považuje ji za smysluplnou.

Na  roky na  střední škole vzpomínám ráda – na  biologii s  paní 
Buškovou, na akrostichy, které jsem se naučila psát (za trest) díky 
paní profesorce Kubátové, na  chození do  schodů do  čtvrtého 
patra i  na  maturitu, ze které mi utkvěla v  paměti hrůza z  toho, 
že v angličtině nevím nic o Novém Zélandu. Naučila jsem se, jaké 
to je být ta „lepší“ ze třídy, a také, jaké to je dostávat čtyřky z ma-
tematiky, když jsem se zamilovala do spolužáka.

Mgr. PETRA SCHEJBALOVÁ, absolventka gymnázia v roce 2006   

V  současnosti pracuje v  ad-
ministrativě na  zdravotním 
středisku.

Školu ukončila maturitou 
v  roce 2009. Po  maturitě na-
stoupila na  Městský úřad 
Prahy 6 jako recepční, kde 
pracovala téměř devět let. 

V  té době současně vystudovala dálkově bakalářské studium 
na  Metropolitní univerzitě Praha, obor veřejná správa, a  do-
cházela celkem jeden a půl roku do motolské LDN jako dob-
rovolník. 

Bc. ZUZANA SCHINDLEROVÁ, absolventka obchodní akademie v roce 2009   

Pracuje na  administrativní pozici 
v chemické fi rmě.   
Ve  škole studovala v  letech 2009–
2013, a  to obor obchodní aka-
demie. Školu si vybrala i  přesto, 
že neměla zrakové postižení. Pro 
vozíčkářku totiž byla škola dobře 
přístupná svojí bezbariérovostí. 
Po  maturitě našla krásnou práci 
v oboru, který ji i po mnoha letech 
baví a naplňuje.

Jedna z mých legračních vzpomínek na začátky studia patří hned prvnímu 
školnímu dni. Všichni jsme se 1. září usadili do svých lavic a čekali na pana 
učitele a jeho vřelé uvítání na škole. Slyšíme drhnout bílou hůl o zem. Zvuk 
se stále blíží a s ním i muž, asi tak kolem padesáti let. To bude pan učitel! 
Dost špatně vidí, to je skvělý, že i přesto učí, říkám si v duchu. Přišel do třídy. 
Všichni jsme se jako slušně vychovaní studenti postavili, abychom pana 
učitele uvítali. K našemu překvapení ale nezamířil k učitelské katedře. Při-
šel k poslední lavici u okna a poslušně se usadil. Nechápali jsme, co se děje. 
On nám záhy vše vysvětlil slovy: „Ahoj studenti, jmenuji se Vladimír a jsem 
váš spolužák. Jsem dobře ve  třídě A1?“ A  takových společných historek 
jsme za čtyři roky studia nasbírali hodně.

TEREZA SKALICKÁ, DiS., absolventka obchodní akademie v roce 2013  
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V současnosti pracuje jako psy-
choterapeutka.
Na  gymnáziu maturovala 
v  roce 1994. Vystudovala Ka-
tolickou teologickou fakultu 
Univerzity Karlovy a poté čtyři 
roky studovala na  Filozofické 
fakultě UK, obor psychologie. 
Druhé studium však z  rodin-
ných důvodů nedokončila. Má 
pět dětí.

Absolvovala dva dlouhodobé psychoterapeutické výcviky, jeden 
v oblasti individuální psychoterapie a druhý zaměřený na párovou 
a rodinnou terapii. Ve svém oboru působí od roku 2008. 

V  současnosti provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi 
Poradna Jitřenka.

Po mnoha letech ve mně stále zůstává zájem o dění ve společnosti 
a  chuť nést za  svůj život plnou zodpovědnost, které jsem načer-
pala v hodinách paní profesorky Růženky Rališové. A také neutu-
chá moje láska k  latině, kterou jsem získala díky paní profesorce 
Kubátové.

Mgr. KATEŘINA STEHLÍKOVÁ, absolventka gymnázia v roce 1994

V  současnosti pracuje jako re-
habilitační pracovník.

Za  studijní obor si vybral ob-
chodní akademii, na které strávil 
skvělé čtyři roky. Studium zapo-
čal v  roce 2008 a  maturitu složil 
v roce 2012. Po ukončení střední 
školy se rozhodl pro studium 
na  vysoké škole UK FTVS, obor 
Tělesná výchova a  sport osob se 
specifickými potřebami. Nava-

zující magisterské studium, Aplikovanou tělesnou výchovu, dokončil 
dálkově při zaměstnání. 

V současné době je zaměstnán jako rehabilitační pracovník v lázních 
v  Poděbradech, kde se stará o  pohybový program a  skupinové lekce 
dětí s  obezitou a  nadváhou. Dále pracuje v  posilovně a  centru zdra-
vého pohybu v  Poděbradech, kde masíruje, pomáhá udržovat chod 
posilovny a vede skupinové a individuální lekce.

Ve svém volném čase se snaží věnovat sportu a rodině. 

V  době středoškolského studia jsem to ještě nevěděl, ale prozatím to 
pro mě bylo nejlepší období života. Přispělo k  tomu mnoho zážitků 
a lidí, kteří se mnou studovali, bydleli na internátě nebo se mě snaži-
li něco naučit. Bylo to pro mě pohodlné a  bezstarostné období,  jsem 
za něj dnes vděčný a rád vzpomínám na hodně spolužáků a kantorů, 
například na velice tolerantní a hodnou třídní učitelku, paní Kučerovou, 
nebo paní Wagnerovou, které se nás vždy snažily někam posunout.

Mgr. VÁCLAV SVOBODA, absolvent obchodní akademie v roce 2012
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Dnes pracuje jako administ-
rativní pracovník v hotelu Ibis 
Plzeň. 

Chodil jsem na obchodní ško-
lu v letech 2000–2003 a tato 
škola mi dala hrozně moc. 
Svým přístupem mi pomohla 
překlenout složité období po 
prodělání lymské boreliózy. 
Byla zde skvělá parta učitelů, 

žáků i vychovatelů. Dokonce i v létě jsme jezdili na akce, napří-
klad na pěší turistiku či cykloturistiku. Vždy na tuto školu rád 
vzpomínám.

DAVID ŠIMEK, absolvent obchodní školy v roce 2003

Po  úspěšném složení matu-
ritní zkoušky se rozhodl zahá-
jit studium v  jazykové škole 
Spěváček, konkrétně poma-
turitní studium angličtiny. 
V  tuto chvíli má podanou 
přihlášku na  ČZU, na  Fakul-
tu agrobiologie a  přírodních 
zdrojů – obory Ochrana kra-
jiny a  využívání přírodních 
zdrojů, Ekologické zeměděl-

ství a Veřejná správa v zemědělství, rozvoji venkova a krajiny. 
Jakožto milovník přírody a  zvířat doufá, že mu vyjde obor 
Ochrana krajiny a využívání přírodních zdrojů. Zároveň podává 
přihlášku na Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, 
obor Sociální a  charitativní práce. Dále uvidí, co si na  něj ži-
vot přichystá, bude tomu čelit s optimismem a důvěrou, že vše 
dobře dopadne…

Když se řekne GOA, mnohým se vybaví škola jako malá vesnič-
ka, která je něco mezi malým městem, co se ruchu týče, avšak co 
se jejích „obyvatel“ týká, jsou to ti nejochotnější lidé, které jsem 
za  svůj život zažil. Mně osobně se vybaví také místo, které jsem 
mohl považovat a považoval za domov… a stále to tak cítím! Je 

to už rok, co jsem ofi ciálně ukončil studium a také kariéru člena 
Školské rady, ale ty čtyři roky mě hodně ovlivnily. Jsem vděčen 
za  vše, co jsem zde prožil a  co mě zdejší profesoři a  profesorky 
naučili, protože díky nim jsem nejen pochopil sám sebe, ale také, 
co je mým životním cílem, a  ten také budu následovat… Dobře 
si pamatuji na první dny v prváku a další různé události, které se 
během těchto čtyř let odehrály. Konec mého studia byl pozname-
nán hroznou dobou pandemickou, která stále trvá. Každopádně 
bych léta strávené na této škole za nic na světě nevyměnil. Získal 
jsem zde dobré kamarády a rozšířil si obzory v různých oblastech 
vědy, jazyka a  literatury, opět nalezl lásku k divadlu (díky Klubu 
mladého diváka). Nikdy jsem nelitoval svého rozhodnutí studovat 
zde a doufám, že tato škola si zachová své kvality i pro další gene-
race studentů, které přijdou po nás … Vždy na vše budu v dobrém 
vzpomínat.

ONDŘEJ ŠNAJDR, absolvent gymnázia v roce 2020
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Na  gymnáziu studovala v  letech 
2010–2015. Poté získala bakalář-
ský titul z  ekonomie v  Českých 
Budějovicích a  nyní pokračuje 
i  se svým vodicím psem  nava-
zujícím magisterským studiem 
na  Karlově univerzitě v  oboru 
strategické komunikace.
Co mi dalo studium na  GOA? Ne-
chci znít pateticky, ale vlastně celý 
život. Moje dokonale nedokonalé 

tělo mi umělo život komplikovat od prvních dní na světě a pokračuje v tom 
úspěšně celý život. Na  GOA mě přivedl jistý druh psychického zoufalství 
ze základní školy a  osmiletého gymnázia, kde jsem se snažila studovat 
mezi zdravými. Bohužel jsem měla smůlu na kolektivy jak spolužáků, tak 
i některých vyučujících a na přijímací zkoušky GOA jsem šla jako nejistý 
uzlíček rozsypaných nervů zatížený roky šikany. Byla jsem tehdy přesvěd-
čená, že být jiný je zlo, které si zaslouží být vymýceno, a pochybovala jsem 
o všem, co jsem v životě znala. Ale GOA mé vnímání zcela změnila. 
Díky svému tělu a  překvapením, které mi tak rádo chystá, jsem nakonec 
strávila na  škole pět  let, vystřídala dvě třídy a  tři třídní učitelky a  získala 

dva skvělé kolektivy spolužáků, pět let plných povzbuzení, spoustu no-
vých i  oprášených vědomostí … a  především nepřeberné množství 
skvělých vyučujících, u  kterých jsem vždy nacházela oporu, podporu, 
pochopení, důvěru a dnes si troufám říci, že i přátelství. Kdybych je měla 
jmenovat všechny, bylo by to na mnoho listů papíru, ale rozhodně nikdy 
nezapomenu na recepty a debaty o pečení s paní Kučerovou, na podporu 
mých spisovatelských a divadelních ambicí paní Eliáškovou, na spoustu 
matematického a  fyzikálního smíchu s  paní Jansovou, na  první jednič-
ku z chemie s panem Žďánským a na mnoho dalších a dalších, o kterých 
bych ráda povídala celé hodiny. A  nad tím vším držel ochrannou ruku 
tehdejší ředitel, pan Antov, se svou vřelostí a pomyslnou otcovskou náru-
čí, který je pro mne dodnes ryzím zosobněním slova gentleman. 
Škole vděčím za pomoc s nalezením sebe sama, za spoustu vědomostí, 
které mi pomohly dál úspěšně studovat a mnohdy se ukázaly být hlubší 
než u mnoha mých vrstevníků, za pochopení, že handicap není nic zlého, 
že je to jen jiná barva toho samého světa. Mám ráda lidi, které jsem díky 
škole poznala, ať přímo či nepřímo. A nakonec mám radost, že škola dál 
žije a může předat střípek své magie dalším ztraceným duším. Věřím, že 
se snad brzy zase všichni sejdeme a že budu moci své díky vyjádřit i těm, 
kteří se na tento list nevešli, vězte, nezapomněla jsem na vás a nikdy ne-
zapomenu.

Bc. BARBORA SIALA ŠPIROCHOVÁ, absolventka gymnázia v roce 2015

Gymnázium studovala v  letech 
2012–2016, poté získala baka-
lářský titul v  oboru ergoterapie 
na Západočeské univerzitě v Plzni. 
Nyní pracuje v  soukromé ambu-
lanci dětské ergoterapie v  Plzni, 
kde se věnuje dětem s nejrůzněj-
šími typy postižení. Ve své profesi 
usiluje o maximální možnou sobě-
stačnost a  plynulý rozvoj „svých“ 
malých klientů. Kromě přímé 

práce s dětmi se věnuje také propagaci dětské ergoterapie prostřednic-
tvím článků a  videí, navštěvuje základní a  mateřské školy, kde pořádá 
ergoterapeutické programy pro děti i rodiče. V roce 2021 se chystá projít 

ročním certifikovaným kurzem senzorické integrace, který se v ČR bude 
konat poprvé. Své znalosti se snaží neustále rozvíjet prostřednictvím od-
borných kurzů a seminářů z různých oblastí ergoterapie. 
Studium gymnázia a setkání s tamními studenty mě přivedlo k myšlence, že 
i přes jakýkoliv handicap může být člověk velice úspěšný a plnit si své sny. Tuto 
ideu se snažím přenášet do své práce, protože věřím, že se každé dítě rodí s po-
tenciálem uspět. Středoškolské období v Praze mě do života vybavilo nejen vě-
domostmi a dovednostmi získanými studiem, ale také potřebnou samostat-
ností. Naučila jsem se spoléhat sama na sebe a orientovat se ve velkoměstě. 
Čtyři roky na střední škole byly plné nezapomenutelných a nespočetných zá-
žitků a  příhod, počínaje adaptačním kurzem až po  náš cykloturistický výlet 
a krásný maturitní ples. Jedním z nejzásadnějších momentů byl pro mě matu-
ritní a imatrikulační ples v lednu 2015, kde jsme s kamarádkou a spolubydlící 
Luckou pomáhaly. Tehdy jsem se poprvé setkala se svým budoucím manželem.

Bc. TEREZA ŠUSTÁČKOVÁ (provdaná Koudelková), absolventka gymnázia v roce 2016
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Na  škole studovala v  letech 
2009–2012 obor obchodní 
akademie. Po  maturitě odjela 
na  rok do  Manchesteru a  pak 
ještě na  půl roku do  Amsterda-
mu. Po návratu domů nastoupila 
na Vysokou školu obchodní, kde 
vystudovala bakalářský obor 
Služby letecké dopravy. V  září 
2016 se jí narodil první syn Voj-
těch, a  proto na  magisterské 

studium nastoupila už v kombinované formě. Když na konci čtvrté-
ho ročníku zjistila, že s manželem čekají dvojčata, rozhodla se na rok 
studium přerušit, což se nakonec ukázalo jako moudré rozhodnutí. 
Zora s Matějem se rozhodli na svět si trochu pospíšit a narodili se už 

na konci listopadu 2018. Po roce nastoupila zpět do školy, ale zjistila, 
že s třemi malými dětmi se studuje poněkud obtížněji než s jedním. 
Pátý ročník se tedy o rok protáhl, ale nyní již dokončuje diplomovou 
práci a v červnu se chystá ke státním zkouškám a ukončení magister-
ského studia. 
Na co vzpomínám z doby svých středoškolských studií? Asi na všechno. 
Na  naši školu jsem přestoupila v  pololetí prvního ročníku z  jiné střední 
školy a  nikdy jsem toho nelitovala. Vždy jsem si velmi vážila osobního 
přístupu, který byl naprostou samozřejmostí, stejně tak i  důvěry, která 
do nás byla vkládána naší třídní učitelkou, Miroslavou Kučerovou. Vzpo-
mínám na spoustu a spoustu legrace, kterou jsme si v rámci školy užili, 
ať už to bylo přímo ve třídě, nebo při mimoškolních aktivitách, výletech 
či sportovních událostech. Léta v  Butovicích mi dala mnoho zážitků, 
spousty nezapomenutelných vzpomínek a  několik životních přátel – to 
považuji asi za to nejvíc, co jsem mohla ze střední školy „vytřískat“. Děkuji.

Bc. VILMA ŠVAGEROVÁ (provdaná Baierová), absolventka obchodní akademie v roce 2012 

Na škole studovala v  letech 
1967–1970. Při studiu ji nejvíce 
bavily cizí jazyky. Měla před-
stavu, že by po  maturitě mohla 
ve studiu jazyků pokračovat, ale 
vleklé komplikace při onemoc-
nění očí ji nasměrovaly na profe-
si, o které by ji dříve vůbec nena-
padlo uvažovat. Lékaři připustili 
jen krátké nadstavbové studium 
oboru bez náročné zátěže zra-

ku jak při studiu, tak při výkonu povolání, což tehdy byla střední 
škola sociálně právní. Tento obor vystudovala v Brně, kde se pak 
natrvalo usadila. Po dvouletém studiu a maturitě jako čerstvá so-
ciální pracovnice nastoupila do Dětského diagnostického ústavu 
v Brně, kde pracovala několik let až do založení rodiny. Po rodičov-
ské dovolené pracovala opět ve své profesi v Krajské pedagogic-
ko-psychologické poradně v  Brně. V  době, kdy se děti připravo-
valy na školní docházku, se rozhodla věnovat svůj čas především 
jim a zaměstnání v poradně ukončila. V této nové situaci se jí ale 

nabídla možnost využít zájem o cizí jazyky. Svoji nabídku rozšířila 
o  italštinu a  složila podnikovou tlumočnickou zkoušku u  Brněn-
ských výstav a  veletrhů. Příležitostně pak pracovala při meziná-
rodních veletrzích u  českých a  slovenských podniků zahraniční-
ho obchodu. Asi dva roky vykonávala domácí práci pro brněnské 
družstvo invalidů Drutěva. Byla to práce, při které byla potřebná 
zručnost a  pečlivost se smyslem pro estetiku. Bylo to období, 
na které by bylo škoda zapomenout. 

Po  společenských změnách v  roce 1989 spolu se svou příbuznou 
založila cestovní kancelář s výhradním zaměřením na Itálii. Prožíva-
la dynamické období s mnoha cestami do zahraničí, navazováním 
nových kontaktů, získáváním přátel, zkušeností a zážitků, o jakých ji 
předtím ani nenapadlo snít.

Po sedmi letech tohoto místy až hektického života zvolila cestu roz-
volnění. 

Když na  začátku roku 1998 dostala nabídku práce ve  Sjednocené 
organizaci nevidomých a slabozrakých, po krátkém váhání ji přijala. 
V roce 2000 byla založena první Tyfl ocentra jako dceřiné společnosti 
SONS. V roce 2001 přešla do Tyfl ocentra Brno, a tak se vrátila ke své 

MARIE ŠVEJDOVÁ, absolventka Střední všeobecně vzdělávací školy pro mládež s vadami zraku v roce 1970
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V  současné době pracuje jako 
poradkyně a  lektorka v  téma-
tech života s  těžkým zrakovým 
postižením.
Gymnázium absolvovala v  roce 
1990. Následně vystudovala 
v bakalářském stupni angličtinu 
na  katedře překladatelství - tlu-
močnictví Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy a magisterský 
obor psychologického poraden-

ství na West Chester University of Pennsylvania v USA. Během studia 
se věnovala vrcholovému sportu (běhy na střední tratě, běh na lyžích, 
doplňkově plavání), je medailistkou z  řady startů na světových sou-
těžích, včetně paralympiád. Celoživotně se věnuje práci ve prospěch 
zrakově postižených formou poradenské a sociální činnosti, v posled-
ních letech pod hlavičkou malé neziskové organizace Rozhledna. Se 
svým mužem vychovává dvě děti.

Pedagogům gymnázia chci především poděkovat za  to, že mi umožni-
li skloubit studium s  náročným sportovním tréninkem a  že mi nikterak 
nesnižovali studijní laťku. Během vysokoškolského studia jsem ocenila, 
jak výborně mě gymnázium naučilo pracovat. Ráda vzpomínám na řadu 
svých vyučujících. S velkým respektem si vybavuji, jak nás paní profesor-
ka matematiky, Eva Hadáčková, precizně a důsledně vedla k perfektnímu 
matematickému zápisu v Braillově písmu. Téhož jsem si považovala také 
ve fyzice a chemii u paní profesorky Wandy Gonzúrové. Paní Růženka Ra-
lišová měla vždy velké pochopení pro nás, zcela nevidomé studenty, s ne-
smírným nasazením se starala o to, aby nám z výuky dějepisu a zeměpisu 
nic neuniklo, o  přestávkách nám půjčovala nádherné, v  té době velmi 
vzácné hmatové atlasy světa, tvořivě vymýšlela, jak nám zprostředkovat 
to, co nám během výkladu kvůli nemožnosti sledovat tabuli mohlo unik-
nout… Osobitý němčinář Marek Světlík měl pěkný humor a decentně si 
dobíral zejména studentky, češtinářka, paní profesorka Růžena Kubáto-
vá, nám předávala úžasný zápal pro skvělé knihy… Děkuji.!
Autorem fotografie je Petr Topič.

Mgr. PAVLA VALNÍČKOVÁ (provdaná Kovaříková), absolventka gymnázia v roce 1990

Pracuje v  sociálních služ-
bách. Hned po  škole nastou-
pil do  Ústavu Domov Domino. 
Od července 2019 je zaměstnán 
jako pracovník v sociálních služ-
bách v Domově Ráček o. p. s., což 
je denní stacionář, a je zde velice 
spokojen.

To, že škola slaví 65 let, je krásné! Je to potvrzení o její funkčnosti a kvalitě. 
Na léta ve škole vzpomínám jako na bezstarostná. Zažil jsem zde spoustu 
zábavy, přátelství, ale i práce, neboť, jak říká přísloví: „Bez práce nejsou 
koláče (tedy maturita)!“ Vzpomínám také na učitele a vychovatele na in-
ternátě. Léta strávená ve škole byla prostě super!

ŠTĚPÁN VĚTROVEC,  absolvent oboru sociální činnost v roce 2017

původní profesi. Pět let zastávala funkci vedoucí jednoho z odděle-
ní Tyfl ocentra Brno a poté funkci koordinátora pro sociálně právní 
poradenství. Vedle nastavených pravidel bylo možné využít i vlast-
ní kreativitu, a  to činilo tuto práci velmi zajímavou. Po nastoupení 
do starobního důchodu v Tyfl oCentru Brno pracovala dále na polo-

viční úvazek a nakonec ještě několik let až do roku 2020 na dohody.
Svoji pracovní činnost v  mládí jsem zahájila jako sociální pracovnice, 
v dalších zaměstnáních jsem získala nenahraditelné zkušenosti a s nimi 
jsem profesní dráhu ukončila opět jako sociální pracovnice.
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V  současnosti je na  mateřské 
dovolené.
Na  škole studovala v  letech 
2015–2019, a to obor obchodní 
akademie. Je maminkou roční-
ho syna Jakuba, takže svoji dal-
ší studijní či profesní kariéru má 
teprve před sebou.

I  když jsem momentálně šťast-
nou maminkou na mateřské do-

volené, jsem ráda, že jsem i  při zrakové vadě mohla studovat právě 

obor ekonomického zaměření. Hodně praktických znalostí používám 
i v běžném osobním životě. Dokážu si například bez problémů a po-
moci vidících vyřídit jakékoliv úřední záležitosti, poradit komukoli 
v  rodině ve  věcech praktického účetnictví, nebo jsem pomáhala ka-
marádovi se založením živnosti. Často mi přitom projede hlavou myš-
lenka: Jo, ještě že jsem ve škole dávala pozor!

NIKOLA VOŇAVKOVÁ (provdaná Chrudimská), absolventka obchodní akademie v roce 2019

Na  školu nastoupila v  roce 
2017. Po  maturitě bude dále 
studovat na  Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy, obor Jazyky 
a komunikace neslyšících. Bude 
se tedy i  dále věnovat obo-
ru, který na  škole vystudovala 
a který ji baví.

Zdá se to jako včera, kdy se mi 
otevřely brány naší školy. Nyní 

má čtyřletá cesta skončila a brány se za mnou zavřely. Mohu říci, že 

na studium, a nejen na něj, budu vzpomínat vždy a velice ráda. Naše 
škola mi dala nejen mnoho vědomostí, ale hlavně jsem poznala skvě-
lé přátele a učitele. Velice mne překvapilo, že může na škole panovat 
taková přátelská až rodinná atmosféra. Naší škole vděčím za mnoho 
věcí, ať už je to vštěpování vědomostí v oboru, poznání sama sebe či 
pomoc v obtížných životních situacích.

HANA ZACHOVÁ, absolventka oboru sociální činnost v roce 2021
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V  současnosti se věnuje svým 
tvůrčím koníčkům a  výsledné 
výrobky distribuuje svépomocí. 
Momentálně marně hledá praž-
ské kompletně bezbariérové 
prostory pro realizaci hmatové 
výstavy vlastní keramiky. Drží se 
však životního hesla své kama-
rádky: „Sny jsou od toho, aby se 
plnily.“ A tak si je plní. ☺

Škola mi dala skvělá dlouhodobá přátelství nejen mezi spolužáky a stu-
denty obecně, ale i mezi vyučujícími. Naučila mě, že lidi mnohdy nemáme 
rádi proto, jací jsou zvnějšku, ale měli bychom si jich vážit pro to, co dělají 
nebo jak to dělají. Někteří lidé v této škole mě svým chováním přesvědči-
li, že věci nejsou vždy takové, jaké se zdají. Také jsem ve škole zjistila, že 
jsou lidé, kteří mají zvláštně seřazené priority, i to je věcí poznání. Škola 
mi také dokázala, že změna nemusí stoprocentně vždycky být změnou 
k horšímu. Ba naopak. Ale přiznávám otevřeně, že jsem zažila i situace, 
které bych ráda, kdyby nikdy nevznikly. 

Ve škole jsem zažila krásné předvánoční konce školy v podobě povede-
ných besídek a skvěle zorganizovaných adventních dílen, na kterých i ten, 
co si o sobě myslí, že je ten nejméně šikovný na planetě, měl možnost pod 
vedením fajn vyučujících vytvořit krásné věci. Díky škole jsem měla šanci 
se s výplody vlastní tvorby zúčastnit několika soutěží a na některých být 
dokonce úspěšná.
Myslím, že nikdy nezapomenu na  tolerantní a  usměvavou vyučující se 
smyslem pro humor, paní Kláru Eliáškovou; vlídnost paní profesorky 
Jany Buškové; člověka s velkým srdcem a umem naučit angličtinu, paní 
Zuzanu Petržilkovou; skvělého vyučujícího účetnictví pana Macháče, 
který vždy vše s klidem a srozumitelně vysvětlil; paní profesorku Blanku 
Císařovou, jejíž hodiny obchodní korespondence mi hodně daly; v nepo-
slední řadě ani na pana profesora Žďánského a jeho hodiny matematiky, 
na pana Jelínka, odborníka přes techniku, či na zábavné hodiny tělocvi-
ku a zeměpisu s paní profesorkou Paďourovou. Skoro všichni jmenovaní 
měli svoji větu, která je charakterizovala, a říkali ji co hodinu. Čímž se ba-
vil celý náš ročník a já na to teď ráda vzpomínám.

PETRA ZELENKOVÁ, absolventka obchodní školy v roce 2007

V  současnosti je zaměstnána 
jako pracovnice volnočasových 
aktivit v  domově pro seniory. 
Práce ji baví a naplňuje.

Na  škole studovala obchodní 
akademii od roku 2008 do roku 
2012. Na  rozdíl od  většiny 
ostatních spolužáků jí na  zá-
kladce matematika nikdy neva-
dila a vzhledem k ekonomické-
mu zaměření školy pro zrakově 

postižené se jí to jevilo jako logická volba. Když jí pak navíc kama-
rád Pepa Sarkány (také absolvent školy), který je o rok starší a byl 
již tedy v prvním ročníku, sdělil své veskrze pozitivní zkušenosti, 
bylo rozhodnuto. 

V roce 2012 školu úspěšně dokončila a zvládla i poměrně náročnou 
státní maturitu. Poté pokračovala ve studiu na Vyšší odborné škole 
Jabok, kterou ale po třech letech nedokončila. Bohužel v některých 
předmětech silně filozofického charakteru se už začala trochu ztrá-
cet. V průběhu studia si ale udělala kurz asistenta pedagoga a peda-
goga volného času. Během studia si našla přítele, nynějšího man-
žela, se kterým spokojeně žije v  Kladně. V  budoucnu se rozhodně 
nebrání ani rozšíření rodiny. 

Tato škola byla díky mému zrakovému handicapu tou nejideálnější 
možností. Vyhovoval mi menší kolektiv, výborný přístup profesorů i spe-
ciální pomůcky, které nám umožnily studium v  jednotlivých předmě-
tech… Na  internátě jsem si našla skvělé kamarádky, Terezku a  Míšu, 
se kterými jsem trávila hodně času. Dokonce jsme si navzájem byly 
i na svatbě. Ráda na školu a časy na internátě vzpomínám.

LUCIE ZVOLSKÁ (provdaná Merunková), absolventka obchodní akademie v roce 2012



Sportujeme pro radost z pohybu 
i na soutěžích

Pokud svět nesvazuje pandemie, jezdíme 
na školní zájezdy do zahraničí
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Seznamy pracovníků a absolventů školy
Seznamy pracovníků a  absolventů školy jsme sestavili z dostupných, většinou 
ručně psaných materiálů, mohou proto obsahovat nepřesnosti. Některé údaje se 
nám nepodařilo zjistit. Budeme rádi, pokud nám sdělíte své připomínky na adresu 
goa@goapraha.cz.

Redakce

Mateřská a  jedenáctiletá střední škola pro slabozraké v  Praze 12, Koperní-
kova 12

1958/59
XI. ročník – třídní učitelka Marie Švábová
maturanti: Josef Hájek (Praha), Marie Chládková (Svatlín, okr. Český, Brod), Zdeněk 
Jakl (Praha), Kornelie Králová (Valašské Meziříčí), Marie Kramlová (Praha), Bohumil 
Kuchař (Praha), Luboš Slavík (Praha), Hana Sommerová (Praha), Helena Šimkovská 
(Praha), Eva Vaňkátová (Praha), Josef Vylít (Dobříš)

1959/60
XI. ročník – třídní učitelka Ludvika Petříková
maturanti: Karla Bednářová (Gottwaldov), Václav Bínovec (Praha), Ivan Fišer (Pra-
ha), Petr Kaufman (Praha), Alena Sochorová (Praha), Jaroslav Štumpf (Roudnice), 
Lenka Vedralová (Turnov)

1960/61
XI. ročník – třídní učitelka Miloslava Nováková
maturanti: Karel Dura (Praha), František Maňák (Praha), Julius Markup (Slatiňany), 
Antonín Morávek (Praha), Josef Rálek (Ostašov, okr. Benešov), Zdeňka Schulzová 
(Praha), Antonín Vávra (Praha)

Střední všeobecně vzdělávací škola pro mládež s  vadami zraku v  Praze  2, 
Koperníkova 121

1961/62
III. ročník – třídní učitelka Eva Hadáčková
(v roce 1960/61 X. ročník)
maturanti: Ladislava Bartušková (Praha), Václav Bäuml (Praha), Alexander Bicek 
(Praha), Svatopluk Dubský (Praha), Jiří Kulovaný (Záhoří, okr. Strakonice), Jana Kvo-
chová (Mladé Buky, okr. Trutnov), Václav Loukotka (Ledeč nad Sázavou), Miloš Sla-
vík (Praha), Michaela Šedá (Praha), Jiří Šimonský (Ostrava), Jiří Vlach (Plzeň), Alena 
Vlachová (Praha)

1963/64
III. ročník – třídní učitelka Jarmila Reimannová
maturanti: Lubomír Hála (Brno), Věra Klečáková (Praha), Jaroslav Kotek (Praha), Jiří 
Sedláček (Jablonec nad Nisou), Vanda Voříšková (Karlovy Vary), Helena Zvěřinová 
(Mladá Boleslav)

1964/65
III. ročník – třídní učitel František Bůžek
maturanti: Kristina Beitlichová (Česká Kamenice), Pavel Čtvrtník (Nový Bor), Václav 
Dvořák (Tábor), Miluše Dybalová (Olomouc), Stanislava Hejlová (Šumperk), Jitka 
Kučerová (Praha), Alena Kvíčalová (Ostrava), Alois Opálka (Vsetín), Anna Šnoblová 
(Praha), Anna Vojtěchovská (Praha), Jana Zástěrová (Liberec)

1965/66
III. A – třídní učitel Jaroslav Havel
maturanti: Michal Bláha (Praha), Jana Kosinová (Brno), Květoslav Lahola (Opava), 
Vlastimil Litochleb (Praha), Jiří Machovec (Mariánské Lázně), Bronislav Mamojka 
(Bratislava), Jiří Pospíchal (Praha), Jan Töth (Komárno), Marie Vaňáčová (Písek), Mi-
roslava Zeithamlová (Libeř)
III. B – třídní učitelka Bedřiška Kašparová
maturanti: Václav Hauer (Plzeň), Milada Houserová (Praha), Ludmila Chlumecká 
(Praha), Miluše Klégrová (Praha), Hana Kordačová (Praha), Helena Krejčová (Písek), 
Anna Machková (Most), Jan Miller (Velké Losiny), Jana Ouřadová (Praha), Zdeňka 
Rohanová (Praha), Aleš Viliams (Ostrava)

1966/67
III. ročník – třídní učitelka Jarmila Šípková-Reimannová
maturanti: Pavel Bartůněk (Bořislav, okr. Teplice), Josef Chlanda (Strakonice), Anto-
nín Chromáček (Horní Počernice), Eva Jeřábková (Praha), Helena Keklová (Praha), 
Ivana Ondrušová (Praha), Luděk Soukup (Prostějov), Václav Šlechta (Chomutov), 
Jaroslav Šubrt (Rousínov), Eva Vitoušová (Vysoké Mýto)

1967/68
III. ročník – třídní učitelka Jarmila Šípková
maturanti: Dagmar Bittnerová (Brno), Alena Buchtová (Neslov, okr. Olomouc), Jo-
zef Hanuliak (Žilina), Jaroslav Keller (Dvorec u Nymburka), Zdeněk Kunc (Kroměříž), 
Jiří Macháček (Plzeň), Vlasta Mašková (Praha), Magdalena Medvecká (Ružombe-
rok), Jaromíra Ševcová (Rychnov nad Kněžnou), Miloš Šturma (Nové Město na Mo-
ravě), František Švadlenka (Chrudim)

1968/69
III. ročník – třídní učitelka Bedřiška Kašparová 
maturanti: Alena Antková (Hranice na Moravě), Pavel Bystroň (Stará Ves nad Ohří), 
Josef Hatla (Kosice, okr.  Hradec Králové), Pavel Hurka (Česká Třebová), Miroslav 
Kraus (Hradec Králové), Milan Lukeš (Jablonec nad Nisou), Miroslav Pekár (Zlaté 
Moravce), Rudolf Podešva (Šumperk), Ilona Rohanová (Praha), Štěpán Soudek 
(Brno), Milan Vícha (Žimrovice, okr. Opava)

1969/70
III. ročník – třídní učitelka Libuše Jiroušová
maturanti: Bohuslav Brudík (Žabčice, okr.  Brno), Bohumil Knupp (Praha), Marie 
Kupcová (Nový Hrádek), Marie Mazánková (Velké Losiny), Jaroslav Muroň (Frýdek–
Místek), Marie Němcová (Želečice, okr. Brno), Karla Schwarzová (Ostrava – Poruba), 

ODDÍL V.  SEZNAMY ABSOLVENTŮ A PEDAGOGŮ 5

1   Ve školních letech 1962/63 a 1970/71 žádní žáci neukončovali studium SVVŠ.
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František Šalkovský (Hrušková, okr. Sokolov), Zdeněk Šmíd (Praha), Martin Šrubař 
(Praha), Jiří Vencl (Praha)

Gymnasium pro mládež s vadami zraku v Praze 2, Koperníkova 12
1971/72

IV. A – třídní učitelka Wanda Kyselová
(v roce 1968/69 jako 1. ročník SVVŠ, od 2. ročníku gymnasium)
maturanti: Leopold Brückner (Brno), Rudolf Dobeš (Brno), Ester Kramná (Opava), 
Aleš Neuhäusl (Praha), Jana Novotná (Brno), Jitka Šmídová (Praha), Jitka Špidlová 
(Praha), Dimo Vasilev (Praha)
IV. B – třídní učitelka Růžena Rališová
(v roce 1968/69 jako 1. ročník SVVŠ, od 2. ročníku gymnasium)
maturanti: Blanka Kvapilová (Pardubice), Ctirad Růžička (Mšeno), Štěpán Sinčák 
(Horňa, okr.  Michalovce), Jiří Stejskal (Žďár nad Sázavou), Veronika Suchárová 
(Povážská Bystrica), Vladimír Šedivý (Chroustov, okr. Jičín), Imrich Toth (Komárno), 
Jana Vojtová (Tábor)

1972/73
IV. ročník – třídní učitel František Bůžek
maturanti: Olga Bechová (Liberec), Robert Gryga (Frýdek–Místek), Jaroslav Hošek 
(Kladno), Lubomír Kolář (Brno), Jaroslav Kučera (Brno), Miroslav Michálek (Hodo-
nín), Miroslav Nesnídal (Plzeň), Vladimír Novobilský (Ostrava), Ilja Šafařík (Praha)

1973/74
IV. ročník – třídní učitelka Zdenka Nedbalová
maturanti: František Baroň (Bratřejov), Přemysl Donát (Městec Králové), Daniela 
Gráfová (Praha), Jaroslav Hryz (Sedlec – Prčice), Jiří Ježek (Praha), Renata Kubelko-
vá (Praha), Zdeněk Malý (Semily), Jiří Maretka (Ostrava), Ronald Nikl (Brandýs nad 
Labem), Vladimír Peterka (Praha), Eva Skočková (Nový Jičín)

1974/75
IV. ročník – třídní učitel František Bůžek
maturanti: Jiří Budil (Praha), Josef Cerha (Nymburk), Vladimír Cintula (Bratislava), 
Zbyněk Galvas (Opava), Lea Kašparová (Praha), Libuše Krupičková (Jičín), Helena 
Mužíková (Praha), Radka Nováková (Praha), Jaroslava Pelcová (Úpice), Pavel Pudil 
(Kosteleč, okr. České Budějovice), Dagmar Svobodová (Týn nad Vltavou)

1975/76
IV. ročník – třídní učitelka Růžena Rališová
maturanti: Jiří Havel (Opava), Jana Ježková (Prachatice), Světlana Kalčíková (Praha), 
Jaromír Koláček (Ostrava), Ivan Vatra (Praha), Petr Vorlíček (Praha)

1976/77
IV. A – třídní učitelka Wanda Kyselová
maturanti: Pavel Brhel (Jirkov), Jozef Cupaník (Púchov), Petr Kreibich (Ústí nad La-
bem), Viera Neubauerová (Levoča), Marie Pelcová (Uherské Hradiště)
IV. B – třídní učitelka Jana Bušková
maturanti: Robert Gonzúr (Praha), Antonín Herudek (Chuchelná, okr. Opava), To-
máš Kubíček (Praha), Ludmila Martínková (Liberec), Václav Polášek (Frýdek–Mís-
tek), Radmila Škrdlová (Praha), Zdeněk Velíšek (Praha)

1977/78
IV. ročník – třídní učitelka Eva Hadáčková
maturanti: Florian Cubjak (Bardějov), Emilie Foltýnová (Karviná), Marie Friedrisch-
ková (Frýdek–Místek), Ján Harvilla (Humenné), Marie Ježková (Crkov), Eva Macháč-
ková (Ostrava), Jaroslava Nováčková (Praha), Zdeněk Svoboda (Týn nad Vltavou), 

Jarmila Šimková (Havlíčkův Brod), Helena Šímová (Praha), Hana Unčovská (Bosko-
vice), Valeria Vidová (Rožňava), Pavel Vorlíček (Praha)

1978/79
IV. ročník – třídní učitel František Bůžek
maturanti: Vítězslav Báča (Ostrava), Věra Borovičková (Vsetín), Svatava Galetko-
vá (Vsetín), Hana Holá (Opava), Hana Janásová (Praha), Jana Křenová (Havlíčkův 
Brod), Helena Poláčková (Plzeň), Ján Rakytka (Lučenec), Jana Samuhelová (Nový 
Jičín)

Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze 2, Koperníkova 12
1979/80

IV. ročník – třídní učitelka Růžena Rališová
maturanti: Pavla Brožová (Klatovy), Bohumír Deters (Hlohovec), Libor Dias (Krásná 
Hora nad Vltavou), Hana Fišerová (Ústí nad Labem), Eva Foltýnová (Karviná), Boh-
dan Hallada (Praha), Anna Lacinová (Praha), Ilja Lochmann (Hulín), Marie Mandle-
rová (Praha), Josef Mareček (Rožnov pod Radhoštěm), Richard Neuwirth (Jihlava), 
Iveta Pleidelová (Nitra), Jiří Výmola (Prostějov)

1980/81
IV. ročník – třídní učitelka Wanda Gonzúrová
maturanti: Hana Babáčková (Praha), Imrich Durkač (Košice), Marta Heglasová 
(Bruntál), Rozália Hudačková (Kežmarok), Roman Novotný (Ostrava), Jiří Příplata 
(Plzeň), Pavel Ptáčník (Čáslav), Dana Pudilová (Praha), Dagmar Smolová (Praha), 
Stanislava Sykáčková (Chomutov), Oldřiška Špačková (Dobromilice), Štěpánka 
Šťastná (Slaný), Vladimír Zán (Rimavská Sobota)

1981/82
IV. ročník – třídní učitelka Libuše Šmejkalová
maturanti: Dagmar Bučková (Brno), Milan Čevela (Uherské Hradiště), Lubica Haluš-
ková (Prievidza), Tamara Karczová (Bratislava), Michal Korčák (Praha), Vratislav Kříž 
(Praha), Miroslav Pavelka (Vsetín), Milan Pešák (Přerov), Helena Petrášová (Bratisla-
va), Martina Poubová (Plzeň), Jaroslav Rusnák (Košice), František Výmola (Postě-
jov), Marie Žembová (Bardejov)

1982/83
IV. ročník – třídní učitel František Bůžek
maturanti: Jiří Čása (Plzeň), Miroslav Červík (Přerov), Jaroslav Kocman (Gottwal-
dov), René Kožíšek (Praha), Stanislav Mikulík (Přílepy, okr. Kroměříž), Jan Pokorný 
(Ivančice), Martin Rous (Praha), Miroslav Stacho (Český Těšín), Jana Valková (Krom-
pachy, okr. Spišská Nová Ves)

1983/84
IV. ročník – třídní učitel Marek Světlík
maturanti: Jan Bísek (Strakonice), Štefan Čulík (Nitra), Ludvík Dluhoš (Bílovec, 
okr. Nový Jičín), Lenka Drobečková (Mladá Boleslav), Věra Drobečková (Mladá Bo-
leslav), Juraj Fogada (Sušice), Josef Gruncl (Slaný), Marie Kratochvílová (Klatovy), 
Marcel Pindel (Frýdek–Místek), Eva Rakovská (Zlaté Moravce, okr. Nitra), Eva Viglas-
ká (Nová Baňa, okr. Žiar nad Hronom), Zdeněk Zdráhal (Prostějov)

Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze 2, Koperníkova 12
(výuka v Praze 4–Michli, Michelská 12/323)

1984/85
IV. ročník – třídní učitelka Wanda Gonzúrová/Kyselová
maturanti: Jindra Broukalová (Praha), Ilona Cinová (Praha), Pavel Gregor (Praha), 
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Hana Groscheová (Nový Jičín), Jiřina Poláková (Rakovník), Dana Procházková 
(Varnsdorf ), Jarmila Šimková (Praha), Radovan Šulc (Vysoké Mýto), Eva Švarcová 
(Praha), Pavel Vaculík (Šternberk, okr. Olomouc)

1985/86
IV. ročník – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Miloslav Camfrla (Janovice), Bohuslav Dohelský (Velké Hamry), Marek 
Houška (Praha), Michaela Kaiseršatová (Praha), Zuzana Krovinová (Bratislava), 
Radka Novotná (Rakovník), Edwin Ozimek (Nové Sedlo), Marcela Popelková (Olo-
mouc), Ivo Trýzna (Praha), Radim Vřeský (Opava)

Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze 4, Michelská 12/323
1986/87

G4 – třídní učitelka Libuše šmejkalová
maturanti: Vladimír Fiala (Praha), Csaba Garai (Rimavská Sobota), Milan Hudec 
(Báňská Bystrica), Petr Karaff a (Frýdek–Místek), Karel Macháček (Praha), Martin 
Mašín (Praha), Petr Rachunek (Uherský Brod), Silvia Senciová (Levice), Kateřina 
Smržová (Mělník), Petr Splavec (Praha), Alexandra Strakošová (Topolčany), Ivana 
Štanclová (Praha)

1987/88
G4A – třídní učitelka Jana Bušková
maturanti: Peter Baláž (Bukov, okr. Humenné), Ján Dubovský (Zvolen), Romana Do-
leželová (Olomouc), Miroslav Folprecht (Praha), Iva Gregorová (Chýše), Pavol Halaj 
(Košice), Jiří Hodal (Praha-Kolovraty), Klára Kopecká (Litomyšl), Jitka Machačová 
(Roudnice nad Labem), Aleš Novák (Praha), Dana Příplatová (Krtov), Martin Šmíd 
(Praha), Marta Vaštová (Litoměřice) 
G4B – třídní učitel Marek Světlík
maturanti: Jaroslav Dráb (Prešov), Zdeněk Drahoňovský (Vsetín), Dita Gemmová 
(Benešov), Ján Kollár (Spišská Nová Ves), Mileta Mašínová (Praha), Radek Mikeš 
(Přerov), Ladislav Papp (Trebišov), Pavla Supová (Písek), Jan Szkatula (Frýdek–Mís-
tek), Jaroslav Vanda (Košice), Zuzana Vlášková (Náchod), Jaromír Vrána (Havlíčkův 
Brod)

1988/89
G4 – třídní učitelka Růžena Rališová
maturanti: Anna Bodnárová (Trebišov), Jan Gallas (Gottwaldov), Michaela Holaso-
vá (Praha), Barbora Kohoutová (Praha), David Kozák (Praha), Ilona Krátká (Praha), 
Šárka Kuchnová (Česká Lípa), Šárka Loníčková (Olomouc), Robert Míšek (Praha), 
Timea Vidová (Dunajská Streda), Pavlína Žáčková (Litoměřice)

1989/90
G4 – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Petra Cichrová (Praha), Petra Dušková (Písek), Ondřej Fránek (Praha), 
Darek Jech (Litoměřice), Ivana Kadlčíková (Brno), Katarína Macsingová (Turnianské 
Podhradie), Marek Procházka (Čáslav), Stanislav Semančík (Prešov), Pavla Valníčko-
vá (Praha), Romana Zbožínková (Litovel)

1990/91
G4 – třídní učitelka Libuše Šmejkalová
maturanti: Daniel Běloušek (Praha), Radek Bugyi (Ostrava), Iveta Kalužíková (Opa-
va), Martin Klein (Břeclav), Vlastimil Košner (Jindřichův Hradec), Miroslava Kubano-
vá (Přerov), Jan Kulhánek (Řevničov), Martin Slavíček (Praha), Michal Šmíd (Praha), 
Petr Teichmann (Praha), Kateřina Teplá (Praha), Jitka Zedníková (Olomouc)

1991/92
G4 – třídní učitelka Jana Bušková
maturanti: Miroslava Beranová (Praha), Radek Cichra (Praha), Martina Černá (Pra-
ha), Michal Dragoun (Praha), Martin Guman (Bystřice pod Pernštejnem), Petr Hladík 
(Krchleby, okr. Nymburk), Daniel Huba (Brno), Petr Jílek (Týniště nad Orlicí), Lenka 
Mátlová (Hrušovany u Brna), Jana Pabousková (Praha), Henryk Paluch (Jablunkov), 
Renata Sirotková (Počáply), Slávka Sklenčárová (Velopolie, okr. Humenné)

Gymnázium pro zrakově postiženou mládež v Praze 5, Radlická 1152

1992/93
G4 – třídní učitelka Růžena Rališová
maturanti: Petr Jánský (České Budějovice), Michaela Klorová (Havířov), Petra Kno-
blochová (Praha), Jana Lusková (Rychtářov, okr. Vyškov), Marek Macháček (Knínice 
u Boskovic), Miroslav Marek (Praha), Zdena Prošková (Tachov), Marcela Sejáková 
(Ratíškovice), Jiří Trojovský (Týniště nad Orlicí), Milan Vontorčík (Bratislava)

1993/94
G4 – třídní učitelka Wanda Gonzúrová
maturanti: Marcela Burganová (Lubochňa), Beáta Ďugelová (Nededza, okr. Žilina), 
Kateřina Halámková (Brno), Petr Kravec (Krnov), Edita Komárková (Praha), Daniela 
Marhanová (Praha), Daniela Pojslová (Dolní Němčí), Pavel Stránský (Praha), Martina 
Šípová (Klášter, Hradiště nad Jizerou), Radek Šváb (Zábřeh na Moravě)

1994/95
G4 – třídní učitelka Jitka Smržová
maturanti: Peter Fabián (Bratislava), Jana Hatláková (Plzeň), Hanuš Karpíšek (Pra-
ha), Pavel Marek (Praha), Aleš Mátl (Brno), Jana Moravcová (Odolená Voda), Len-
ka Navrátilová (Praha), Jitka Ottová (Praha), Tereza Pechová (Praha), Tomáš Prčík 
(Hodonín), Miroslava Sedláčková (Praha), Tereza Schrötterová (Praha), Daniel Slavík 
(Praha), Tomáš Šmíd (Praha)

1995/96
G4 – třídní učitelka Jana Bušková
maturanti: Jan Hausmann (Mořina), Iveta Janošková (Praha), Marek Kuntoš (Praha), 
Gabriela Menclová (Praha), Libor Novák (Praha), Jiří Hájek/Řezáč (Praha), Michal 
Řezka (Brno), Markéta Slabá (Vlašim), Tomáš Slabý (Vlašim), Jan Šnyrych (Olo-
mouc), Vlasta Urbánková (Praha)

1996/97
G4 – třídní učitelka Růžena Kubátová
maturanti: Barbora Babáková (Praha), Lenka Baňková (Praha), Renata Matoušková 
(Horní Bříza, okr. Plzeň), Hana Míková (Cernovice, okr. Beroun), Jiří Pokorný (Pra-
ha), Michaela Poláková (Praha), Olga Plachejdová (Praha), Kristýna Rumlová (Kněž-
most), Stanislav Sováček (Praha), Jiří Zelinka (Brankovice)

1997/98
G4 – třídní učitelka Wanda Gonzúrová
maturanti: Ondřej Černý (Praha), Irena Goláňová (Praha), Marie Imlaufová (Dvůr 
Králové), Jiří Jirsa (Praha), Tomáš Kuha (Praha), Jan Lomoz (Týnec nad Vltavou), Jiři-
na Machátová (Praha), Ondřej Pokorný (Praha), Marek Salaba (Železný Brod)

2   Ve školních letech 1999/2000, 2017/18 a 2020/21 žádní žáci neukončovali 
studium gymnázia.
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1998/99
G4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Jana Fialová (Žďár nad Sázavou), Jiří Kuneš (Praha), Aneta Mizerová 
(Praha), Michal Řehák (Černošice), Jan Šplíchal (Praha), Kryštof Šuhajda (Praha), 
Doubravka Šumanová (Praha), Markéta Švehlová (Praha)

2000/01
G4 – třídní učitel Ivan Antov
maturanti: Klára Bechová (Praha), Jiří Cechner (Praha), Jan Fecko (Mělník), Franti-
šek Fontán (Praha), Jana Homolová (Plzeň), Tomáš Hromádka (Praha), Jiří Karban 
(Plzeň), Věra Machátová (Praha), Denisa Táborská (Česká Lípa)

2001/02
G4 – třídní učitelka Wanda Gonzúrová
maturanti: Hana Cábová (Praha), Jan Hegr (Praha), Kateřina Hudečková (Harrachov), 
Huong Le Thi Thu (Praha), Jan Pavelec (Černice), Jiří Sirový (Most), Květuše Šilhavá 
(Prostředkovice), Veronika Širlová (Praha), Filip Zemánek (Praha), Jan Zikl (Praha)

2002/03
G4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Tomáš Brandejský (Ústí nad Labem), Vladimír Dvořák (Týn nad Vltavou), 
Martin Janoško (Praha), Oldřich Šmejcký (Praha)

2003/04
G4 – třídní učitelka Růžena Kubátová
maturanti: Michal Codl (Český Krumlov), Jakub Kamberský (Praha), Jan Potůček 
(Praha), Petr Schweiner (Praha), Ondřej Šulc (Nová Ves), Lenka Tománková (Praha), 
Roman Trantina (Praha), Lukáš Valer (Buchlovice)

2004/05
G4 – třídní učitelka Petra Paďourová
maturanti: Petr Bláha (Trmice), Vojtěch Blažek (Nová Paka), Petr Demuth (Jičín), Jiří Fenz 
(Praha), Gabriela Fillerová (Praha), Ondřej Lusk (Hluboká nad Vltavou), Matěj Velek (Praha)

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově po-
stižené, Praha 5, Radlická 115
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2005/06

G4 – třídní učitelka Jana Bušková
maturanti: Veronika Bulířová (Újezd nad Lesy), Marek Durila (Ústí nad Labem), Ema 
Fenclová (Hrdějovice, okr. České Budějovice), Petr Kašpar (Poděbrady), Oldřich 
Machát (Praha), Martin Mencák (Praha), Marcela Mezihoráková (Mladá Boleslav), 
Jana Pazderová (Praha), Petra Schejbalová (Slapy nad Vltavou), Pavel Srp (Praha), 
Barbora Stiborová (Praha)

2006/07
G4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Anna Burdová (Roudnice n. L.), Krystýna Černá (Praha), Kryštof Čmehil 
(Praha), Lukáš Doskočil (Choceň), Michal Filinger (Mimoň), Gabriela Lukešová (Ni-
řany), Romana Maláčová (Brno), Radek Pošíval (Praha), Zuzana Třeštíková  (Písek), 
Dominik Kubánek (Kladno), Václav Webr (Ústí nad Orlicí)

2007/08
G4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: Jiří Blažek (Praha), Martin Prokleška (Praha), Petr Schnaubelt (Praha), 
Eliška Šípová (Brno), Lukáš Vámoš (Kroměříž)

2008/09
G4 – třídní učitelka Klára Eliášková
maturanti: Anežka Bastlová (Praha), Barbora Biháryová (Bratislava), Jana Kněbor-
tová (Hodkovice nad Mohelkou), Veronika Patočková (Praha), Michaela Pechma-
nová (Březněves), Petr Podzemský (Praha), Mamed Talibov (Praha), Lenka Žáková 
(Pardubice)

2009/10
G4 – třídní učitelka Petra Paďourová
maturanti: Vít Barth (Praha), Markéta Bastlová (Praha), Tomáš Böhm (Praha), Tomáš 
Černý (Stará Huť), Nikol Emrová (Klatovy), David Hába (Praha), Marek Helebrant 
(Psáry), Lukáš Hosnedl (Praha), Jiří Marek (Mníšek pod Brdy), Denisa Novotná (Pra-
ha), Lucie Novotná (Praha)

2010/11
G4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Radek Bažant (Praha), Jiří Bidovský (Praha), Jan Böhm (Praha), Jiří Čer-
ný (Nepomuk), Pavla Horčáková (Praha), Jaroslav Jelínek (Rumburk), Josef Sarkány 
(Sedlec – Prčice), Tereza Tomanová (Pelhřimov), Kateřina Zárubová (Trutnov)

2011/12
G4 – třídní učitelka Klára Eliášková
maturanti: Pavel Dostál (Žďár nad Sázavou), Jan Fejtek (Praha), Marie Fejtková (Pra-
ha), Jiří Hubáček (Petrovice), Anna Kaiserová (Unhošť), Jitka Kolumpková (Praha), 
Kateřina Pleskačová (Svoboda nad Úpou), Anna Poláčková (Praha), Václav Sedlák 
(Most), Michaela Wiosnová (Třinec)

2012/13
G4 – třídní učitelka Jitka Smržová
maturanti: Václav Ježek (Praha), Eva Kadlecová (Kamenice nad Lipou), Petr Kopec-
ký (Staré Hradiště), Simona Leipertová (Otročiněves), Marek Macák (Opava)

2013/14
G4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Tomáš Jůza (Praha), David Krušinský (Strančice), Miloš Miškovský 
(Nučice), Daniel Ondračka (Loděnice), Zdeněk Priesel (Nečtiny), Chen Song 
(Praha)

2014/15
G4 – třídní učitelka Dagmar Pastuchová
maturanti: Vojtěch Čuba (Praha), Martin Chotětický (Praha), Vojtěch Jirák (Praha), 
Martin Karbulka (Praha), Barbora Špirochová (Praha)

2015/16
G4 – třídní učitelka Klára Eliášková
maturanti: Lukáš Benčík (Praha), Judita Haráková (Tisá), Aleš Michal (Plzeň), Zde-
něk Šmejkal (Milovice), Tereza Šustáčková (Měčín)

2016/17
G4 – třídní učitelka Jitka Jansová
maturanti: Matěj Brožek (Praha), Roman Krček (Praha), Jan Matějovič (Kladno), To-
máš Mysliveček (Vlašim), Alexander Savov (Chýnov)

2018/19
G4 – třídní učitelka Klára Eliášková
maturanti: Jan Dvořák (Praha), Lukáš Feifer (Jablonec nad Nisou), Štěpán Hamsa 
(Praha), Lucie Ježková (Strakonice), Mikuláš Kopas (Bohumín), Eva Lesová (Opava), 
Matěj Sousedík (Praha), Vít Stibor (Senohraby)
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2019/20
G4 – třídní učitel Jakub Jelínek
maturanti: Tomáš Kodýdek (Dnešice), Jaroslav Levý (Lom u Tachova), Jaroslav Prac-
na (Plzeň), Ondřej Šnajdr (Praha), Kateřina Vodehnalová (Úvaly), Ilona Zelenková 
(Cerhovice)

Střední ekonomická škola v Praze 1, Dušní 7
(výuka v bývalém Klarově ústavu v Praze 4 – Krči, Budějovická 756/188)

1970/71
3.el – třídní učitelka Hilda Křížová
absolventi: Milan Antal (Trnava), Anna Beinhauerová (Opava), Jan Bogner (Hu-
menné), Ludmila Hacarová (Hrdibořice, okr. Prostějov), Eva Hřibová (Rozlovice u 
Luhačovic), Jarmila Skibová (Starý Bohumín), Irena Stránská (Piletice, okr. Hradec 
Králové)

1971/72
E3 – třídní učitel Josef Olemr
absolventi: Josef Kovář (Vimperk), Josef Láník (Polešovice, okr. Uherské Hradiště), 
Bořivoj Marek (Jihlava), Pavel Michálek (Gottwaldov)

1972/73
E3 – třídní učitelka Hilda Křížová 
absolventi: Věra Lorincová (Medlov, okr. Olomouc), Miroslav Marín (Bratislava), Bo-
humila Smrčková ( Moravský Krumlov), Zdeněk Žužič (Bratislava)

Střední ekonomická škola pro mládež s vadami zraku, Budějovická 756/188, 
Praha 4 – Krč

1973/74
E3 – třídní učitelka Hilda Křížová
absolventi: Jindřich Hegr (Opatov, okr. Svitavy), Tibor Koczkas (Zlatná na Ostrove, 
okr. Komárno), Karel Kolář (Vrbice, okr. Karviná), Kamil Stejskal (Olomouc), Jiří Ulič-
ný (Litovel)

1974/75
E3 – třídní učitelka Hilda Křížová
absolventi: Erika Balková (Pohranice, okr. Nitra), Mária Brindzáková (Piešťany), Emil 
Dendis (Oravská Lesná, okr. Dolný Kubín), Jarmila Gejdošová (Báhoň, okr. Bratisla-
va), Stanislav Grolich (Litovel) Anna Hankovská (Richvald, okr.  Bardejov), Luboš 
Jakubec (Litovel), Jaroslav Karmazín (Vlkov, okr. Žďár nad Sázavou), Peter Kováčik 
(Luka nad Váhom, okr. Trenčín), Pavol Ondrejička (Martin), Mária Valková (Slatvina, 
okr. Spišská Nová Ves), Oľga Zborovjanová (Šarišské Sokolovce, okr. Prešov), Josef 
Zbranek Gottwaldov)

1975/76
E3 – třídní učitelka Zdenka Mohaplová
absolventi: Anna Birkušová (Brandýs nad Labem), Ján Bušek (Orlov, okr. Stará Lu-
bovňa), Jitka Ježková (Praha), Peter Kováč (Bratislava), Jiljí Mahr (Třebíč), Zdeněk 
Mulač (Mýto, okr. Rokycany), Drahomíra Nemčoková (Bravarovo, okr. Bánská Bys-
trica), Eva Podlešáková (Lomnice, okr. Sokolov), Vladimír Starý (Praha), Anna Štěti-
nová (Unín, okr. Senica), Hana Vondrová (Veselá, okr. Havlíčkův Brod)

1976/77
E3A – třídní učitelka Blanka Machová
absolventi: Miroslava Čedíková (Kladno), Vlasta Dlouhá (Praha), Marie Fricová (Žďár 

nad Sázavou), Marcela Hessová (Liberec), Milan Chlebuš (Čierna Lehota, okr. Rož-
ňava), Jíří Kaprálek (Benešov), Josef Kořenek (Šumice, okr. Uherské Hradiště), Mile-
na Pimprová (Praha), Stanislav Ullman (Chotouchov, okr. Kolín) 
E3B – třídní učitelka Hilda Křížová
absolventi: Jitka Jelínková (Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou), Jarmila Müllerová 
(Praha), Jaroslava Nováková (Poděbrady), Karel Šanda (Praha), Gabriela Tomášová 
(Rožňava), Mária Tralichová (Piešťany), Josef Včelařík (Branky, okr. Vsetín), Ivana Ve-
selá (Praha)

1977/78
E3A – třídní učitelka Jaroslava Hrabětová
absolventi: Eva Bažantová (Most), Alice Birová (Meziboří, okr.  Most), Stanislav 
Knopp (Horná Ždáňa, okr. Bánská Bystrica), Darina Kováčiková (Radošina, okr. Trna-
va), Jana Poláková (Litovel), Anna Petrócziová (Štúrovo), Rostislav Weiss (Přelouč)
E3B – třídní učitelka Hana Kurandová
absolventi: Vladimír Číž (Nové Sedlice, okr. Opava), Marie Grolichová (Litovel), Jiří 
Hrubý (Svitákov, okr. Blansko), Dagmar Onderková (Milenov, okr. Přerov), Věra Pa-
nochová (Beroun), Josef Paták (Litovel), Madlen Truhlářová (Praha)

1978/79
E3A – třídní učitelka Zdenka Mohaplová
absolventi: Jaromír Fryčák (Střelice, okr. Olomouc), Hana Hladišová (Šumperk), Lu-
boš Krapka (Trnava), Vladimír Mikuša (Praha), Eva Peroutková (Ústí nad Labem), 
Emília Suchomelová (Košické Podhradie), Mária Vašková (Horné Ovešany, okr. Tr-
nava)
E3B – třídní učitelka Blanka Machová
absolventi: Blanka Bartošová (Kralupy nad Vltavou), Jarmila Bednaříková (Frýdek 
Místek), Zdena Blahová (Praha), Petr Čermák (Třebíč), Věra Chrtková (Nová Paka), 
Zdena Kurková (Krakovany, okr. Kolín)

Ekonomická škola pro zrakově postiženou mládež v  Praze 4 – Krč, Vídeň-
ská 756/28

1979/80
E3 – třídní učitelka Hilda Křížová
absolventi: Pavel Balák (Tišnov, okr. Brno), Dana Besedová (Batelov, okr.  Jihlava), 
Petr Gregor (Praha), Jiří Hadrbolec (Praha), Eva Morávková (Praha), Milan Pecho 
(Lednické Rovné, okr. Povážská Bystrica), Michal Petržík (Praha), Barbora Šebová 
(Praha), Jiří Uhlíř (Holice, okr. Pardubice), Jana Zajícová (Pardubice)

1980/81
E3A – třídní učitelka Jaroslava Hrabětová
absolventi: Hana Brejchová (Praha), Kamil Burda (Dlhé nad Cirochom, okr. Humen-
né), Lucie Čermáková (Praha), Marcela Černínová (Jilemnice, okr. Opava), Vladimír 
Franc (Libochec, okr. Ústí nad Labem), Luděk Hróz (Přerov), Michal Petráž (Česká 
Třebová), Ivana Urbánková (Brno)
E3B – třídní učitelka Hana Kurandová
absolventi: Lenka Dandová (Škvorec), Jan Horský (Praha), Eva Lišková (Rakovník), 
Jitka Motyčáková (Mikulovice), Marie Motyčáková (Mikulovice), Ivana Poláková 
(Brno), Vladimír Vodička (Děčín)
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Střední ekonomická škola pro zrakově postiženou mládež v Praze 4, Vídeň-
ská 756/28

1982/83
E5 – třídní učitelka Jaroslava Hrabětová
maturanti: Dana Besedová (Batelov, okr. Jihlava), Kamil Burda (Dlhé nad Cirochom, 
okr. Humenné), Miroslava Čedíková (Kladno), Lucie Čermáková (Praha), Marcela 
Černínová (Jilemnice, okr. Opava), Vladimír Franc (Libochec, okr. Ústí nad Labem), 
Luděk Hróz (Přerov), Michal Petráž (Česká Třebová), Jiří Uhlíř (Pardubice), Ivana Ur-
bánková (Brno), Vladimír Vodička (Děčín)

1983/84
E5 – třídní učitelka Blanka Machová
maturanti: Hana Dubská (Křivoklát), Miroslav Panenka (Pchery, okr. Kladno), Zde-
něk Pícha (Jáchymov), Miroslav Svoboda (Praha), Miloš Šmíd (Praha), Jitka Tei-
chmannová (Mladá Boleslav), Anna Timková (Omšenice, okr. Trenčín)

Střední ekonomická škola pro zrakově postiženou mládež v Praze 4, Vídeň-
ská 756/28
(výuka v Praze 4–Michli, Michelská 12/323)

1984/85
E5 – třídní učitelka Zdenka Mohaplová
maturanti: Libuše Bartošová (Ústí nad Labem), Pavel Bílý (České Budějovice), Jit-
ka Houžvičková (Litoměřice), Jaroslav Kopal (Dolní Smržovka, okr. Jablonec nad 
Nisou), Josef Kořenek (Otrokovice), Alena Mihulová (Brno), Irena Němečková (Pra-
ha), Jitka Paříková (Praha), Věra Řezníčková (Malé Novosady, okr. Přerov), Zdeňka 
Sedláčková (Štítina, okr.  Opava), Ludmila Szegenyová (Kostolany pod Tribečom, 
okr. Nitra)

1985/86
E5 – třídní učitelka Blanka Machová
maturanti: Jaroslav Bürger (Poděbrady), Jana Duchková (Točník, okr. Klatovy), Mi-
lena Hermanová (Praha), Jitka Hořejší (Kozojovice, okr. Plzeň), Helena Josefusová 
(Strakonice), Oliva Samková (Praha), Zdeňka Škardová (Praha), Viola Uzsáková (Sta-
rá Libava, okr. Bruntál), Jan Vrubel (Mariánské Lázně)

Střední ekonomická škola pro zrakově postiženou mládež v Praze 4, Michel-
ská 12/323

1986/87
E5 – třídní učitelky Marcela Brožová, Miroslava Wagnerová
maturanti: Věra Běhalová (Přerov), Ludmila Blaženková (Kladno), Ivo Budil (Vizovi-
ce), Irena Červenková (Praha), Miroslav Dunajský (Liptovská Teplička, okr. Poprad), 
Alena Chylíková (Praha), Petr Kubisz (Praha), Ladislav Limberk (Javůrek, okr. Brno), 
Anna Lisoňová (Nižné Repaše, okr.  Spišská Nová Ves), Karel Novotný (Divišov, 
okr.  Benešov), Zuzana Poláková (Bratislava), Josef Puczok (Třinec), Jana Vávrová 
(Praha)

1987/88
E5 – třídní učitelka Pavla Michlová
maturanti: Petr Hlous (Nýřany), Martin Kalman (Michalovce), Vlastimil Kudrna (Vilé-
mov, okr. Kutná Hora), Lenka Korandová/Lemberková (Náchod), Ludmila Minarčíková 
(Kopřivnice), Romana Schneiderová (Praha), Jana Široká (Žleby), Renata Špatzová (Pra-
ha), Milan Tkáčik (Ťahanovce, okr. Košice), Jaromír Vospěl (Slavonice), Jiří Vrba (Praha)

1988/89
E5 – třídní učitelka Blanka Císařová
maturanti: Erika Bursová (Zadné Hálny, okr. Bánská Bystrica), Radek Dlouhý (Libe-
rec), Luboš Košan (Nevolníky, okr. Plzeň), Marta Maruščáková (Ptičie, okr. Humen-
né), Alena Melicharová (Praha), Aleš Moravec (Brno), Roman Otáhal (Praha), Marek 
Sapák (Ochoz, okr. Brno), Renata Vítová/Kotyzová (Praha), Michal Vodrážka (Praha)

1989/90
E5 – třídní učitelka Růžena Kubátová
maturanti: Martin Hruška (Bratislava), Vít Janoušek (Praha), Michal Kahovec (Pra-
ha), Tomáš Kahovec (Praha), Olga Kocanová (Mělník), Dana Kutílková (Moravany, 
okr. Čáslav), Pavlína Masáková (Mnichovo Hradiště), Pavla Nyáriová (Praha), Jitka 
Vlasáková (Praha), Pavel Vokoun (Praha)

Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v  Praze 4, Michel-
ská 12/323

1990/91
E5 – třídní učitel Ladislav Škeřík
maturanti: Andrea Bartošová/Bocková (Brno), Lucie Brindlerová (Praha), Šárka Ko-
šatková/Hrdličková (Praha), Marta Chudjaková (Cihelné, okr. Dolní Kubín), Vladimír 
Kysela (Stružinec, okr.  Semily), Pavel Loyda (Moravské Budějovice), Pavel Mach 
(Rtyně, okr. Trutnov), Tomáš Novák (Praha), Iva Pospíšilová (Dvůr Králové), Vojtěch 
Sivák (Bečov nad Teplou), Mária Štofová (Bystré, okr. Vranov nad Toplou), Daniel Vít 
(Praha), Miroslava Zíková (Kocourov, okr. Klatovy)

1991/92
E5 – třídní učitelka Marcela Brožová
maturanti: Romana Srbová/Antošová (Neratovice), Zdeněk Čiháček (Teplice), Ro-
man Holík (Záluží), Miroslav Krejčí (Jiřetice), Jana Kudličková (Praha), Petr Kudrna 
(Vilémov, okr. Havlíčkův Brod), Martin Motrinec (Sepekov, okr. Písek), Tomáš Novák 
(České Budějovice), Vladislava Novotná (Třebíč), Antonín Stránský (Praha), Marek 
Tancik (Nitra)

Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež v Praze 5, Radlická 115
1992/93

E5 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Martin Bařtipán (Krabčice, okr. Litoměřice), Tereza Broulíková (Praha), 
Tomáš Gůra (Praha), Martina Koprdová (Nitra), Andrea Krajňáková (Stará Lubovňa), 
Šárka Kvanková (Cheb), Peter Magdolen (Bratislava), Monika Žáčková/Rohlíčková 
(Praha). Petra Slavíčková (Kostelec nad Labem), Radek Švarc (Dolní Dobrouč, okr. 
Ústí nad Orlicí), Stanislav Švarc (Dolní Dobrouč), Lubomír Zahurančik (Olšavka, okr. 
Spišská Nová Ves)

1993/94
E5 – třídní učitelka Jana Sobotková
maturanti: Radomír Brúder (Bratislava), Venuše Gůrová/Holanová (Praha), Jan 
Hirsch (Praha), Renáta Klimešová (Slatiňany), Renáta Kovaříková (Hustopeče u 
Brna), Dagmar Kratochvílová (Olešná, okr. Beroun), Stanislav Machyniak (Lipovec, 
okr. Zvolen), Eva Mátlová (Hrušovany u Brna), Markéta Orságová (Bruntál), Hana 
Osladilová (Olomouc), Pavla Richterová (Hluboká nad Vltavou)
A4 – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Karla Černá (Mikulov), Věra Foltová (Hostinné, okr. Trutnov), Vlastislav 
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Hezoučký (Narysov, okr. Příbram), Roman Hlavsa (Kasejovice, okr. Plzeň), Dagmar 
Křepelová (Zdice), Petr Novák (Praha), Lucia Petróová (Bratislava), Martin Plíštil (Po-
tštejn nad Orlicí), Jarmila Srncová (Plzeň), Viktor Stupka (Klenovec, okr.  Poprad), 
Pavel Šindelář (Novosady, okr. Kroměříž), Markéta Volavková (Mnichovo Hradiště)

1994/95
A4 – třídní učitelka Lenka Dubská
maturanti: Michal Cigánek (Praha), Jana Dyková (Praha), Petr Fabián (Bratislava), 
Pavla Hrstková (Vraňany), Marcela Jiříková (Zdíkov), Jan Klimovič (Velvary), Vladi-
mír Kňažko (Povážská Bystrica), Gabriela Koutná (Olomouc), Vladimír Král (Český 
Krumlov), Věra Novotná (Praha), Petr Oberreiter (Praha), Kateřina Štefcová (Kadaň), 
Kristína Ternényová (Nitra)

1995/96
A4 – třídní učitelka Anna Fuchsová
maturanti: Aleš Čeněk (Mladá Vožice), Jana Handzlíková (Ostrava), Markéta Jará 
(Praha), Kamila Jindrová (Praha), Lucie Jindrová (Praha), Lucie Kýrová (Praha), Petra 
Macháčková (Praha), Jaroslav Mihl (Praha), Lenka Olbertová (Oravská Lešná), Zuza-
na Ouředníčková (Velké Výkleky, okr. Nymburk), Jiří Pytlíček (Česká Třebová), Alena 
Švehlová (Praha)

1996/97
A4a – třídní učitelka Blanka Císařová
maturanti: Martina Hamanová (Praha), Marcela Hrušková (Praha), Tomáš Kebza 
(Praha), Pavla Křivánková (Praha), Petra Kubešová (Praha), Senta Lukešová (Praha), 
Tomáš Rain (Praha), Petr Staněk (Praha), Denisa Nemétová (Lány)
A4b – třídní učitel Ivan Antov
maturanti: Michal Gala (Lhota pod Lipčany, okr.  Hradec Králové), Pavlína Hilber-
tová (Most), Lucie Kasperová (Ústí nad Labem), Eva Oppenheimerová (Rumburk), 
Sabina Rogie (Praha), Martina Višňanská (Brno), Lucie Rybářová (Karlovy Vary)

1997/98
A4 – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Petr Fiala (Klatovy), Lenka Flieglová (Praha), Martina Honsová (Praha), 
Jan Hudeček (Harrachov), Ladislav Kandler (Praha), Jiřina Pražáková (Praha), Petr 
Řehák (Lahošť, okr. Teplice), Monika Viktoříková (Tábor), Karel Vlach (Praha), Ondřej 
Závodský (Praha)

1998/99
A4a – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Zdeněk Barlok (Šluknov), Veronika Fiedlerová (Žižkovo Pole, okr. Havlíčkův 
Brod), Stanislav Franc (Praha), Jan Horčák (Praha), Radka Chmelová (Praha), Michal 
Jelínek (Praha), Tomáš Kašpar (Poděbrady), Roman Mareš (Spořice), Olga Mařánková 
(Praha), Martin Procházka (Praha), Filip Šnebergr (Praha), Michal Vítek (Praha)
A4b – třídní učitelka Lenka Dubská
maturanti: Lenka Honová (Praha), Aleš Chocholoušek (Praha), Markéta Jůnová 
(Praha), Karla Kratochvílová (Praha), Eva Krommelová (Praha), Kima Lohaczová 
(Praha), Andrea Mlezivová (Stod, okr. Plzeň), Veronika Petříková (Praha)

1999/2000
A4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: David Berenreiter (Žatec), Bohumír Juroška (Praha), Radek Krejčí (Ra-
kovník), Andrea Kučerová (Uzeničky, okr. Strakonice), Hana Mádlová (Praha), Eliška 
Maňáková (Praha), Michal Novotný (Praha), Tomáš Pála (Praha), Lenka Potěšilová 
(Praha), Barbora Seidlová (Kardašova Řečice), Kamila Soukupová (Praha)

2000/01
A4a – třídní učitelka Blanka Císařová
maturanti: Eva Cónová (Rakovník), Jana Čeledová (Sejcká Lhota, okr. Příbram), Da-
niel Dostalík (Nýrsko), Markéta Frostová (Děčín), Vladimír Kopáček (Praha), Marian 
Kubáček (Vamberk), Petr Lukavský (Praha), Martin Páv (Praha), Lukáš Vondráček 
(Sedlčany)
A4b – třídní učitelka Jana Sobotková
maturanti: Jana Cvachová (Rudná u Prahy), Kateřina Demeterová (Praha), Jitka Do-
soudilová (Praha), Barbara Doudová (Praha), Jakub Kálal (Praha), Karel Kolář (Stra-
konice), Štěpán Viktora (Praha)

2001/02
A4a – třídní učitelka Jana Sobotková
maturanti: Kateřina Bohunická (Davle), Milan Demeter (Praha), Jan Jung (Holý-
šov), Zuzana Mádlová (Kladky), Lucie Marešová (Praha), Jiří Říha (Pardubice), Alena 
Skřontová (Praha), Marek Smolík (Praha), Václav Stropnický (Písek), Michal Šimůnek 
(Most), Vlastimil Toman (Praha)
A4b – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Hana Fiřtová (Praha), Lukáš Křivánek (Praha), Hien Le Thi Thu (Praha), Boris 
Polášek (Praha), Zdeňka Rampírová (Šebířov), Miroslava Richtáriková (Plzeň), Pavel 
Širl (Praha), Martin Tarčinec (Kryry), Milan Včelák (Blovice), Ondřej Vokoun (Praha)

2002/03
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Petr Englich (Most), Pavol Janto (Praha), Monika Jedličková (Teplice), 
Michaela Kabelová (Nová Role), Tereza Najšelová (Praha), Kateřina Průšová (Liptáň, 
okr. Bruntál), Radek Telvák (Praha)

2003/04
A4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: Michal Borek (Teplice), Lukáš Černý (Jablonec nad Nisou), Hana Gabri-
šková (Tachov), Luboš Chlanda (Plíškovice, okr. Písek), Miroslav Pavlík (Kadaň), To-
máš Pek (Most), Jan Petržílek (Praha), Jitka Ševčíková (Praha), Klára Šubrová (Praha)

2004/05
A4 – třídní učitelka Jitka Smržová
maturanti: Luboš Dopita (Loket), Lucie Dvořáková (Praha), Kamil Fiala (Praha), Petra 
Konfrštová (Praha), Jindřiška Princová (Choustník, okr. Tábor), Lukáš Vlček (Praha), 
Jiří Zadražil (Nymburk)
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obor vzdělání: Obchodní akademie3

2005/06
A4 – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Miloš Balej (Zaječov, okr. Beroun), Ondřej Galocz (Praha), Alena Helfe-
rová (Praha), Radka Hlaváčová (Praha), Leoš Chvojka (Hlinsko v  Čechách), Jiřina 
Mašková (Praha), Kristýna Skálová (Benešov u Prahy), Kamil Szczerba (Praha), Jiří 
Šmolka (Česká Třebová), Irena Tancošová (Štětí), Michal Trantina (Praha)

3   Ve školních letech 2014/15 a 2017/18 žádní žáci neukončovali studium 
obchodní akademie.
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2006/07
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Lukáš Antal (Praha), Kristýna Bozděchová (Praha), Tomáš Franěk (Hoři-
ce), Zuzana Holečková (Praha), Josef Říha (Klecany), Ivo Skřivánek (Týnec nad Sá-
zavou), Tereza Svobodová (Hradec Králové), Pavel Vocel (Praha), Anna Vodáková 
(Praha)

2007/08
A4 – třídní učitel Michal Macháč
maturanti: Veronika Bastlová (Praha), Mungunzul Bayarkhuu (Jihlava), Žaneta Hu-
kalová (Praha), Zbyněk Chatt (Lázně Kynžvart), Tomáš Mareček (Praha), Lenka Řího-
vá (Beroun), Petr Sůra (Radouň), Zdeněk Štěpánek (Praha)

2008/09
A4 – třídní učitelka Jitka Smržová
maturanti: Veronika Borecká (Poděbrady), Anna Filipčíková (Volary), Jakub Hladík 
(Praha), Hana Kolářová (Česká Kamenice), Irena Lážnovská (Žilina), Veronika Režná 
(Praha), Zuzana Schindlerová (Praha), Iveta Viktorinová (Šluknov), Nikola Vondrá-
ková (Liberec), Tomáš Vrchlavský (Cheb)

2009/10
A4 – třídní učitelka Libuše Beranová
maturanti: Kateřina Bartoňová (Tábor), Michal Drobílek (Praha), Marek Henzl (Lito-
měřice), Renata Sojková (Praha), Antonín Strnad a jeho vodící pes Růženka (Kos-
telec nad Orlicí)

2010/11
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Jozef Budzák (Praha), Lenka Galajdová (Liberec), Martin Kikta (Praha), 
Karel Lana (Praha), Rufat Talibov (Praha)

2011/12
A4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: Kateřina Boháčová (Praha), Jan Brejcha (Černošice), Lucie Horká (Praha), 
Michaela Humlová (Olešná u Hořovic), Martina Merhautová (Klecany), Václav Svo-
boda (Libice nad Cidlinou), Roman Štika (Všenory), Vilma Švagerová (Praha), Lucie 
Zvolská (Kyselka)

2012/13
A4 – třídní učitel Michal Macháč
maturanti: Jan Bošek (Plzeň), Vít Klufa (Český Krumlov), Tereza Skalická (Praha), Vla-
dimír Vítek (Liberec)

2013/14
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Aleš Bláha (Praha), Martin Fejfar (Ohnišťany)

2014/15
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Marek Kněbort (Křižany), Martin Kosina (Praha), Marek Pardubický (Pra-
ha), Jan Střelec (Praha), Jakub Šindelář (Praha), Adam Šírek (Radostná pod Kozá-
kovem)

2016/17
A4 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
maturanti: Daniel Dytrt (Praha), Patrik Hausner (Kladno), Petr Klimeš (Praha), Karel 
Mráček (Praha), Bohuslav Zaspal (Lužná)

2018/19
A4 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Nikola Chrudimská (Praha), Lukáš Jakub (Liberec), Martin Navrátil (Pra-
ha), Aleš Pomezný (Praha), Lukáš Ráž (Praha), Kateřina Svobodová (Bystřany) 

2019/20
A4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: Josef Gregor (Praha), Daniela Kempná (Praha), Joel Nekola (Praha), To-
máš Šustr (Jáchymov)

2020/21
A4 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
maturanti: Marie Macková (Kladno), Jan Novák (Brno), Pavel Procházka (Stochov), 
Kateřina Procházková (Praha)
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obor vzdělání: Sociální činnost
2014/15

S4 – třídní učitelka Hedvika Haráková
maturanti: Jiří Bidovský (Praha), Michal Janík (Praha), Monika Trakalová (Benešov)

2015/16
S4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
maturanti: Josef Brůžek (Praha), Dominika Drtinová (Trutnov), Jan Janík (Praha), 
Kateřina Krčková (Odolena Voda), Michaela Kulhánková (Zruč - Senec), Tereza Lu-
bovská (Praha), Klára Nováková (Čelákovice), Michal Přibáň (Nezvěstice), Daniel 
Rohlík (Praha), Lucie Zelenková (Rakovník)

2016/17
S4 – třídní učitelka Jana Loudová
maturanti: Sára Běťáková (Praha), Kristina Donéová (Úhonice), David Hába (Praha), 
Michal Stiburek (Klášter Hradiště nad Jizerou), Štěpán Větrovec (Lubná)

2017/18
S4 – třídní učitelka Jana Hozová
maturanti: Miluše Blumová (Ústí nad Labem), Petr Hudec (Praha), Tomáš Koudelka 
(Nýřany), Václav Krupka (Dobřichovice), Jan Pondělíček (Praha), Josef Zápotocký 
(Hřebeč)

2018/19
S4 – třídní učitelka Jana Navrátilová
maturanti: Kateřina Gavlasová (Hranice), Tomáš Hemer (Praha), Kateřina Housová 
(Buštěhrad), Vojtěch Jirák (Praha), Petr Jiran (Plzeň), Michaela Jiroušková (Praha), 
Václav Kohout (Vrutice), Jan Střelec (Praha), Markéta Vítková (Nové Město pod 
Smrkem), Martin Zamrazil (Okrouhlo)

2019/20
S4 – třídní učitelka Ivana Seifertová
maturanti: Lukáš Benčík (Praha), Alena Hurtová (Kladno), Daniel Přikryl (Modřice), 
Zuzana Šochmanová (Dřešín), Jan Vích (Trutnov)

2020/21
S4 – třídní učitelka Jana Haňová
maturanti: Melánie Hubálková (Praha), Radek Kříž (Kroměříž), Kristýna Rejchrtová 
(Praha), Kamila Špilauerová (České Budějovice), Hana Zachová (Praha) 
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1993/94
O3 – třídní učitel Ivan Antov
absolventi: Jan Kuchna (Praha), Eva Odehnalová (Praha), Ondřej Pelcl (Litoměřice), 
Sabina Rogie (Praha), Pavol Sršeň (Selce, okr. Bánská Bystrica), Lenka Svobodová 
(Dolní Maxov), Monika Vakešová (Tajanov, okr. Klatovy), Martina Višňanská (Brno)

1995/96
O3 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
absolventi: Jan Beneš (Praha), Eliška Maňáková (Praha), Jaroslav Morávek (Osek, 
okr. Teplice), Hana Mužíčková (Praha), Michal Novotný (Praha), Anděla Pešoutová 
(Praha), Barbora Seidlová (Kardašova Řečice), 

1996/97
O3 – třídní učitelka Jana Sobotková
absolventi: Petr Hlaváč (Praha), Petr Korda (Praha), Vlasta Lencová (Volyně), Martin 
Páv (Praha), Jiří Šebor (Děčín), František Žána (Liberec)

1997/98
O3 – třídní učitelka Jitka Smržová
absolventi: Hana Fiřtová (Praha), Dana Hubálková (Letohrad), Jakub Hudeček (Pra-
ha), Jiří Löbl (Sedlčany), Boris Polášek (Praha), Radek Primák (Praha), Pavel Širl (Pra-
ha), Jaroslav Šrůt (Milevsko, okr. Písek), Martin Tarčinec (Kryry, okr. Louny), Žaneta 
Tuliová (Cheb), Veronika Turpišová (Jablonec nad Nisou)

1999/2000
O3 – třídní učitelka Růžena Kubátová
absolventi: Daniel Hulínský (Teplice), Jan Říha (Olbramovice), Zdeňka Turková (Pra-
ha), Martin Váňa (Podlázky, okr. Mladá Boleslav), Lucie Vejdovská (Praha), Josef Ve-
leba (Jindřichův Hradec), Tomáš Vondráček (Sedlčany), Josef Zeman (Praha)

2001/02
O3 – třídní učitelka Lenka Dubská
absolventi: Lucie Frömlová (Volary), Ondřej Galocz (Praha), Hana Jetelová (Praha), 
Ramon Kokni (Praha), Lucie Pazderová (Praha), Tomáš Škorpil (Praha), Adam Štěpá-
nek (Praha), Petr Vaněk (Jablonec nad Nisou), Tomáš Vrchlavský (Cheb)

2002/03
O3 – třídní učitelka Hana Lejskeová
absolventi: Klára Benešová (Turnov), Žaneta Dvořáková (Hořice v  Podkrkonoší), 
Tomáš Hrma (Praha), Jan Říman (Horní Planá), David Šimek (Plzeň), Anna Vodáková 
(Praha)

2003/04
O3 – třídní učitel Michal Macháč
absolventi: Nela Hrušková (Praha), Josef Kotál (Praha), Michal Míka (Praha), Milan 
Míka (Praha), Lucie Telváková (Praha), Viktorie Vrátilová (Praha), David Zapletal 
(Praha)

2004/05
O3 – třídní učitelka Jana Sobotková
absolventi: Lucie Bibrlová (Praha), Veronika Borecká (Praha), Jana Božovská (Dol-
ní Bukovsko), Drahomíra Čadilová (Velká Bukovina, okr. Děčín), Anna Filipčíková 

(Volary), Ondřej Houlík (Praha), Lukáš Hula (Jesenice), Michal Kout (Nové Sedlo, 
okr. Louny), Lucie Ledinská (Praha), Veronika Telváková (Praha), Jakub Weis (Říčany 
u Prahy)
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obor vzdělání: Obchodní škola
2006/07

O3 – třídní učitelka Vlasta Horadová
absolventi: Pavla Filipová (Praha), Lenka Chomoucká (Praha), Ondřej Louda (Pche-
ry), Marek Rojíček (Orlová), Petra Zelenková (Praha)

2007/08
O2 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
absolventi: Anna Čiháková (Praha), Lucie Horká (Praha), Michal Janík (Praha), 
František Kopřiva (Praha), Sandra Mistríková (Plzeň), Petr Netík (Praha), Alice 
Štefanová (Nehvizdy), Roman Štika (Všenory)

2008/09
O2 – třídní učitelka Jana Sobotková
absolventi: Jakub Andrisák (Praha), Martin Čuba (Praha), David Gril (Praha), Radek 
Halas (Klatovy), Lucie Hanušová (Sedlčany), Jan Janík (Praha), Tomáš Jaroš (Mi-
moň), Jakub Klouda (Praha), Michal Málek (Nový Bydžov), Filip Šiler (Liberec)

2009/10
O2 – třídní učitelka Jana Navrátilová
absolventi: Martin Blahout (Praha), Lenka Březinová (Beroun), Leoš Dvořák (Praha), 
Marcela Košťálová (Praha), Radek Kratochvíl (Vlašim), Radek Kříž (Lázně Kynžvart), 
Michal Novotný (Benešov), Alena Polomíková (Uherské Hradiště), Jan Střelec (Praha)

2010/11
O2 – třídní učitelka Hedvika Haráková
absolventi: Dominika Drtinová (Trutnov), Kristýna Nedbalová (Plzeň), Klára  No-
váková (Čelákovice), Jiří Piskáček (Praha), Ladislav Šimral (Pěnčín), Jakub Šindelář 
(Praha), Monika Trakalová (Benešov)

2012/13
O2 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
absolventi: Petar Bačevič (Praha), Kateřina Dřevová (Ústí nad Labem), Tereza Klau-
sová (Turnov), Petr Klimeš (Praha), Lukáš Matoušek (Městec Králové), Lukáš Prášil 
(Praha), Leontina Vochalová (Praha), Bohuslav Zaspal (Lužná u Rakovníka)

2014/15
O2 – třídní učitelka Jana Navrátilová
absolventi: Kristýna Farská (Stará Huť), Tomáš Hemer (Praha), František Kaiser 
(Nezvěstice), Václav Kohout (Polepy), David Kováč (Horní Slavkov)

2019/20
O2 – třídní učitelka Daniela Chamoutová
Absolventi: Veronika Brožová (Praha), Jiří Kulhánek (Praha), Jáchym Rejholec 
(Praha), Lukáš Suchý (Mělník)

4   Ve školních letech 1994/95, 2000/01, 2005/6, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2018/19 a 2020/21 žádní žáci neukončovali studium 
obchodní školy.
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1986–dosud
(období po spojení všeobecné a ekonomické střední školy)

Ředitelé Zástupci ředitele

Eva Försterová 1986–1990 Jana Sobotková 1986–1990

Marek Světlík 1990–1991 Eva Hadáčková 1990–1991

Eva Hadáčková 1991–2002 Libuše Šmejkalová 1991–2002

Ivan Antov 2002–2019 Lenka Balejová/Dubská 2002–2019

Klára Eliášková 2019–dosud Miroslava Wagnerová 2019–dosud

Ředitelé

1956–1986
(všeobecná střední škola)

1968–1986
(střední ekonomická škola)

Marie Šimůnková 1956–1959 Miroslav Vosoba 1951–1981

Jaroslav Ryjáček 1959–1967 Malý Václav 1981–1986

Otakar Bohata 1967–1969

Jarmila  Šípková/Rajmonová 1969–1971

Hana Teplá 1971–1984

Marie Schiff erová 1984–1986

Zástupci ředitele

Vlasta Javůrková 1956–1957

Bohuslav Brož 1957–1959

Marie Šimůnková 1959–1960

Jaroslav Šmídl 1960–1961

Anna Greifová 1961–1964

Jaroslav Šmídl 1964–1970

Hana Teplá 1970–1971

Bedřiška Kašparová 1971–1976

Marie Kopáčková 1976–1982

Jana Vondrová 1982–1983

Marie Schiff erová 1983–1984

Hana Kurandová 1984–1986
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Vojtěch Bálek 1986–1990

Libuše Beranová 1986–2019

Marcela Brožová 1986–1992

Jana Bušková 1986–2013

Blanka Císařová 1986–2007

Wanda Gonzúrová 1986–2002

Božena Grünvaldová 1986–1987

Eva Hadáčková 1986–2002

Dana Kracíková 1986–1991

Růžena Kubátová 1986–2009, 
2010–2017

Eva Antošová/Mařasová 1986–1997

Pavla Michlová 1986–1992
2009 (půl roku)

Zdenka Mohaplová 1986–1987

Růžena Rališová 1986–2001

Jana Sobotková 1986–2010

Marek Světlík 1986–1991

Ladislav Škeřík 1986–1992

Libuše Šmejkalová 1986–2006

Miroslava Wagnerová 1986–dosud

Eva Zichová 1986–dosud

Josef Procházka 1986–1994

Božena Bezděková 1987–1993

Miloslava Čelková 1987–1988

Břetislav Verner 1986–1988

Lenka Balejová/Dubská 1988–2020

Monika Kuncová 1990–1991

Milan Kvajsar 1990–1992

Jan Strašrybka 1990–1994

Dagmar Prylová 1991–1992

Ivan Antov 1991–dosud

Anna Fuchsová 1992–2000

Jitka Jansová/Smržová 1992–dosud

Irena Derbalová 1993–1996, 
1997–1998

Miroslava Kučerová 1993–dosud

Jarmila Pánková 1993–1994

Jana Hozová 1994–2019

Petr Černý 1995–1996

František Kořenek 1996–1997

Vít Krajíček 1996

Eva Čubáková 1998–1999

Karel Bergl 1999–2000

Marek Rojíček 1999–2001

Klára Eliášková 2000–dosud

Vlasta Horadová 2000–2007

Tomáš Prčík 2000 (2 měsíce)

Hana Lejskeová 2001–2004

Michal Macháč 2001–2014

Petra Paďourová 2001–dosud

Jana Havlová 2000–2001

Jakub Jelínek 2001–dosud

Zuzana Petržilková 2001–2002, 
2005–dosud

Helena Tichá 2003–2005

Martin Žďánský 2004–dosud

Alice Procházková 2006–2007

Jana Navrátilová 2007–dosud

Jaroslav Spurný 2007–2009

Hedvika Haráková 2009–dosud

Jana Peštová 2010 (půl roku)
2017–dosud

Dagmar Pastuchová 2011–2020

Jana Haňová/Loudová 2011–dosud

Ivana Seifertová 2013–dosud

Kateřina Stuchlíková 2017–2018

Zuzana Kalinová 2019 (4 měsíce)

Daniela Chamoutová 2019–dosud

Wanda Melicharová 2019–2020

Martin Ořešník 2019–2020

Daniela Tišerová 2019–2020

Soňa Jarošová 2017–2019

Hana Tůmová 2019–dosud

Miloslav Foltýn 2020–dosud

Veronika Holá 2020–2021

Silvie Kučeráková 2020–2021

Jan Martinovský 2020–2021

Pedagogové
(období po spojení všeobecné a ekonomické střední školy)
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Několik slov závěrem

Právě jste dočetli almanach vydaný k 65. výročí školy, kte-
rá nese název Gymnázium pro zrakově postižené a Střed-
ní odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 
115, což na jedné straně dává přesnou informaci o ško-
le, ale z  praktického hlediska užíváme název odvozený 
od začátku naší emailové adresy - GOA. 

Věříme, že pestrá mozaika příspěvků Vám přiblížila školu 
tak, jak se vyvíjela i  jaká je nyní. Děkujeme všem auto-
rům, neboť to byli oni, kdo představili školu v  jednotli-
vých obdobích jejího vývoje. Někdy vzpomínky trochu 
posunou do nové roviny reálné děje, ale bez fantazie by 

každé vyprávění bylo nudné. Velký dík patří absolventu 
školy Jiřímu Hubáčkovi, který almanach oživil jazykovou 
úpravou, tvůrčími nápady i detailní prací s textem.

Obrazovými stránkami oddělujícími jednotlivé kapitoly 
almanachu jsme chtěli alespoň ve zkratce přiblížit různo-
rodé aktivity, které patří k životu naší školy. Mezi ně náleží 
činnost výtvarné dílny školy – fotografi e výtvorů studen-
tů tvoří výzdobu tohoto almanachu.

Budeme vám vděční za vaše ohlasy, náměty a připomín-
ky. Můžete je zasílat na adresu  antov@goapraha.cz.

           Redakce
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