
 
 

STAŘEŠINOVÉ UHERSKOHRADIŠŤSKÉHO GYMNASIA 
 
 

ZÁPIS Z 51. SJEZDU STAŘEŠINŮ 
 

Letošní setkání stařešinů se opět konalo v budově Slováckého divadla dne 17. září 2017 a zúčastnili se jej 

302 platící účastníci. 

Setkání zahájil Ing. Lad. Šupka, který přivítal všechny přítomné, dále hosty letošního sjezdu: starostu města 

Ing. Stanislava Blahu, ředitele gymnázia doc. RNDr. Zdeňka Botka, CSc., všechny přítomné stařešiny, nejstarší 

ročníky a v neposlední řadě absolventy „zlatého ročníku“, kteří maturovali v r. 1967 na tehdejších SVVŠ ve 

třech třídách v Uh. Hradišti a ve dvou třídách ve Starém Městě. 

Dále přivítal členy národopisného souboru Gymnázia Uh. Hradiště a jejich vedoucí profesory Karla 

Rajmice a Lenku Kraváčkovou. 

V úvodu jsme všichni společně s národopisným souborem zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. 

Program pak pokračoval opět novým pořadem písní a tanců, jehož část s vystoupením verbířů   roztleskala 

přítomné. Na závěr jsme opět všichni zazpívali píseň Okolo Hradišťa. 

Ing. Šupka poděkoval účinkujícím i jejich vedoucím za krásný pořad a přistoupil k nejsmutnější časti 

setkání – oznámil jména těch, kteří v průběhu uplynulého roku opustili naše řady: 

JUDr. Jaromír Křečan    matur. ročník 1945 

Ing. Jaroslav Chajda                                 1949 

Mgr. František Jurásek                                                1949 

František Králík                                                 1949 

Miroslav Štěrba       1949 

Mgr. Miroslav Tabarka                                                1949 

Ing. Hedvika Vagundová Keprtová                           1952 

Ing. Martin Stodůlka                                                    1953 

prof. PhDr. Antonín Přidal                                           1953 

Marie Cetkovská Kožíšková     1954 

MUDr. Marie Kubrická Sukupová                             1955 

Karel Kubíček                                                              1955 

Otakar Straka                                                               1956 

Jarmila Bařinková Žáková                                           1959 

Marie Tománková Dobešová                                     1959 

Karel Vybíral                                                                1959 

Josef Sluka                                                                  1959 

Pavel Měhýž                                                               1959 

Jiří Šupler                                                                    1959 

Ludmila Hutáková Chromková     1960 

Marie Vávrová Hrkalíková                                           1960 

Jana Kolaříková Marková                                         1960 

Jiří Masařík                                                                  1962  

Mgr. Petr Titz                                                                        1962 

Věra Chižňáková      1963 

Josef Orlík       1963 

Ing. Antonín Pochylý      1965 

Věra Smejkalová Hubáčková     1966 

Dalibor Jirchář                                                               1966 

Karel Řezníček       1966 

 

Zvlášť se zmínil o prof. Ant. Přidalovi a připomněl též úmrtí prof. Vojtěcha Ondry. 

 

Jejich památku jsme uctili minutou ticha. 

Poté se ujal slova starosta města Ing. Stanislav Blaha, který nás seznámil s úspěchy města při jeho 

zkrášlování, při péči o historické památky i modernizaci a zvláště připomněl 760. výročí založení našeho města 

Přemyslem Otakarem II., popřál všem zúčastněným, aby se setkání vydařilo a všem popřál hodně zdraví a štěstí, 



aby se zase se svými bývalými spolužáky opět setkali v roce 2018. 

Dále se slova ujal ředitel GUH doc. RNDr. Zdenek Botek CSc., který pozdravil všechny přítomné a zmínil 

se o tom, že právě gymnázium je patronem sjezdu stařešinů, dále nás seznámil s řadou úspěchů gymnázia, 

zvláště s tím, že absolventi po maturitě studují na vysokých školách nejen v naší republice, ale i na zahraničních 

univerzitách. 

Ing. Šupka navázal na zmínku o výročí založení města a vzpomněl několik dalších výročí našeho města, 

např. 20. výročí ničivé povodně, která postihla naše město, dále rok 1957, kdy při příležitosti oslav výročí 

města vznikla sportovní hala, využitá tehdy pro zemědělsko – průmyslovou výstavu gottwaldovského kraje, 

zejména pak národopisnou a hospodářskou Výstavu Slovácka 1937, která stala na mnoho let jednou 

z nejvýznamnějších událostí v historii a nejvýznamnější výstavní akcí roku v Československé republice.  

Ke slovu se dostala i prof. Petlanová, která se svým osobitým humorem zavzpomínala na léta po roce 1945 

a na svá studia na zdejším reálném gymnáziu, na své laskavé a vstřícné profesory, na něž vzpomíná stále 

s úctou a láskou. 

Vyvrcholením sjezdu bylo přijetí „zlatého ročníku“ do řad stařešinů. Představení uherskohradišťských tříd 

se ujala Mgr. Anna Ošancová Bukvicová, která vyjádřila radost ze setkání, zavzpomínala na to, co se jim 

v uplynulých letech podařilo, čeho dosáhli a také zavzpomínala na krásná studentská léta a své profesory. 

Jednotlivé třídy pak představili zástupci tříd Uh. Hradiště a poté St. Města. 

Ing. Šupka poděkoval a dal hlasovat o jejich přijetí do řad stařešinů. Ročník 1967 byl jednomyslně přijat. 

Závěrečným zpestřením programu bylo vystoupení sboru Viva la Musica, vedeného Mgr. Jakubem 

Tomalou. Tento soubor si během krátké doby získal postavení stálé součásti hradišťské kulturní scény 

s celorepublikovým přesahem. Rozmanitý program písní, včetně spirituálu, pohybově zpívanou písní o Africe 

měl velký úspěch. 

Na závěr Ing. L. Šupka všem poděkoval a přešel k organizačním záležitostem: 

 stručně seznámil s finanční situací (viz. pokladní zpráva) 

 v důsledku zdražování poštovních služeb je nutno zvýšit účastnický příspěvek na 100,– Kč 

 v průběhu roku je nutno, aby zástupci tříd zaslali jména těch, kteří během roku zemřeli na 

e-mailovou adresu melsovadagmar@seznam.cz., nebo formou SMS zprávy na mobilní 

tel. č. 728900144, pokud možno alespoň týden před dalším setkáním stařešinů 

Nakonec poděkoval všem za účast, popřál příjemný den a hodně zdraví a pozval na další setkání  

16. září 2018. 

 

V Uherském Hradišti 21. září 2017     zapsala Mgr. Dagmar Melšová 

   

Pokladní zpráva za rok 2016 
 

hotovost k 1. 1. 2016      16 059 Kč 

příspěvky stařešinů na setkání (300 účastníků)   24 260 Kč 

příspěvek města Uherské Hradiště      4 000 Kč 

použitelná hotovost celkem     44 319 Kč 

 

Vydání: 

poštovné       13 232 Kč 

obálky, kancelářské potřeby          880 Kč 

příspěvek škole a souborům       4 800 Kč 

pronájem sálu kina Hvězda     10 645 Kč 

fotografie skupin ročníků       2 892 Kč 

vydání celkem      32 449 Kč 

 

hotovost k 31. 12. 2016     11 870 Kč 

 

sestavila   Božena Magdálková  

 

kontrolu hotovosti a dokladů provedli  Vladimír Kaška a Ing. Jan Nykl 
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