Stařešinové 2007
představení maturitního ročníku 1957 – Věra Navrátilová-Matulíková
Vážení členové výboru, vážení stařešinové, spolužačky a spolužáci, dámy a pánové!
Dnešního dne se řady stařešinů hradišťského gymnázia, podle zdejších tradic, rozšíří
o nové členy.
Dovolte mi, abych vám představila své spolužáky, kteří maturovali na jedenáctileté
střední škole právě před 50 lety.
Prvního září roku 1954 jsme nastoupili do 9. třídy jedenáctileté střední školy. Ta tehdy
existovala druhým rokem a vznikla díky reformě školství prováděné tehdejším ministrem
Kahudou.
Byli jsme ve třídách společně: absolventi 8. třídy osmiletky, ročník narození 1940 a tzv.
„jukáci“. Tito spolužáci, v jejichž rodném listě je rok narození 1939, si prodloužili školní
docházku o rok, absolvováním jednoročního učebního kurzu.
Bylo nás, toho září před 53 lety, „dětí jako smetí“ a tak ředitelství školy otevřelo
4 deváté třídy. Zařazeni do jednotlivých paralelek jsme byli podle výuky druhého cizího
jazyka. Prvním byl jazyk ruský, jehož výuka byla společná.
Do třídy A a B byli zařazeni žáci s výukou jazyka německého. Třídním učitelem 9.A
byl prof. Josef Hubáček, v 9.B prof. Tomáš Měšťánek. Ve třídě 9.C se vyučoval jazyk
anglický a ve třídě 9.D jazyk francouzský. Třídními učiteli byli: v 9.C prof. Jan Slováček
a v 9.D prof. Jaroslav Mazurek. Během našeho studia byli řediteli školy prof. Alexandr Misař
a prof. Ladislav Fárník.
S odstupem času skládám hlubokou poklonu všem našim vyučujícím! Byla to perná
práce vpravit za 3 roky, zbývající do maturity, do našich hlaviček koncentraci vědomostí
dříve vyučovanou let 5.(I když v mnoha případech, vlivem politické situace a nových osnov,
se řada témat z výuky vytratila).
No, zvládli to mistrně naši vyučující, zvládli jsme to i my. Odmaturovali jsme se
stejnými pocity jako ti předchozí i následující maturanti. S pocitem, že jsme něčeho velkého
dosáhli a jsme – konečně – dospělí! Jak jsme byli dospělí to nám, zase, ukázal čas.
Od června roku 1957 uplynulo neuvěřitelných 50 let! Přibylo vrásek, životních
zkušeností, proher, vítězství i chorob. Zůstaly vzpomínky na, zdánlivě, bezstarostná školní
léta.
Závěrem přeji nám, novým stařešinům: Dokažme se dlouho, bez vrásek na duši, smát
a prát se s dalšími dny života!
Předávám slovo jednotlivým zástupcům bývalých 11. tříd a žádám je, aby představili ty
své spolužáky, kteří jsou přítomni. Vás, spolužačky a spolužáci, žádám, abyste se, po uvedení
svého jména, představili přítomným povstáním. Děkuji.
Věra Navrátilová

