STAŘEŠINOVÉ UHERSKOHRADIŠŤSKÉHO GYMNASIA
ZÁPIS Z 53. SJEZDU STAŘEŠINŮ
53. sjezd stařešinů se konal ve Slováckém divadle již tradičně třetí neděli v září – 15.9.2019 za účasti
332 platících účastníků.
Zahájení se ujal Ing. Ladislav Šupka, který přivítal všechny přítomné zejména pak nejstarší ročníky,
hosty sjezdu – starostu města Uherského Hradiště Ing. Stanislava Blahu, ředitele hradišťského gymnázia doc.
RNDr. Zdeňka Botka, CSc., místostarostu města PhDr. Ivo Frolce, ředitele Slováckého muzea a absolventy
Zlatého ročníku, kteří maturovali v roce 1969 na tehdejší SVVŠ v Uherském Hradišti (3.A, C, D) a ve Starém
Městě (3.B).
Poděkoval Městu Uherské Hradiště za finanční příspěvek a sponzorovi sjezdu – Ing. Jaroslavu
Vaďurovi, který věnoval pro tento sjezd burčák.
Sjezd byl zahájen studentskou hymnou zazpívanou národopisným souborem gymnázia a všemi
zúčastněnými. Program poté pokračoval téměř půlhodinovým vystoupením národopisného souboru gymnázia,
v němž se střídala vystoupení cimbálové muziky, dívčího sboru a taneční skupiny souboru. Krásné folklorní
vystoupení bylo zakončeno společně zpívanou písní účinkujících i stařešinů „Okolo Hradišťa“ .
Ing. Šupka poděkoval účinkujícím a slova se ujal starosta města Ing. Stanislav Blaha, který přivítal
přítomné v královském městě Uherské Hradiště a všem popřál hodně zdraví a příjemný pobyt v místě jejich
studentského života.
Po něm vystoupil ředitel gymnázia doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Ve svém projevu připomněl
významné absolventy gymnázia – prof. Borůvku a doc. Čápa, vyzdvihl úspěchy studentů hradišťského
gymnázia v celostátních i regionálních výsledcích státních maturit a poděkoval přítomným jako prarodičům
těch, jejichž potomci nyní studují na gymnáziu za to, jak těmto úspěchům svým příkladem napomáhají.
Po projevech hostů uvedl Ing. Šupka krátký pozdrav z Akademie gymnázia, v němž vystoupili Anna
Vavrušová ze 4.D s písní Lucie Bílé Hvězdy za hvězdy, Eliška Mikušová ze sekundy B s variací z baletu
Plameny Paříže od B. V. Asafjeva, Natálka Zemková ze septimy B s Odette z Labutího jezera a bratři Filip
a Ondřej Gajdovi ze septimy A a sekundy A s 1. a 4. duetem z Dvanácti malých duetů Charlese Auguste de
Bériota. Jejich vystoupení byla přítomnými vysoce hodnocena.
Po tomto vstupu studentů do programu sjezdu přešel Ing. Šupka ke smutné části programu, v níž
seznámil přítomné se jmény těch, kdo opustili od posledního sjezdu naše řady:
MUDr. Jiřina Kubíková Katovská
Ing. Zdeňka Maršálková
MUDr. Igor Stancl, CSc.
Mgr. Miroslav Tomešek
Mgr. Vlastislav Šobáň
Ing. Drahomír Hráček
Dagmar Miková
Josef Hanák
Zdenka Janíková Ertlová
Josef Janík
Jana Šebestová Gregorová
Miroslav Fusek
Věra Machačová Smělíková
Zdeňka Uherková Mimránková
Ing. Josef Vyorálek
Jaroslav Müller
MUDr. Zdeněk Ondrášek
Ing. Vladimír Laštůvka
Ing. Antonín Jakšík
Oldřich Pospíšil
Mgr. Petr Horák
Ing. Jiří Janováč
Vladimíra Koláčková Tesařová
Helena Strčálková Behriková
Josef Šmíd
Milada Dostálková Hájková

mat. ročník

1945
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1954
1956
1956
1957
1958
1958
1960
1960
1962
1962
1962
1962
1962
1965
1965
1966
1966
1967
1967

Ing. Rostislav Plaček
Vlasta Večeřová
Květoslav Tichavský

1967
1968
1968

Povstáním uctili přítomní jejich památku.
Další prostor patřil vystoupení prof. Anny Petlanové, která ve svém „tak trochu výchovném projevu“
citovala J.A.Komenského a jeho myšlenky konfrontovala se současnou školou a životem mladé generace.
V závěru svého projevu popřála gymnáziu učení chtivé žáky a nadšené a trpělivé učitele.
Závěrečná část Sjezdu stařešinů patřila přijetí Zlatého ročníku – tříd maturitního ročníku 1969.
Všechny čtyři třídy představil Mgr. Milan Šácha. Mimo jiné seznámil přítomné se zaměřením tříd: 3.A
– přírodovědná, 3.D – humanitní s rozšířenou výukou jazyků, 3. B a C – všeobecné. Třídy 3.A, C a D sídlily
v Uherském Hradišti, třída 3.B dva roky ve Starém Městě, třetí rok také v Uherském Hradišti.
Třídními profesory těchto tříd byli: prof. Petlan, prof. Havránek, prof. Rumlerová a prof. Hašek.
V další části představovacího projevu M. Šácha seznámil přítomné s profesory, kteří v těchto třídách
působili, více se zaměřil na ty, kteří se nejvíce zapsali do paměti studentů – prof. Hašek, prof. Mazůrek, prof.
Hubáček Josef, prof. Pospíšilová. Připomněl také Modelové shromáždění UNESCO, které proběhlo ve
školním roce 1968/ 69 a do jehož přípravy a realizace se právě tento maturitní ročník nejvíce zapojil.
Po projevu M. Šáchy byli představeni přítomní studenti jednotlivých tříd. 3.A představil RNDr. Jaroslav
Škrabal, 3. B Ing. Ladislav Chrbját, 3. C MUDr. Jiří Lapčík a 3.D RNDr. Jana Buršová.
Po představení byli studenti maturitního ročníku 1969 bez připomínek a jednomyslně přijati do řad
stařešinů.
V závěru sjezdu Ing. Šupka poděkoval všem za účast, přítomné pozval na burčák a skupinové
fotografování do atria gymnázia,
popřál hezký zbytek dne, stálé zdraví a všechny přítomné pozval
na 54. sjezd stařešinů, který se uskuteční v neděli 20. září 2020.
V Uherském Hradišti 16. září 2019

Zapsala RNDr. Jana Buršová
***
Pokladní zpráva za rok 2018

hotovost k 1.1.2018
příspěvky stařešinů na setkání (285 účastníků)
příspěvek města Uherské Hradiště
použitelná hotovost celkem

7 671 Kč
28 500 Kč
7 000 Kč
43 171 Kč

Vydání:
poštovné
obálky, kancelářské potřeby
příspěvek škole a souborům
pronájem sálu Kina Hvězda
fotografie skupin ročníků
vydání celkem

13 962 Kč
785 Kč
1 800 Kč
10 050 Kč
3 104 Kč
29 701 Kč

hotovost k 31.12.2018

13 470 Kč

sestavila Božena Magdálková
kontrolu hotovosti a dokladů provedli pp. Vladimír Kaška a Ing. Jan Nykl
A ještě důležité připomínky:
•
v průběhu roku je nutno, aby zástupci tříd zaslali jména spolužáků, 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
•
na webové stránce gymnasia (www.guh.cz) v části Spolupracujeme a podporujeme (docela dole) je možno nahlédnout na fotografie (skupiny i
momentky) a některé texty ze setkání.

