
PROGRAM OSLAV 100 LET MASARYKOVA GYMNÁZIA

Srdečně zveme všechny zájemce
k účasti na oslavách

100. výročí založení školy.
Vybrat si můžete z celé škály
kulturních a sportovních akcí.

Ing. Olga Matějková
ředitelka školy

Anketa „Kniha století Masarykova gymnázia“
od 1. 9. do 31. 10. 2020, vyhlášení v prosinci 2020 
• Která kniha bude tou nejzajímavější, nejlepší či nejhodnotnější za posledních 100 let?

Sportovní dny
Podzim 2020
• netradiční sportovní klání žáků naší školy
Škoda sport park v Doudlevcích

Průvod Masarykova gymnázia
18. září 2020 od 11.00 h 
• průvod studentů Masarykova gymnázia od budovy školy
Náměstí Republiky / kulturní program na náměstí Republiky, Plzeň

Výstava v galerii Paletka
1. října – 13. listopadu 2020 
vernisáž 1. října 2020 od 17.00 h
•  výstava výtvarných prací žáků školy / Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň

Autorská tvorba v galerii Paletka
7. října 2020 a 21. října 2020 od 16.30 h 
• autorská čtení studentů i pedagogů / Galerie Paletka, Husova 2, Plzeň

Školní akademie
2. listopadu 2020 od 10.00 h a 17.00 h 
• vystoupení studentů Masarykova gymnázia / Měšťanská beseda, Plzeň

Den otevřených dveří
27. března 2021 od 9.00 do 17.00 h 
• součástí bude bohatý doprovodný program / Masarykovo gymnázium, Plzeň



PRVNÍ OKAMŽIKY – ŠKOLNÍ ROK 1920–1921

„Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, 
najde ji velmi brzy. Potom se jí ale už musí držet, nebo 
zabloudí.“
 T. G. Masaryk

Kronikářovou zkušenou rukou a inkoustem 
krasopisně zapsaná první slova, první 
řádky Kroniky ústavu. Započíná se historie 
Masarykova gymnázia.

Materiály poskytl Archiv města Plzně.



Z HISTORIE MASARYKOVA GYMNÁZIA V PLZNI

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“
 T. G. Masaryk

1919 19. 11.
profesorský sbor požádal o úplné 
odloučení tříd, a tak byl vytvořen 
samostatný ústav

1945 květen
došlo k opětovnému rozdělení 
gymnázií

1953 1. 9.
v důsledku školské reformy gymnázia 
zrušena, a tak vznikly jedenáctileté SŠ, 
gymnázium přejmenováno na 
2. jedenáctiletá střední škola (ul. Pionýrů)

1969
vyhláškou MŠ ČSR střední všeobecně vzdělávací 
školy přeměněny na čtyřletá gymnázia, SVVŠ 
přeměněna na 2. gymnázium v Plzni (zavedeno 
experimentální osmileté studium)

1990 7. 3.
za účasti obou vnuček prezidenta T. G. Masaryka  
(Anny a Herberty) bylo škole slavnostně 
navráceno označení Masarykovo gymnázium

1930
výnosem MŠ byl ústav pojmenován Masarykovo 
české státní reálné gymnázium v Plzni (za 
okupace bylo odstraněno z názvu „Masarykovo“, 
a tak zústalo jen Reálné gymnázium v Plzni)

1917/18
otevřena 8. třída gymnázia  
a konání prvních zkoušek 

1926
škola dostala novou moderní 
budovu na Jižním předměstí 
(Klatovská třída 17)

1941 31. 3.
gymnázium přestěhováno na 
Mikulášské náměstí a sloučeno s 
tamějším gymnáziem (1. 9. 1943) 

1950/51
nový název Reálné gymnázium v 
Leninově třídě (zde existovalo dva 
roky do svého uzavření)

1965/66
Střední všeobecně vzdělávací 
škola pro pracující v Plzni, ul. 
Pionýrů

1974
při gymnáziu zřízeno dvouleté 
dálkové studium pro příslušníky 
SNB

1911 31. 3.
usnesení zastupitelstva  
o předložení žádosti do Vídně

1912 září
dosavadní pobočky při Českém 
státním gymnáziu byly přeměněny 
na třídy reálného gymnázia

1920 9. 8.
výnosem zemské školní rady bylo 
od školního roku 1920/21 zřízeno 
samostatné reálné gymnázium 
(vyučovalo se v šesti budovách)

1934
postavena budova, kde dnes 
gymnázium sídlí

1946 1. 5. 
definitivní návrat do budovy na 
Klatovské třídě, vrácen původní 
název Masarykovo české státní 
reálné gymnázium v Plzni

1960 1. 7. 
Střední škola pro pracující, 
umístěna v ul. Pionýrů  
v 2. jedenáctileté SŠ

1973 1. 9. 
při gymnáziu zřízena internátní SŠ 
pro pracující

1910
žádost na plzeňskou městskou 
radu o zřízení osmitřídního 
reálného gymnázia typu A

Budova dnešního Masyrykova gymnázia v roce 1934

Po okupaci Československa a vzniku protektorátu byly na našem 
území uplatněny rasové zákony. Dotkly se i studentů našeho 
gymnázia. Od září 1939 byli někteří z rasových důvodů nejprve 
vyloučeni z výuky a později zavražděni. Přestože většina z nich 
zůstala „bezejmenná“, nesmíme na ně nikdy zapomenout.

Dva z nich – Karel Körper a Josef Šmolka (spolužáci M. Zikmunda) 
–  před deportací tajně vyučovali židovské děti, které nesměly  
chodit do školy. Karel Körper byl v lednu 1942 deportován do 
Terezína třetím plzeňským transportem. 1. září 1943 uprchl 
z pracovního komanda v oslavanských dolech a dostal se na 
Slovensko. Zahynul 12. listopadu 1944 při povstání.

Josef Šmolka byl v lednu 1942 deportován s rodiči do Terezína, 
odtud v dubnu 1942 do Varšavy, kde zahynul. 

Hana Becková byla deportována čtvrtým transportem D vyprave-
ným z Prahy do Lodže 31. října 1941. Ani ona válku nepřežila.

Čest jejich památce.

Knihovníci školní knihovny Masarykova reálné-
ho gymnázia v Plzni v dubnu 1938. Oktaváni: 
vpravo Josef Šmolka, uprostřed Miroslav 
Zikmund (pozdější cestovatel a spisovatel). 
 Archiv Miroslava Zikmunda.

Sextáni Masarykova reálného 
gymnázia v Plzni po nehodě 
autobusu na školním výletě  
v květnu 1936 na fotografii 
svého spolužáka Miroslava 
Zikmunda. S ovázanou hlavou 
Karel Körper, ošetřuje ho Hana 
Becková. 



Zdeněk Hujer

UČITELSKÝ SBOR V PROMĚNÁCH ČASU

„Cíl náš musí být určitý a pak silný cit půjde za ním. Jen 
citem a instinktem se nedostaneme nikam. Praxe bez 
teorie není možná.“ 
 T. G. Masaryk

Současný pedagogický sbor Masarykova gymnázia
 

1. řada zleva:
Radim Skočný, Olga Matějková, Zbyněk Vastl, Jana Lindová, Monika Babčaníková, Eva Wagnerová,  

Michala Haasová, Marta Vachovcová, Martina Walterová, Petr Puda, Jolana Chaloupková, Petra Komprdová, 
2. řada zleva:

Milena Hirschová, Ilona Kloudová, Marie Zichová, Simona Martínková, Monika Korčáková, Ivana Štejrová,  
Jana Kutná, Bohumila Davídková, Jitka Egrmajerová, Jan Pytel, Zdeňka Lisková

3. řada zleva:
Tomáš Pavlíček, Jiří Kohout, Jana Tolletová, Petra Štumpfová, Barbora Boříková, Lenka Čermáková,  

Olga Wintrová, Dagmar Horská, Kateřina Kuchtová, Jaromír Páník
4. řada zleva:

Jaroslav Hošek, Barbora Šturmová, Ladislava Šedivá, Jana Míšková, Markéta Hlavatá, Jiřina Sýkorová,  
Vlasta Nováková, Šárka Hrušková, Petra Jindřichová, Jana Eretová

5. řada zleva:
Marie Fleischerová, Petr Tesař, Jana Brichtová, Blanka Mervartová, Ivana Hájková, Andrea Řeháčková, 

Petr Cón, Jitka Drahokoupilová, Eva Provodová, Petr Koza, Jana Trávníková, Štěpán Stoček

Někteří ředitelé Masarykova gymnázia

Miroslav Hájek

Miroslav Karel

Naděžda Svobodová

Jana Vačkářová

Margit Turníková

Olga Matějková

Pedagogické sbory v historii Masarykova gymnázia

1934 1994

2000 2010

Ředitelé školy:

1920/21 – 1940/41 Zdeněk Hujer
1940/41 – 1942/43 Václav Ryneš    
          (zatímní správce)
1943/44 – 1944/45 František Špilar
1945/46 – 1947/48 Miroslav Hájek
1947/48 – 1950/51 Karel Rachač
1951/52 – 1955/56 Jaroslav Šlajer

1956/57 – 1959/60 Václav Šíp
1960/61 – 1972/73 Olga Pánková
1973/74 – 1984/85 Miroslav Karel
1985/86 – 1989/90 Jana Vačkářová
1990/91 – 1993/94 Naděžda Svobodová
1994/95 – 2011/12 Margit Turníková
2012/13 – dosud  Olga Matějková



BUDOVA ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU I.

„Lidé vědí mnoho, velmi mnoho, ale jejich vědění nemá na 
jejich život daleko toho vlivu, jaký by mít mělo, a v tom je 
veliká chyba: učíme se příliš mnoho pro školu a neučíme 
se dosti pro život.“
 T. G. Masaryk

Srovnání vzhledu původní a dnešní ředitelny (vlevo), sborovny (nahoře), chodby (dole)
a ukázka dnešní podoby chodby vedoucí k dějepisnému kabinetu (vpravo).



BUDOVA ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU II.

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých 
vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice 
atd. dohromady naházené.“ 
 T. G. Masaryk

Závody v psaní strojem (červen 1936) a dnes.

Dnes.

TĚLOCVIČNA

1.  původní chemická síň, 2. a 3. odborná učebna 
chemie dnes, 4. laboratoř chemie, 5. učebna dnes, 
6. učebna dříve, 7. učebna biologie, 8. V roce 2007 
se z původní fyzikální učebny a fyzikálního kabinetu 
vybudovala jídelna, 9. fysikální síň, 10. fyzikální la-
boratoř

 1   2   3
      4
5    8
6  7  9  10



STAVITELÉ CHRÁMU I.

„Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah 
životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým 
úsilím zčásti uskutečnit své ideály.“  
 T. G. Masaryk

Jsme si vědomi, že tento seznam není úplný ani bezchybný. Omlouváme se 
všem, jejichž jména mezi staviteli chrámu Masarykova gymnázia nezazněla, 

přestože by si to za svoji práci obohacující lidskou společnost zasloužili.

Ambler Zdeněk
lékař, přednosta neurologické kliniky LF UK v Plzni

Duras Jindřich   
klavírní virtuos, hudební pedagog

Jílek Tomáš   
historik, profesor FPE ZČU v Plzni

Kraitr Milan   
chemik, profesor FPE ZČU v Plzni

Barcal Rudolf 
lékař, docent I. Interní kliniky LF UK v Plzni

Emmerová Milada
lékařka, hejtmanka Plzeňského kraje,

senátorka Parlamentu ČR

Jindřich Robert   
hokejista, reprezentant České republiky

Šterzl Jaroslav   
vedoucí Mikrobiologického ústavu ČSAV a AV ČR

Bauer Jan 
operní pěvec, člen Komické opery v Berlíně

Fabian František    
publicista, redaktor, literární kritik, překladatel

Kalina Ivan   
herec, ředitel Městského divadla ve Zlíně

Štochl Jan   
házenkář, reprezentant České republiky

Baxa Josef 
právník, předseda Nejvyššího správního soudu ČR

Fojtíček Martin     
pedagog, zakladatel sdružení Ledovec

Kasl Zdeněk   
lékař, docent Otorhinolaryngologické kliniky LF UK v Plzni

Salz Hanuš
podnikatel, spoluzakladatel firmy Horsefeathers

Spal Jaromír   
lingvista, docent FPE ZČU v Plzni

Topinka Ilja  
lékař, docent I. interní kliniky LF UK v Plzni

Bok Václav 
historik, germanista,

profesor FPE JČU v Českých Budějovicích

Kaslová Jana     
poslankyně Parlamentu ČR

Skála Emil
germanista, profesor FF UK v Praze

Sýkora Jindřich   
vědecký pracovník Farmakologického ústavu

LF UK v Plzni

Topolčan Ondřej  
lékař, přednosta II. interní kliniky LF UK v Plzni

Cvečková Michaela 
humanitární pracovník OSN v Pobřeží Slonoviny

Grafnetterová Marie       
herečka, členka souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

Klimeš Lumír     
bohemista, profesor FPE ZČU v Plzni

Polišenský Josef    
historik, profesor FF UK v Praze

Skála Jaroslav
lékař, publicista, zakladatel protialkoholních stanic, 

spoluzakladatel Společnosti pro návykové látky

Šámalová Kateřina   
psycholožka, vyučující FPE ZČU v Plzni

Třeška Vladimír  
lékař, přednosta Chirurgické kliniky

Fakultní nemocnice v Plzni

Čepelák Václav  
lékař nemocnice Privamed v Plzni

Habermann Vlastimil   
docent Ústavu lékařské chemie LF UK v Plzni

Koenigsmark Josef      
publicista, dramaturg, dramatik, spisovatel

Mertlová Jiřina
docentka FEL ZČU v Plzni

Průcha Vladislav   
ředitel Střediska geodézie a kartografie v Plzni

Skupa Josef
loutkoherec, scénograf, režisér, zakladatel Divadla

Spejbla a Hurvínka

Šašek Petr  
televizní reportér, redaktor České televize

Vitík Matyáš  
tiskový mluvčí České pošty

Čepelák Václav  
historik, profesor FPE ZČU v Plzni

Heller Jan  
religionista, biblista, teolog, VŠ pedagog,

překladatel z hebrejštiny a féničtiny

Kořanová Barbora     
poslankyně Parlamentu ČR

Minář Jiří
vědec, odborný pracovník CERN v Ženevě

Přibil René   
herec, člen souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

a Divadla pod Palmovkou v Praze

Smoláková Vlasta
teatroložka, publicistka,

ředitelka Českého kulturního centra v Moskvě

Šlajer Jaroslav   
historik, publicista, docent FPE ZČU v Plzni

Vodička Lumír  
lékař, ředitel Kojeneckého ústavu v Plzni

Černý Eduard   
vedoucí detašovaného pracoviště

Ministerstva práce a sociálních věcí

Holeček Václav  
lékař, primář Oddělení klinické biochemie

Mulačovy nemocnice v Plzni

Kostková Zora     
herečka, členka souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni

pedagožka

Moláček Jiří
lékař, docent Chirurgické kliniky

Fakultní nemocnice v Plzni

Racek Jaroslav
lékař, přednosta Ústavu klinické biochemie

a laboratorní diagnostiky LF UK v Plzni

Sobotka Pavel   
lékař, profesor LF UK v Plzni

Špelda Antonín   
hudební kritik a teoretik, fyzik, profesor FPE ZČU

Wirth Antonín 
lékař, přednosta Léčebny dlouhodobě 

nemocných – Privamed v Plzni

Devátá Ivanka   
herečka, spisovatelka

Chudáček Zdeněk    
lékař, primář Radioterapeutické kliniky

Fakultní nemocnice v Plzni

Kotyza David     
tenisový trenér wimbledonské vítězky Petry Kvitové

Krátký Jaroslav   
publicista, malíř, pedagog na FPE ZČU v Plzni

Krejčí Eva   
vedoucí odboru komunikace České pošty

Kropáček Josef    
primář interního oddělení nemocnice ve Stodě

Křivka Vladimír     
publicista, novinář v Lidových novinách

Kubíček Pavel     
podnikatel, spoluzakladatel firmy Horsefeathers

Kubíková Milada    
krasobruslařka, reprezentantka Československa

Kumpera Jan
historik, profesor FPE ZČU v Plzni

Neústupný Jiří 
historik, muzeolog, publicista,

člen Archeologické komise ČSAV

Řezáč Ivan   
herec, člen souboru Národního divadla v Praze

a Švandova divadla v Praze

Soukupová Kateřina   
lékařka,

primářka Geriatrického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni

Špidlen Vladimír   
lékař, zástupce přednosty Chirurgické kliniky

Fakultní nemocnice v Plzni

Živný Antonín 
vědecký pracovník Ústavu molekulární chemie AV ČR

Důra Jan   
zástupce přednosty Šiklova patologicko-anatomického

ústavu LF UK v Plzni

Jánský Stanislav   
kanoista, mistr Československa i světa

Kováříková Alena    
germanistka, pedagožka na FPE ZČU v Plzni

LeBreux Felix 
herec, člen souboru Městských divadel pražských

Linhartová Alena  
profesorka LF UK v Plzni

Mayerová Marie
docentka FE ZČU v Plzni

Lobovská Alena  
lékařka, přednostka III. Infekční kliniky I. LF UK v Praze

Lobkowicz František   
biskup Diecéze ostravsko-opavské

Lukeš Josef      
lékař, primář Interního oddělení nemocnice

v Mariánských Lázních

Málková Jitka     
bohemistka, pedagožka na FPE ZČU v Plzni

Márová Libuše     
operní pěvkyně, členka souboru Národního divadla v Praze

a Komické opery v Berlíně, pedagožka

Panzner Petr    
lékař, vedoucí Oddělení imunologie a alergologie

LF UK v Plzni

Sak Robert
vědec, odborný pracovník CERN v Ženevě



STAVITELÉ CHRÁMU II. – Miroslav Zikmund

„Špatné překonávat dobrým – to není tak těžké, ale těžko 
je překonávat dobré lepším.“  
 T. G. Masaryk

Miroslav Zikmund – spisovatel, publicista, fotograf a cestovatel

Narodil se 14. února 1919 v Plzni. Jeho otec zde pracoval jako strojvůdce a matka byla  
v domácnosti. Po maturitě v roce 1938 začal studovat Vysokou obchodní školu, ale v roce 
1939 uzavřeli němečtí okupanti české vysoké školy, a tak dokončil studia až roku 1946.
Ve stejném roce s přítelem Jiřím Hanzelkou začali pracovat v TATŘE. V té době už měli 
promyšlenou svoji cestu kolem světa. Miroslav ovládal pět jazyků – angličtinu, němčinu, 
francouzštinu, ruštinu a latinu. Později se začal učit italsky, holandsky a španělsky a soukromě 
arabsky a syrský dialekt. 
Dne 22. 4. 1947 vyrazili s nejnovějším modelem T 87 na cestu. Jejich první výprava se 
uskutečnila v letech 1947–1950, kdy oba cestovatelé projeli Afriku a Jižní Ameriku. Byli první, 
kteří projeli napříč Afrikou a přivezli československou vlajku na vrchol Kilimandžára. 
Dne 1. 11. 1950 je doma vítaly davy obdivovatelů. 
Z této cesty bylo československým rozhlasem odvysíláno více než sedm set reportáží.  
Cestovatelé s sebou přivezli velké množství fotografií a filmového materiálu.
Druhé putování, tentokrát po Asii a Oceánii, které se uskutečnilo v letech 1959–1964, probíhalo 
za doprovodu dvou vozů Tatra. I z této výpravy přivezli velké množství dokumentárního 
materiálu.

V roce 1951 se stal Miroslav Zikmund profesionálním spisovatelem a novinářem. V 60. letech 
se hlásil k reformním snahám, po okupaci v srpnu 1968 ho vyloučili ze Svazu čs. spisovatelů 
a nemohl cestovat.
V době, kdy nesměl veřejně vystupovat a věnovat se publikační činnosti, se v letech  
1969–1989 zabýval genealogií svého rodu a pořádáním obsáhlého archivu H+Z, který spolu 
s Jiřím Hanzelkou darovali Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Zlom přinesla až sametová revoluce.
V roce 1992 navštívil Austrálii a Nový Zéland, 1994 jihovýchodní Asii a v dalších letech znovu 
Austrálii, Izrael, Egypt, Maroko, Španělsko, Maledivy a Srí Lanku.
Z průběhu cest se podařilo pořídit obrovské množství fotografického a filmového materiálu, 
který dal vzniknout mnoha knihám, novinovým, rozhlasovým i filmovým reportážím a mimo 
jiné i čtyřem celovečerním filmům.
Od roku 1992 je Miroslav Zikmund čestným členem prestižního Klubu cestovatelů Hanzelky 
a Zikmunda GLOBE v Prosiměřicích. Dlouhá léta spolupracoval na scénářích, vystavuje 
originální, doposud nepublikované, fotografie, poskytl rozhovory pro rozhlas, tisk, televizi, 
lektoroval knihy.
V roce 2019 se dožil 100 let.

Celé dílo M. Zikmunda je napsáno 
společně s Jiřím Hanzelkou a týká se 
výhradně jejich cest:

• Afrika snů a skutečnosti 1, 2, 3
• S československou vlajkou na     
 Kilimandžáro 
• Tam za řekou je Argentina
• Přes Kordillery
• Za lovci lebek
• Mezi dvěma oceány
• Jižní Amerikou
• Obrácený půlměsíc
• Světadíl pod Himálajem
• Zvláštní zpráva č. 4. 
• Cejlon – ráj bez andělů
• Život snů a skutečnosti
• Modrý Mauritius... a přece Austrálie!
• Sloni žijí do sta let
• Afrika kolem Tatry
• Přemožení pouště
• Past na rovníku

• Tamtamy času: Nová Guinea – svět, 
 o kterém jste si mysleli, že už      
 neexistuje
• Velké vody Iguazú
• Legenda H+Z První cesta
• Legenda H+Z 
• Carpe diem
• Století Miroslava Zikmunda
• Sumatra, naděje bez obrysů
• Živá Afrika

Film
• Afrika I. – Z Maroka na Kilimandžáro  
 (1952)
• Afrika II. – Od rovníku ke Stolové    
 hoře (1953)
• Z Argentiny do Mexika (1953)
• Kašmír: Je-li kde na světě ráj (1961)

Kromě těchto celovečerních filmů 
natočili 147 dokumentárních, 
krátkometrážních či televizních filmů. 

Zikmund se smuteční stužkou za T. G. Masa-
ryka (foto 26. 9. 1937)

Medaile za zásluhy. Dne 28. 10. 1999 převzal Miroslav Zikmund z rukou prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy. Miroslav Zikmund na návštěvě v Plzni s primátorem Martinem Baxou, Plzeň 28. 1. 2014  (foto R. Kodera)

Miroslav Zikmund, gymnazista 1930.

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund na fotografii Eduarda Ingriše – Peru Puscana 30. 11. 1949

Titulní strana maturitního vysvědčení Miroslava 
Zikmunda.

Reprodukce maturitního tabla oktávy B Masarykova 
reálného gymnázia v Plzni podle návrhu Miroslava 
Zikmunda, v němž uplatnil grafické znázornění 
Pythagorovy věty.  (foto Ateliér Langhans Plzeň 1938)

Miroslav Zikmund 100 let, fotografie ze dne 14. 2. 2019.  (foto R.Kodera) Nepál Káthmándú, fotografie ze dne 5. 4. 1961.
Miroslav Zikmund a Edmund Hillary v zahradě 
generála Bahadúra Šamšér Džanga.

Děkujeme p. Radovanu Koderovi za spolupráci na vzniku tohoto panelu (zapůjčení materiálů). Archivní fotografie pochází z Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.



STAVITELÉ CHRÁMU III. – Jiří Hartman, Vladimír Koza

„Cit určuje naše ideály, z citu pocházejí motivy našeho 
usilování, ale správné prostředky musí určovat rozum  
a jen rozum.“  T. G. Masaryk

MUDr. Vladimír Koza (4. 7. 1954 – 17. 6. 2012)
Motto: Epitaf O. Schindlera: Kdo zachrání jeden lidský život, 
zachrání celý svět. 

MUDr. Vladimír Koza se narodil v roce 1954 v Plzni. V r. 1969 nastoupil 
na 2. gymnázium, ul. Pionýrů v Plzni, kde studoval ve třídě s přírodo-
vědným zaměřením. V r. 1979 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy v Plzni a nastoupil na Oddělení klinické hematologie v Plzni.  
V r. 1986 přešel na I. interní kliniku FN Plzeň. V r. 1988 absol-
voval stáž v Basileji zaměřenou na transplantace kostní dře-
ně a v r. 1991 provedl 1. mimopražskou transplantaci kostní dřeně  
s českým příbuzenským dárcem. S vědomím toho, že se nepodaří všem 
pacientům nalézt vhodného dárce v rodině, založil v r. 1992 společně  
s rodiči pacientů Nadaci pro transplantaci kostní dřeně a jejím prostřed-
nictvím i Český národní registr dárců kostní dřeně. V r. 1993 provedl  
v České republice 1. nepříbuzenskou transplantaci kostní dřeně české-
mu pacientovi od českého dárce.  

V roce 1994 se MUDr. Koza stal primářem nově vzniklého samostat-
ného Hemato-onkologického oddělení. Se svým týmem lékařů nadále 
rozvíjel všechny uvedené organizace. Hemato-onkologické oddělení 
získalo v r. 2008 jako jediné ve střední a východní Evropě nejvyšší 
světovou akreditaci kvality JACIE pro příbuzenské a nepříbuzenské 
transplantace a pro odběr a zpracování krvetvorných buněk. 
Český národní registr dárců dřeně se stal největším a nejkvalitnějším 
registrem v postkomunistických zemích a v r. 2005 získal jako 4. registr 
na světě (spolu s Anglií, Francií a USA) prestižní akreditaci od Světové 
asociace dárců dřeně a v r. 2010 tuto akreditaci obhájil. V r. 2001 získa-
la HLA laboratoř Českého národního registru dárců dřeně poprvé akre-
ditaci Evropské federace pro imunogenetiku. Nadace pro transplanta-
ce kostní dřeně se stala jednou z největších a nejúspěšnějších nadací 
v České republice. Její hlavní činností je financovat vyšetření zdravých 
potenciálních dárců kostní dřeně zapsaných do Českého národního re-
gistru dárců dřeně. V r. 2007 vybudovala nadace Centrum U Pramenů, 
které poskytuje zázemí rodinám hospitalizovaných pacientů. 

MUDr. Vladimír Koza byl inspektorem Světové asociace dárců kost-
ní dřeně a předsedou výboru pro podporu transplantačního programu 
ve východoevropských zemích. V roce 2005 byl prezidentem kongre-
su Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně uspořádaného 
poprvé ve východní Evropě. Pod jeho vedením provádělo Hemato-on-
kologické oddělení sto transplantací krvetvorných buněk a kostní dře-
ně ročně.
Přes všechny své úspěchy byl MUDr. Vladimír Koza velice lidský, skrom-
ný a empatický člověk, který se sobě vlastní lehkostí dokázal povzbudit 
těžce stonající pacienty i motivovat kolegy v náročné profesi. Práce jej 
v životě nesmírně těšila, a nejspíše proto ve svém životě postupně do-
kázal naplnit své vize a zachránit téměř 1 000 životů.  
MUDr. Vladimír Koza nás bohužel 17. 6. 2012 ve věku 57 let opustil. 
V říjnu 2012 mu byla prezidentem republiky udělena in memoriam me-
daile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.

Generálmajor Jiří Hartman (24. 10. 1917 Praha – 27. 3. 
2006 Southsea)          
RAF 81907 310. čs. peruť

Narodil se 24. října 1917 na pražském Žižkově. Když mu bylo pět let, 
přestěhovala se rodina do Plzně, protože otec získal práci ve zdejších 
Škodových závodech. Po dokončení místní školy nastoupil do primy 
plzeňského Masarykova reálného gymnázia. V době volna chodil na plzeňské 
letiště, na němž tenkrát stály dva hangáry a v nich dvě letadla z první světové 
války. Spolu s dalšími zájemci z řad mladých mužů se učil tajům létání. Složil 
zkoušky a v roce 1935 získal civilní letecký diplom. Po absolvování Masarykova 
gymnázia chtěli jeho rodiče, aby pokračoval v dalším studiu na univerzitě. 
O jeho budoucím osudu však rozhodl vzdálený příbuzný Josef Bártík, který 
pracoval na ministerstvu obrany a později byl zařazen u čs. zpravodajské 
skupiny v Londýně. Na jeho přímluvu nastoupil mladý Jiří do prostějovské 
školy pro důstojníky letectva v záloze v akci „1 000 pilotů republice“. V letech 
1936 – 1938 studoval na Vojenské akademii v Hranicích, z níž byl vyřazen 
jako poručík letectva. Velitelem leteckého pluku č. 1 byl vybrán pro účinkování 
ve filmu „Neporazitelná armáda“, který byl dokončen těsně před okupací.
Po obsazení našich zemí okupanty přechází ilegálně hranici spolu s přítelem, 
důstojníkem letectva Oldřichem Hořejším. Přes Ostravu se dostávají do  
Polska a odtud odplouvají lodí z Gdyně do Francie, která jim cestou 
francouzského leteckého atašé nabídla přijetí do letectva v našich hodnostech. 
Na novém působišti se původně J. Hartman školil na leteckého střelce  
v Tour , ale posléze byl převelen do letecké školy v La Rochelle. Odtud přešel 
17. března 1940 do stíhacího kursu na Morane 406 v Etampes. Ten však již 
nedokončil a odlétá ze základny Cazaux britským letadlem do jižní Anglie. 
V Duxfordu byl přijat do řad Královského letectva v hodnosti Pilot Officer.  
V listopadu 1940 zahájil seznamovací kurs u 12. OTU v Bensonu a pokračoval  

udržovacím výcvikem v Kemble. Zde se zasnoubil se svou budoucí ženou – 
pilotkou, která přelétávala opravená letadla k základnám. V březnu působil Jiří 
Hartman jako zalétávač u 8. Maintenance Unit v Little Risingtonu. Následuje 
stíhací výcvik u 55. OTU v Usworthu a od srpna 1940 létá na Huricanech 
MK. II u československé 312. stíhací perutě. Na spitfirech létá MK.V u 111. 
perutě se základnou v North Wealdu a později v Debbenu. S touto perutí 
absolvoval přes třicet „sweepů“ nad nepřátelským územím. Při přechodu  
k 310. peruti do Exeteru při samostatné operaci „Rhurbarb“ poškodil v letecké 
bitvě u Dieppe Messerchmitt Bf 110.
V říjnu 1942 se stává velitelem „A“ letky a setrvává u ní do května 1943, kdy 
odchází na operační odpočinek. K jednotce se vrací téhož roku. Při invazi 
do Normandie vykonává bojové lety nad okupovanou Evropou a chrání 
invazní spojenecké jednotky ze vzduchu. Dne 15. září 1944 převzal velení 
jako poslední velitel 310. čs. perutě, v jejímž čele stál až do jejího příletu 
na pražskou Ruzyni v srpnu 1945. Za působení v RAF vykonal 168 letů 
nad nepřátelským územím. Celkem má na kontě 560 operačních hodin.  
V Československé republice velel zprvu 10. stíhacímu leteckému pluku ve 
Kbelích, od roku 1946 8. stíhacímu pluku v Brně.
Na počátku osudného osmačtyřicátého roku byl zatčen a dostal se do 
vojenského vězení. Po propuštění byl zbaven velení pluku a propuštěn  
z armády. Podruhé volí útěk z vlasti. Za pomoci živnostníka pana Malého 
z Plzně odjíždí do rodiště své matky Stach na Šumavě. Přechází česko-
bavorskou hranici a ocitá se opět jako pilot u 247. perutě RAF na základně 
Odiham. Létá na reaktivních bojových letounech D. H. Vampire. Poté přechází 
k instruktorské činnosti na Meteorech. Létá dále u 288. perutě pro spolupráci 
s radary v Middle Walop a desetileté působení ukončuje jako pilot vrtulníků 
záchranné služby u 275. perutě. Od května do října 1957 pak byl v hodnosti  
S/Ldr jejím velitelem. Žádá o předčasnou penzi a věnuje se obchodní činnosti. 
Přes příkoří vůči své osobě ze strany tehdejšího politického režimu v naší 
zemi na svou vlast generálmajor Hartman nikdy nezanevřel.

V září 1991 byl Jiří Hartman morálně a politicky rehabilitován a povýšen do 
hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě. V březnu 1992 jej rozkazem č. 2 
jmenoval prezident republiky generálmajorem ve výslužbě. Zemřel 27. 3. 
2006 v Southsea, Velká Británie.

Vyznamenání:
6x Československý válečný kříž 1939, 3x Československá medaile Za 
chrabrost, Československá medaile „Za zásluhy I. stupně“, Československá 
vojenská pamětní medaile, 39/45 Star, Air Star, Defence Medal, War Medal, 
DFC – Záslužný letecký kříž, Medaile Za hrdinství – udělena prezidentem 
republiky v roce 1996

Do osvobozené vlasti přivedl 310 peruť dne  
13. 8. 1945 její velitel S/Ldr J.Hartman na tomto 
osobním Spitfiru LF



Mgr. Michal Jančařík

Rok maturity: 1993
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor 
Andragogika a personální řízení. 
Je znám především jako moderátor společenských akcí 
a televizních pořadů Počasí, Snídaně s Novou a Zprávy. 
Pod hlavičkou Synagoga Concerts organizuje kvalitní hu-
dební produkce v obou plzeňských synagogách a před-
stavení v rámci Nebílovského divadelního léta.

Natočil třicet dílů televizních Cyklotoulek. 
V roce 2013 vydal cykloprůvodce Na kole s Michalem 
Jančaříkem – Šumava. 

Další publikace:
Na kole s Michalem Jančaříkem – jižní Morava 
Na kole s Michalem Jančaříkem – Česká Kanada
Vandr s Michalem Jančaříkem – Šumava

STAVITELÉ CHRÁMU IV. – E. Bednářová, M. Novoveská,  
F. Forejtek, M. Jančařík, J. Kovařík, V. Šindelář, J. Trávníček 

„Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.“ 
 T. G. Masaryk

RNDr. Eva Bednářová, Ph.D.

Rok maturity: 2009
S vyznamenáním vystudovala bakalářský obor Klinická 
a toxikologická analýza a navazující magisterský obor 
Organická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy.
Magisterská práce získala ocenění děkana Přírodově-
decké fakulty UK za nejlepší práci roku v oboru chemie. 
Doktorská studia absolvovala v rámci programu Cotute-
lle (doktorát pod dvojím vedením) na Katedře organické 
chemie Přírodovědecké fakulty UK a na Institut des Bio-
molécules Max Mousseron ve francouzském Montpellier 
na „stipendium francouzské vlády“. 
Jako historicky první žena dostala stipendium nadace 
Experientia, díky kterému mohla vycestovat na roční stáž 
na prestižní Columbia University v New Yorku, kde se  
v současné době věnuje vývoji nových metod léčby ra-
koviny. Svůj výzkum pravidelně publikuje ve vědeckých 
časopisech a přednáší o něm na vědeckých konferen-
cích po celém světě.

Její další ocenění:
Speciální cena Jean Marie Lehna za chemii v roce 2019, 
Cena prof. Červinky v roce 2017, Cena za nejlepší pub-
likaci mladého vědce pro rok 2019 v rakouském vědec-
kém časopise Monatshefte für Chemie. 

Miroslava Novoveská

Rok maturity: 2019
Po celou dobu svého osmiletého studia byla Mirka vyni-
kající studentka našeho gymnázia, které reprezentovala 
na soutěžích ve všech oborech.
Preferovala hlavně chemii a fyziku. V těchto oborech re-
prezentovala ČR na mezinárodní scéně.
Největší úspěchy z olympiád: 
• sada medailí z Mezinárodní chemické olympiády  
 (bronz 2017, zlato 2018, stříbro 2019) a celkově  
 druhá nejlepší praktická část v roce 2018
• stříbro z Přírodovědné olympiády zemí EU v roce 2016 
• účast na Evropské fyzikální olympiádě v roce 2018

Momentálně studuje obor Natural Sciences na Universi-
ty of Cambridge.

Jejímu mottu se asi nejvíc blíží: ,,Na čokoládu není nikdy 
příliš pozdě.“ (Es ist nie zu spät für Schokolade) 

Filip Forejtek 

Rok maturity: 2017
Filip Forejtek se narodil v roce 1997. Odmalička lyžoval  
a věnoval se i jiným sportům. Po maturitě studoval dálko-
vě jeden rok na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni. V 
roce 2018 se stal mistrem ČR v alpské kombinaci a získal 
též 5. místo ve sjezdu na juniorském mistrovství světa v 
Davosu. Jeho zatím největším kariérním úspěchem je 
účast v závodech alpského lyžování na 23. zimních olym-
pijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu v roce 
2018. Poté využil možnost studia na vysoké škole v USA, 

kde nyní dokočil 
druhý rok baka-
lářského oboru 
Computer Scien-
ce na Coloradské 
univerzitě v Boul-
deru. 

Václav Šindelář

Rok maturity: 2013
Po maturitě krátce pracoval jako námezdní dělník a obchodní pří-
ručí. V roce 2014 získal titul mistra republiky. Tvoří pevné neimpro-
vizované slamové texty a vystupuje pod jménem Anatol Svahilec. 
Svou tvorbu prezentoval mj. v Německu, Polsku, Belgii, Estonsku 
nebo v Ghaně. Vlastním nákladem vydal autorský debutový sbor-
ník Emu mele maso, v roce 2018 vydal u nakladatelství Nugis Fi-
nem Publishing druhý slamový sborník Přece se to nevyhodí. 
V roce 2014 realizoval vlastní návrh typu divadelní scény, tzv. „di-
vadelní panoptikon“ s názvem Panoptikon Barikáda v prostorách 
husitské modlitebny na náměstí Barikád na pražském Žižkově, ve 
kterém účinkoval v mystifikačním projektu maďarského souboru 
nového cirkusu Körforgalom Színház („Divadlo Kruhový objezd“). 
V září 2019 vyšel v příloze Hospodářských novin Ego jeho tří-
stránkový portrét a jeho fotografie se objevila na titulní straně to-
hoto magazínu. 
Studoval obor produkce na DAMU v Praze, studium nedokončil. 
Je aktivním přispěvatelem české Wikipedie. Věnuje se zejména 
článkům o vlakových stanicích (dal si za úkol, že zmapuje všech 
2 850 stanic v České republice). K 13. lednu 2020 popsal tři sta 
třicet vlakových stanic. 

Ing. Jiří Trávníček

Rok maturity: 1976
Po ukončení gymnázia absolvoval roční jazykovou nástavbu na 
Gymnáziu, ul. Pionýrů (1977) a v následujícím roce 1978 pra-
coval jako ošetřovatel plazů v Zoo Plzeň. Velmi jej formovalo 
přátelství se zakladatelem a vedoucím botanické zahrady Milo-
slavem Vaňouskem, který byl jeho životním přítelem a učitelem.
Pak následovalo pětileté studium na Vysoké škole zemědělské 
v Praze–Suchdole. V roce 1983 nastoupil jako vedoucí Botanic-
ké zahrady v Plzni a tuto funkci vykonával až do roku 1996. 
Od května roku 1996 až do současnosti působí jako ředitel 
Zoo a botanické zahrady v Plzni. Je celkově 13. osobou stojící  
v čele plzeňské zoo a v současnosti již držitelem rekordu v délce 
vedení. Je iniciátorem celkové přeměny Zoo a BZ v přírodním 
duchu, od získání komodských varanů a budování prostorných 
expozic šelem, primátů a kopytníků po dnešní podobu. Toto sna-
žení bylo dosud korunováno získáním žiraf a nosorožců, kteří 
již odchovali 2 mláďata.
Na konci devadesátých let byl oceněn primátorem Zdeňkem 
Proskem za rozvoj města Plzně. Je autorem řady odborných 
článků a spoluautorem knihy o Madagaskaru. Má tři syny.

Mgr. Jan Kovařík

Rok maturity: 1987
Po maturitě nastoupil na Fakultu žurnalistiky Univerzity Kar-
lovy, díky dějinným změnám však o čtyři roky později ab-
solvoval s červeným diplomem Fakultu sociálních věd téže 
univerzity, aniž by přitom mezitím změnil působiště. Speci-
alizoval se na rozhlasovou a televizní žurnalistiku a ve své 
diplomové práci se zaměřil na „Soukromé rozhlasové vy-
sílání ve světě a jeho perspektivy u nás“. Psal se rok 1991  
a všude byly dveře dokořán...
Profesionální dráhu začal na podzim 1991 jako moderátor 
Dobrého jitra na stanici Praha tehdejšího Československé-
ho rozhlasu. Zkušenost s přípravou a vysíláním ranního pro-
gramu jej o dva roky později zavedla na Kavčí hory, kde se  
s Václavem Žmolíkem stali v lednu 1994 prvními moderátory 
„ranní show“ v českých televizních dějinách. Jimi založený 
pořad Studio 6 existuje v programu ČT dodnes.
V následujících letech pak jako moderátor na volné noze 
působil ve všech velkých televizních stanicích, ale vždy  
se rád alespoň na skok vracel k mikrofonu rozhlasovému. 

Kromě toho moderoval řadu významných sportovních, spo-
lečenských a kulturních akcí.
Aktuálně se s ním můžete znovu setkávat na vlnách Čes-
kého rozhlasu, pro stanici Dvojka moderuje například ma-
gazín eRko, Příběhy slavných značek nebo Pokračování 
za chvilku.
Spolupracuje s Nadačním fondem Českého rozhlasu, Li-
gou proti rakovině a dalšími neziskovými společnostmi  
a projekty.

Foto: Anna Šolcova

Foto: Khalil Baalbak



STUDUJEME

„To, co poznáme, je nepatrné ve srovnání s tím, co 
nepoznáme.“  T. G. Masaryk

CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ (CTM)

S Centrem pro talentovanou mládež (CTM) spolupracujeme již od roku 2015. Jeho pro-
střednictvím studentům nabízíme především prestižní zahraniční kurzy CTM Online Pro-
gram.
Centrum pro talentovanou mládež nabízí studentům v Čechách a Evropě ojedinělý a atrak-
tivní program online studia podporující akademický růst. CTM umožňuje talentovaným  
a motivovaným žákům základních a středních škol ve věku od dvanácti do devatenácti let 
studovat online kurzy amerických univerzit a středních škol i kurzy vytvořené CTM. 
Cílem je získat již v průběhu středoškolského studia mezinárodní certifikát klíčový pro při-
jetí na nejlepší světové univerzity. Již na střední škole se tak studentům prostřednictvím 
online výuky v angličtině nabízí možnost studovat kurzy z oblasti přírodních věd, mate-
matiky, informačních technologií, humanitních oborů, ekonomie i osobnostního rozvoje.
Několik našich studentů každoročně úspěšně absolvuje vybrané online kurzy, a to větši-
nou s výbornými výsledky.

UNESCO

Od roku 1990 je Masarykovo gymnázium členem sítě ASPnet, tj. Sítě škol přidružených 
UNESCO

Čtyři základní pilíře vzdělávání
• učit se vědět
• učit se konat
• učit se být
• učit se žít spolu

Hlavní cíl projektu
Přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím při-
spívat k pevnému a trvalému míru.

Tři prioritní oblasti zájmu
• celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí
• udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl
• mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví

Školní dlouhodobé i jednotlivé víceoborové projekty
• trvale udržitelný cestovní ruch pro rozvoj
• Plzeňský kraj interaktivně, Den Země – Ukliďme Česko a další ekologické programy
• Příběhy bezpráví
• projekty diplomatických simulací
• benefiční programy a další veřejně prospěšná činnost, spolupráce s neziskovými  
 organizacemi (např. Člověk v tísni, Dětské centrum Plzeň aj.)
• projekty s partnerskými školami v zahraničí + výměnné pobyty
• účast na studentských konferencích
• každý rok účast na Valném shromáždění přidružených škol UNESCO

EYP – EVROPSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE

Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení 
demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního po-
rozumění.
Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR) je neziskovou, politicky neutrální  
a nezávislou organizací zaměřující svoji aktivitu na žáky středních a vysokých škol. Je-
jím cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením plat-
formy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím těchto aktivit zapojuje studenty do 
diskuze o evropských a globálních tématech a zároveň rozvíjí jejich tzv. „soft skills“, ko-
munikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumen-
tace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu v cizím jazyce. 
EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze čtyřiceti sesterských organizací mezi-
národního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987  
a zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně.

Naše škola je zapojena do tohoto projektu již deset let a naši studenti dosáhli nejvyšších 
met. 
• 13th Národní výběrová konference Plzeň 2011
• 14th Národní výběrová konference Karlovy Vary 2012
• 15th Národní výběrová konference Rakovník 2013
• 16th Národní výběrová konference Strakonice 2014
• MEZINÁRODNÍ FORUM CORK, IRELAND 2014
• 18th Národní výběrová konference Liberec 2016
• Regionální výběrová konference Hradec Králová 2016
• 19th Národní výběrová konference Písek 2017
• Regionální výběrová konference České Budějovice 2017
• 20th Národní výběrová konference Karlovy Vary 2018
• MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ROTTERDAM, THE NETHERLANDS 2018
• MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ LUXEMBROURG CITY, LUXEMBOURG 2018
• Regionální výběrová konference Litoměřice 2018
• Regionální výběrová konference Uherské Hradiště 2019
• Národní výběrová konference Kroměříž 2020 (naši student postoupili, odloženo kvůli Covid 19)

p r o b u d 
s v u j  ta l e n t

OBJEVITELSKE SOBOTY ADVANCED PLACEMENT ZKOUSKYCTM ONLINE KURZY

Sobotní programy pro 
malé, zvídavé objevitele 
od 5 do 14 let.
V Praze a Ostravě.

Mezinárodní Advanced 
Placement (AP) zkoušky 
otevírají dveře na prestižní 
univerzity u nás i v zahraničí.

Virtuální škola plná online 
kurzů v odborné angličtině 
napříč obory, které na střední 
škole nenajdete.

Maths | Science | Biology | Psychology | Literature | Calculus | Creative Writing | Global Studies | Anatomy | Physiology | English | Algebra | Chemistry | Computer Science | Macroeconomics | Astronomy | World History | Microeconomics | Programming | Information Technology | Sociology | Art History | Geography | US Government | Politics 
| Social Media | Veterinary Science | Maths | Science | Biology | Psychology | Literature | Calculus | Creative Writing | Global Studies | Anatomy | Physiology | English | Algebra | Chemistry | Computer Science | Macroeconomics | Astronomy | World History | Microeconomics | Programming | Information Technology | Sociology | Art History | 
Geography | US Government | Politics | Social Media | Veterinary Science | Maths | Science | Biology | Psychology | Literature | Calculus | Creative Writing | Global Studies | Anatomy | Physiology | English | Algebra | Chemistry | Computer Science | Macroeconomics | Astronomy | World History | Microeconomics | Programming | Information 
Technology | Sociology | Art History | Geography | US Government | Politics | Social Media | Veterinary Science | Maths | Science | Biology | Psychology | Literature | Calculus | Creative Writing | Global Studies | Anatomy | Physiology | English | Algebra | Chemistry | Computer Science | Macroeconomics | Astronomy | World History | maths

it's up to you!

www.ctm-academy.cz

Nahoře: Adventní literárně-dramatický pořad  
v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni
Vpravo nahoře: Každoroční ekologické akce v rám-
ci projektu „Ukliďme Česko“ – čištění koryt řek
Vlevo: Exkurze v Historickém parku Bärnau-
-Tachov, spolupráce s katedrou archeologie  
FF ZČU v Plzni
Vpravo: Projekt „Udržitelný cestovní ruch pro roz-
voj“ – Zbiroh

1. Předávání certifikátů CTM a výsledků AP zkoušek za školní rok 2016/17.
2. Předávání certifikátů CTM a výsledků AP zkoušek za školní rok 2017/18.
3. Předávání certifikátů CTM a výsledků AP zkoušek za školní rok 2017/18.
4. Předávání certifikátů CTM na naší škole za školní rok 2018/19.
5. Slavnostní předávání certifikátů CTM a výsledků AP zkoušek za školní rok  
 2018/19 v Praze.
6. Dne 10. 10. 2018 na naše gymnázium zavítal pan Martin Herman, 
 prezident The American Fund of Czech and Slovak Leadership Studies  
 v New Yorku, aby osobně pozdravil všechny studenty, kteří se během tří  
 let zapojili do studia na univerzitách CTM. 
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VYMÝŠLÍME I.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky 
a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak 
život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. 
Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, 
že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez 
obsahu, bez lásky, bez radosti.“  T. G. Masaryk

5 6

PROJEKTOVÝ DEN OKO A SBĚR BRÝLÍ PRO AFRIKU
Nápady se podobají sněhové kouli. Původní impuls bývá nenápadný, ale najdou-li se spříz-
něné duše, sněhová koule dosáhne rozměrů přesahujících možnosti jedince. A tak nějak 
to bylo s projektovým dnem Oko na Masarykově gymnáziu v roce 2010. Nemožné se stalo  
realitou. Fyzika a biologie se nabízí, ale nakonec se synergie nápadů slila do úžasného dne, 
kdy oko hledělo skrz všechny předměty vyučované v naší škole. Nejen the eye, nejen das 
Auge, ale oko zeměpisné, dějepisné, matematické, chemické, hudební, výtvarné, tělesné, 
společenskovědní. Jedno oko nezůstalo suché, ba ani nečinné.

Byl to den, který rozhodně neproběhl mezi čtyřma očima, kdy nikdo nezamhouřil oči, nikdo 
neměnil oko za oko, rozhodně když sešel z očí, nesešel z mysli a neudělaly se nám z něj 
mžitky před očima. Byl to den, který jsme nedělali jen na oko, ale takový, ze kterého měli 
všichni, kdož se jej zúčastnili, oči na šťopkách. 
Navíc student prvního ročníku Václav Šindelář, budoucí mistr České republiky ve slam po-
etry Anatol Svahilec, přesvědčil svého učitele základů společenských věd Petra Tesaře  
a společně realizovali charitativní sbírku Brýle pro Afriku. Pod vypůjčeným heslem Macha  
a Šebestové „brýle bez brýlí se špatně hledají“ shromáždili přes tisícovku funkčních, leč 
nepotřebných dioptrických brýlí, které v červnu 2010 odvezli do Thomayerovy nemocnice  
v Praze-Krči, odkud byly distribuovány potřebným v Africe.



VYMÝŠLÍME II.

„Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení 
spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity.“   
 T. G. Masaryk

15. LISTOPAD 2019 NA MASARYKOVO GYMNÁZIU 
aneb AKCE STROJ ČASU

Málo se ví o tom, že stroj času neexistoval jen ve fantazii spisovatele  
H. G. Wellse, ale že pokud se chce, může existovat zcela reálně. Např. na 
Masarykově gymnáziu jsme jej okultními praktikami vybudili k činnosti a on 
nás přenesl v pátek 15. listopadu 2019 o celá tři desetiletí nazpět, tedy do 
15. listopadu 1989. Měli jsme jedinečnou možnost ocitnout se v jiné histo-
rické epoše jaksi se vším všudy. 
Na tento neopakovatelný den se náležitě připravili učitelé i studenti. Za po-
moci rodičů, prarodičů a jiných pamětníků jsme přišli do školy co nejvíce 
připraveni na dobu před 30 lety. Výzdoba chodeb i tříd byla opravdu skvělá, 
vévodilo jí jakési pietní místo mezi prvním a druhým patrem skládající se  
z bust klasiků marxismu-leninismu a olbřímí standarty s burcujícím nápi-
sem v azbuce. 
K vidění dále bylo: dobové oblečení, obuv, účesy, odznaky, pionýrské šát-
ky (uznávala se i samovýroba) a kroje, svazácké kravaty a kroje, policejní, 
vojenské a milicionářské stejnokroje, pláštěnky, igelitové pytlíky na konče-
tiny, plynové masky a spousta dalších artefaktů evokujících minulý politický 
režim a hlavně, soudružky a soudruzi, láska k Sovětskému svazu, protože 
tak je to spravne, a tak to ma byť.
Celý den zahájil o osmé hodině ranní duchovní otec akce Petr Tesař proje-
vem ve školním rozhlase, ve kterém četl z Rudého práva a oznámil odebrá-
ní přívlastku gymnázia Masarykovo, přejmenování Petákovy ulice na ulici 
Pionýrů a pak už se za libých tónů budovatelských písní rozjela práce na 
jednotlivých pracovištích: dobová módní retropřehlídka, recitační soutěž 
Puškinův památník, SNB, StB, dobové nakupování, rozdělení socialistické 
společnosti, brigáda socialistické práce, Rudé právo – cenzura, socialistic-
ký učitel, dějepis před rokem 1989, pěvecký sbor, jiskra-pionýr-svazák-ko-
munista. Největší ohlas právem sklidily vojenský odvod pod velením poru-
číka Jana Pytla, branné cvičení soudruha Jaromíra Páníka a bramborová 
brigáda pod vedením předsedkyně JZD soudružky Dagmar Horské.
Byl to den, na který jistě nikdo z účastníků nezapomene a který snad při-
spěl k uvědomění si vděčnosti za to, že nic podobného se už nebude opa-
kovat... 



KOMUNIKUJEME SE SVĚTEM I.

„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“    
 T. G. Masaryk

PRSTEM PO MAPĚ DO RUSKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ

1 – návštěva opery A. Borodina Kníže Igor v Divadle J. K. Tyla uváděné  
v ruském originále 
Pořad Cestování do země azbuky pro zájemce o volitelný předmět semi-
nář ruského jazyka:
2 – hrajeme pohádku O řepě, 3 – seznamujeme se s azbukou, 4 – úvodní 
seznámení

21

43

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY DO ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ
Naše škola pořádá pravidelné zájezdy do zahraničí. 
Kromě poznávání jiných zemí je největším přínosem určitě jazyková zkušenost. Zároveň tak vznikají přátelské vztahy 
se zahraničními studenty při studijních nebo výměnných pobytech (např. se studenty anglickými či dánskými).

Anglie 2007

Anglie 2014

Belgie / Anglie 2018 

Dánsko / Švédsko 2013

Irsko přes Francii 2017

Skotsko 2013

Anglie přes Belgii 2015 

Helsinge (Gribskov Gymnazium), Kodaň (Tivoli), 
Malmӧ (Švédsko), Tisvildeleje

Dover, Windsor Castle, 
Oxford (univerzita), Londýn (Westminster Palace)

Hastings, Beachy Head, 
Stonegenge, Brighton (the Royal Pavilion)

zdymadlo Falkirk Wheel, Dunkeld, 
Loch Morlich, Standing Stones of Stennes 

Paříž (Sacre Coeur), Ross Castle
Galway Bay, Trim Castle

Brusel (parlament, Atomium), 
Londýn (Tower Bridge, Westminster Palace) 

Brusel (Evropský parlament), Londýn (parlament, 
Trafalgar sq., památník Viktorie)



Provence 2013 Avignon, Cannes, Monaco, Baux de Provence, Pont du Gard

KOMUNIKUJEME SE SVĚTEM II.

„Kdyby si lidé dovedli rozumět, měli bychom demokracii 
jedním rázem; bez vzájemného pochopení a bez tolerance 
není svobody.“   
 T. G. Masaryk

EXKURZE DO NĚMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ
Exkurze jsou určeny vždy pro konkrétní ročník vyššího gymnázia. Jednodenní až 
čtyřdenní poznávací zájezdy vybíráme s cílem představit studentům nejznámější města, 
muzea, památky či přírodní krásy našich německy mluvících sousedů.
Líbilo se nám všude – v Drážďanech, v Kostnici jsme uctili památku Jana Husa, ve Vídni 
jsme si pochutnali na sachr dortu, ale byli jsme i v Berlíně a v mnoha dalších městech.

NĚMECKO – VÝMĚNNÉ POBYTY STUDENTŮ
Naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje se dvěma  partnerskými školami v sousedním 
Bavorsku. V prosinci 1989 byly navázány první písemné kontakty s gymnáziem Alberta 
Magna v Regensburgu a v roce 1990 se uskutečnila první výměna. Tradičně se tohoto 
projektu zúčastňují žáci sext a druhých ročníků. V roce 1999 začala spolupráce  
s gymnáziem Antona Brucknera ve Straubingu určená žákům sekund nižšího gymnázia.
Oba projekty fungují podobně. První část výměnného pobytu se odehrává na podzim  
v Plzni, němečtí studenti jsou čtyři dny ubytováni v českých rodinách a se svými českými 
partnery se zúčastňují připraveného programu (návštěva Prahy, prohlídka Plzně  
a okolí, návštěva vyučování v naší škole). Druhá část se uskutečňuje na jaře v Německu  
a trvá také čtyři dny. Studenti  jsou ubytováni v rodinách, mají možnost vyzkoušet si 
svoje znalosti němčiny v praxi, seznamují se s jiným systémem vzdělávání a navštěvují 
známé pamětihodnosti (Regensburg, Mnichov, Weltenburg…)
Za dobu trvání výměn navázali mnozí studenti přátelství, která přetrvávají do dospělosti, 
naučili se vzájemnému porozumění, toleranci a rozhodně získali novou motivaci při 
studiu německého jazyka.

Paříž 2015 Eiffelova věž, Sacré-Coeur, Versaille

POZNÁVÁME FRANCII



CHODÍME ZA KULTUROU

„Kniha je nejlepším přítelem. Jsme knihami spojeni s duchem 
všech národů a dob.“  
 T. G. Masaryk

LITERÁRNÍ POŘADY
Studenti se s nasazením už několik let věnují divadelním, hudebním a literárním aktivitám. 
Výsledkem jsou komponované pořady, při nichž se mohou diváci pobavit vtipnými 
scénkami, vyslechnout si recitaci, sólový zpěv i hudební vystoupení sboru a komorního 
orchestru Masarykova gymnázia.
Těmito projekty pomáháme při různých charitativních akcích, například velikonoční  
a adventní vystoupení pro seniory v Domově sv. Jiří nebo pořady pro Dětské centrum 
Plzeň.

ŠÍRÁNÍČKO JE MALÝ LITERÁRNÍ SVÁTEK  
NA MASARYKOVĚ GYMNÁZIU
Podařilo se nám obnovit autorská čtení studentů, která před lety založil pan profesor 
Ladislav Lašek. Tvůrčí duše gymnázia se tak společně setkávají a nechávají rozeznít 
chodby školy slovem i hudbou. Jsou to vzácné chvíle zastavení a potkávání.

1. Eliška Rybová, básnířka a novinářka, 2. Šíráníčko spojuje studenty a vytváří skvělou atmosféru,  
3. Pachatel se vrací na místo činu – pan učitel Ladislav Lašek, otec Šíráníčka, náš věrný divák a vzácný host.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Každý rok pravidelně navštěvujeme divadelní představení plzeňských divadel a předních 
pražských scén.

Máme glanc

Vzpomínka na TGM

Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Alois Jirásek – Lucerna
Friedrich Dürrenmatt – Fyzikové
Petr Iljič Čajkovskij – Labutí jezero

Nové divadlo Plzeň
Stendhal – Červený a černý
William Shakespeare – Sen noci svatojánské

Divadlo Alfa Plzeň
Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky
Alexander Dumas – Tři mušketýři

Divadlo na Vinohradech Praha
Peter Shaffer – Amadeus
Leoš Janáček – Její pastorkyňa
Arthur Miller – Čarodějky ze Salemu

Národní divadlo Praha
Julius Zeyer – Radúz a Mahulena
Jane Austenová – Pýcha a předsudek
Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol

Stavovské divadlo Praha
Anton Pavlovič Čechov – Tři sestry
Anton Pavlovič Čechov – Racek
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2016

POMÁHÁME

„Slušný člověk pomáhá vždy tomu, kdo toho nejvíc 
potřebuje. To se nám vrátí. Vždyť přece stojí za něco, že 
máme ve světě pověst slušných lidí.“ T. G. Masaryk

PŘEDVÁNOČNÍ SBÍRKA  
„I JEDNA PLENKA POMŮŽE“

Sbírka látkových plenek, bryndáčků, froté látkových 
žínek a dětských vlhčených ubrousků pro Dětské 
centrum v Plzni.

2017

2018

PEŘÍČKOVÝ DEN 
Prodej peříčkových broží na podporu televizního  
„Kuřete“ – projektu Pomozte dětem – Nadace rozvoje 
občanské společnosti. V roce 2019 studenti našeho 
gymnázia vybrali úžasných 62 675 Kč a stali se tak 
nejlepší školou v České republice.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
Charitativní sbírka, kterou pořádá Liga proti rakovině, je 
určená na výzkum a léčbu této nemoci. Vybraní studenti 
ze všech ročníků nabízejí kvítky měsíčku lékařského 
společně s informativním letáčkem o této zákeřné 
nemoci. 

2019

2017

2018

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 
Pomoc Potravinové bance Plzeň – shromaždišti zboží, 
které se pak rozděluje humanitárním a charitativním 
organizacím. Tyto instituce pak poskytují potravinovou 
pomoc potřebným lidem.

ADOPCE NA DÁLKU 
V roce 2004 jsme začali podporovat projekt Adopce na 
dálku Arcidiecézní charity Praha. Máme tak za sebou 
šestnáct let pomoci. Do akce se zapojuje většina  
studentů a pracovníků školy. V současné době  
pomáháme už čtvrtému mladému člověku, aby mohl  
chodit do školy. V současné době podporujeme Evelyn 
Kayenypamungu z Ugandy. Základní částka pro 
zajištění jednoho dítěte je 7 000 Kč. 
My jsme každý rok vybrali vyšší částku, a tak mohla 
naše pomoc putovat ještě na další místa. Podporovali 
jsme například provoz Česko-slovensko-ugandské 
nemocnice sv. Karla Lwangy, přispěli jsme na Konto 
bariéry a v posledních letech jsme peníze věnovali na 
transparentní účet zřízený pro naši vážně nemocnou 
studentku. Celkově jsme v průběhu let pomohli částkou 
převyšující 150 000 Kč.

Evelyn Kayenypamungu Nansubuca Leera Surasak Sawangoj Ziada Kagoya



CHRÁNÍME

„Lhostejnost je horší než nevědomost.“  T. G. Masaryk

CO TEĎ SE MNOU?
Tak jsme došli…
 Dnes mě čekalo nejhorší probuzení v mém životě. Probudil jsem se ohořelý. Pozorně 
jsem se prohlédl a musel jsem dojít k názoru, že můj život skončil. Aby taky ne, sloužil jsem 
dlouho a spolehlivě. Nikdy se mnou nebyly žádné problémy, ale také mi nebyla věnovaná 
žádná zvláštní péče. Prach na mně utřeli jednou za pár měsíců, tu a tam na mě něco 
vylili…Vlastně jsem se nedočkal za svou práci žádného vděku ani ocenění. Takže doufám, 
že aspoň teď mi věnují dostatečnou péči a pomůžou mi odejít ze světa tak, jak bych měl, 
abych po své smrti nemohl nikomu ublížit.  
 Před chvilkou si můj majitel všiml, co se stalo. Nebylo to ani trošičku pěkné představení. 
Nejdřív se mu na tváři objevil velmi překvapený výraz, ten pomalu přecházel v údiv, až se 
přeměnil do výrazu silného rozčilení. A to buďte rádi, že jste to neslyšeli. Tolik sprostých slov 
jsem neslyšel za celý svůj život. Dokonce jsem si myslel, že mě v záchvatu zuřivosti zmlátí. 
Nebo spíš rozmlátí. Ale to se naštěstí nestalo, i po tomto záchvatu jsem zůstal pohromadě. 
Takže mi nezbylo nic jiného než čekat, jak se mnou naloží dál. V skrytu duše jsem doufal, 
že moje cesta skončí ve sběrném dvoře jako u spousty mých dalších příbuzných. 
 
Po dvou měsících…
 Stále se nic neděje. Už dva měsíce ležím vyhořelý na stejném místě. Vrstva prachu, 
která mě celého pokrývá, je přímo neuvěřitelná. Je mi z toho zle a jsem na všechny okolo 
hodně naštvaný. Copak jsem si snad tohle zasloužil? Ale budu trpělivý…

Po půl roce…
 Tak konečně změna. Mí milovaní majitelé se obtěžovali přestěhovat mě na půdu. To je 
od nich opravdu milé, přesunou mě na takové špinavé, prašné místo. Teď jsem ještě víc 
naštvaný, než jsem byl. Ale co já můžu dělat, nemám žádnou možnost jak se bránit. Jsem 
tak bezmocný…

Po dvou letech…
 Dnes došli k názoru, že už jim zbytečně zabírám místo. To, že jim překážím, vyřešili 
opravdu elegantně a pro ně velmi výhodně. Ale pro mě to bylo to nejhorší, co mohli udělat. 
Chvilku po poledni přišel na půdu můj, teď už bývalý, majitel a strčil mě do velkého igelitového 
pytle a mě už bylo jasný, že se chystají se mě navždy zbavit. 
Byl jsem tak naivní, že jsem stále věřil tomu, že skončím ve sběrném dvoře. Nic takové se 
ovšem nestalo. 
 Majitel mě naložil do auta a odvezl daleko za město. Pamatuji si, že jsme jeli po lesní 
cestičce stále hlouběji a hlouběji do lesa. Zastavil, když uznal, že jsme dostatečně daleko. 
Vyndal mě z auta, stáhl ze mě pytel a položil mě tam. Poté nasedl zpátky do auta a odjel. 
A já tu stále ležím, rezavím a ubližuji všem organizmům ve svém okolí. Tolik se stydím, tolik 
bych to chtěl změnit, ale nemůžu. 
 Prosím přijeďte pro mě!!!!!

 Váš monitor
 Petra Mazná, 16 let

„ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ“

Mimoškolní dlouhodobé aktivity
l úklid řek (Berounka, Radbuza, Úslava) a naučné stezky Zábělá – od roku 2013
l pravidelný sběr hliníku ke Dni Země ve spolupráci se ZOO a BZ Plzeň,  
 od roku 2008 nasbírána více než jedna tuna
l školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR – Recyklohraní – sběr plastů,  
 baterií (více než 200 kg) a drobného elektrozařízení (přes čtyři tuny), svoz velké bílé     
 elektrotechniky (2011), hledání černých skládek 

Projektové dny
l „Král stromů 2007“
l happening ke Dni Země 24. 4. 2009 „Země není na jedno použití“ – výstava prací   
 studentů,  výstava fotografií, sběr hliníku
l Den v modrém – Den vody 2013
l Ekopunk – výroba šperků z recyklovaného plastu 2014

Projekty
l GLOBE (2012-2014) – meteorologická měření
l Zelený pás 2013 – mezinárodní projekt – Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee
l ZOO Straubing, Dům divočiny v Ludwigsthalu a Východní Bavorsko – odměna  
 studentům od ZOO a BZ Plzeň za sběr hliníku
l Environmentální spolupráce s Občanským sdružením Ametyst a se ZOO a BZ Plzeň

a jiné



SPORTUJEME I.

„Zdraví - zdravý duch a zdravé tělo - to je nakonec cílem 
vší politiky a administrace.“  T. G. Masaryk

KURZ PŘEŽITÍ 
Kurz přežití je exkurzí do přírody ve smyslu 
zdokonalení se v orientaci, v určování 
přírodnin, ve zdravovědě a záchranářství, 
ve schopnosti postavit stan nebo uvařit si na  
ohni. Probíhají táborové hry a netradiční 
soutěže. Tento kurz je určen pro mladší 
studenty z tercií. Je situován do malebného 
koutu severního Plzeňska, Melchiorovy Hutě, 
která je přímo stvořená pro přežití v základních 
podmínkách chatového tábora.

SOUTĚŽE AŠSK
(MEZIŠKOLNÍ SOUTĚŽE)
Cílem tělocvikářů je také podnítit zájem 
dětí o soutěžení mezi školami v různých 
individuálních sportech nebo sportovních 
hrách a trochu využít zkušenosti dětí z jejich 
sportů. V rámci kraje jsme byli několikrát 
nejlepší střední školou ve sportovních 
soutěžích, jako jsou: volejbalové turnaje, 
atletické závody, plavecké závody, florbalové 
turnaje, šachy apod.

BLOKOVÁ
TĚLESNÁ VÝCHOVA
Bloková tělesná výchova je nabízena stu-
dentům třetích a čtvrtých ročníků, septim 
a oktáv. Z pestré nabídky si studenti vybí-
rají své oblíbené sporty na každé čtvrtletí  
v daném školním roce. V podzimních  
a jarních měsících jsou studentům předlo-
ženy k výběru tyto venkovní sporty: frisbee, 
softbal, tenis, lakros, in-line, volejbal, beach 
volejbal, fotbal, hokejbal či kondiční cvičení. 
V zimních měsících si studenti vybírají zejmé-
na halové sporty, jako jsou: volejbal, sálová 
kopaná, florbal, basketbal, kin-ball, badmin-
ton nebo bruslení a hokej. 

CELOROČNÍ ŠKOLNÍ 
SPORTOVNÍ SOUTĚŽ 
PRO NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
Třídy mezi sebou soupeří v průběhu celého 
školního roku v nejrůznějších soutěžích: 
vybíjená, aerobik masterclass, střelecký 
dvojboj, streetball, přehazovaná a ringo, 
fotbálek, atletické disciplíny (v rámci hodin 
TV), skoky přes švihadlo, veslování, bowling, 
stolní tenis apod. Vítězné třídě je pak 
umožněno celodenní sportování nazvané 
„Den s tělocvikářem“.

VŠESPORTOVNÍ KURZ
Kurz je určený pro třetí ročníky a septimy. Jed-
ná se o letní sportovní kurz, který je průřezem 
různých druhů sportu – cykloturistiky, vodác-
kého výcviku, splouvání řek, táborových her, 
netradičních her, in-linů, stopovaček, nácviku 
střelby ze vzduchovek a turistických výletů.  
V současné době jezdí třetí ročníky a septimy 
již druhým rokem na Lipno do tábora Přátelé 
dětí.

ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY
Kurzy pořádá komise tělesné výchovy pro 
první ročníky a kvinty v Krkonoších v Rokytnici 
nad Jizerou. Pro naše mladší studenty  
v sekundách tělocvikáři připravují lyžařský 
kurz na šumavském Špičáku a v jeho okolí, 
které nabízí kromě většího ski areálu Špičák 
také několik menších dětských sjezdovek 
vhodných k základnímu výcviku.



SPORTUJEME II.

„Dělej, pracuj, dokud tvé minuty plynou.“ 
 T. G. Masaryk

PRAHOU PŘES TŘI JEZY
K jednodenním vodáckým atrakcím, kterých se 
účastní studenti MG, se řadí akce „Prahou přes 
tři jezy“. Je organizovaná většinou kolem svátku 
sv. Václava. Jedná se o volné splutí většinou na 
raftech v atraktivním úseku řeky Vltavy v Praze mezi  
ostrovy Císařská louka a Štvanice. Celková délka 
tohoto poutavého úseku činí asi 6 km.

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY 
Studenti mohou během roku absolvovat 
vždy dva třídenní lyžařské zájezdy. 
První je organizován před Vánocemi do  
Rakouska (rozsáhlé lyžařské středisko  
Saalbach – Hiterglemm). Druhý zájezd je 
organizován v době pololetních prázdnin  
do oblasti Ski Amadé (středisko Zauchen-
see) a také do střediska Dachstein – West. 
Na těchto lyžařských akcích spolupracujeme 
se školním sportovním klubem Ventura. Tato 
akce je sponzorsky podpořena firmou Trimm 
Sport, s.r.o.

TURISTICKÉ VÝLETY 
Významný den 17. listopad (Den boje za 
svobodu a demokracii) mohou studenti 
MG oslavit s učiteli výstupem na jeden ze 
šumavských kopců, na který byl před rokem 
1989 zakázaný vstup. Jedná se o „Prsa 
matky boží“, neboli Ostrý. Tento krásný výlet 
je zakončený dobytím kamenného vrcholu 
s pěkným kruhovým rozhledem. Někteří ho 
absolvovali jak z české, tak z německé strany.

VÝLETY 
NA BĚŽECKÝCH LYŽÍCH 
Učitelé TV se snaží studentům ukázat krásy 
nejen sjezdového lyžování, ale také krásu 
a romantiku pohybu na běžeckých lyžích. 
Studenti mohou okusit tento „národní sport“ 
na lyžařských výcvikových kurzech, ale také 
při jednodenních výletech do oblasti Šumavy 
nebo Mariánských Lázní.

VODÁCKÁ AKADE-
MIE ÚROVNĚ III
Nejnáročnější a nejatraktivnější 
vodáckou aktivitou jsou sjezdy na 
divoké vodě. Tyto vodácké výle-
ty organizujeme na divokých ře-
kách Rakouska. Dodnes jsme za-
tím pokořili jedenáct toků. K našim 
oblíbeným patří řeky Salza, Ens,  
Inn, Isar, Amer, Lech, Gail, Steyr 
nebo Isel. Spolupracujeme s ces-
tovní agenturou SMART travel, 
která zajišťuje půjčení veškerého 
vodáckého vybavení. Řeky sjíždí-
me na gumových dvoumístných 
raftech značky Orinoko. 

VODÁCKÁ AKADE-
MIE ÚROVNĚ I
Akce je především určena úplným 
začátečníkům a probíhá na ní 
základní vodácký výcvik na klidné 
hladině. Studenti jsou seznámeni  
s bezpečností a  první pomocí při 
záchraně tonoucího. 
Cvičí se jak na raftech a pramicích, 
tak na kánoích a kajacích. 
Akademie probíhá na Hracholuské 
přehradě. 

VODÁCKÁ AKADE-
MIE ÚROVNĚ II
Probíhá vždy na některé z českých 
řek. Akce se většinou uskutečňuje 
formou dvou nebo třídenního 
vodáckého výletu. Studenti zatím 
okusili řeky Berounku, Ohři, Otavu, 
Úslavu či případně cvičili na řece 
Radbuze pod Litickou nádrží.

BENÁTKY
BURÁNO
K atraktivní vodácké aktivitě patřily 
dnes již zakázané průjezdy kanály 
na mořských kajacích v božských 
Benátkách. Jednalo se o třídenní 
vodácké výlety nejen do Benátek, 
ale i do okolí na blízké ostrovy 
Buráno a Muráno.



„Mravnost je poměr člověka k člověku.“  
 T. G. Masaryk

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE HLÁSÍ K ABSOLUTORIU
NA NAŠÍ ŠKOLE A JSOU OCHOTNI PŘILOŽIT RUKU K DÍLU, 

ABY POMÁHALI DÁLE ROZVÍJET A PODPOROVAT
ÚSPĚŠNOU TRADICI MASARYKOVA GYMNÁZIA.

Děkujeme našim sponzorům a partnerům
Masarykova gymnázia.MUDr. JIŘÍ ZVOLÁNEK

Rok maturity: 1996

Prababička mi dala na sklonku života knížku Einsteinův Mozart. Bylo to někdy na 
druhém stupni základní školy. V jedné kapitole jsem se dočetl o tom, že Michelangelo 
vyhladil své sochy ve všech záhybech i vnitřních částech, kam nebylo vidět.  Tato snaha  
o dokonalost ve mně zanechala silný dojem.  
Ještě větší, vlastně až lví stopu, ve mně zanechalo Masarykovo gymnázium. Formovalo 
výrazně moji osobnost v období puberty, dalo mi skvělé znalosti jazyků a mnoha dalších 
předmětů. Páni profesoři a paní profesorky mi pomohli orientovat se ve světě zvaném 
život a dali mi chuť dělat prostě něco více a lépe. Podnítili ve mně ještě silněji tu snahu 
o dokonalost.
Dnes jsou mými učiteli ti nejvýznamnější zubní lékaři na světě od USA přes Německo až 
po Japonsko. I já předávám své znalosti a praktické zkušenosti dále ve formě přednášek 
a kurzů v ČR i zahraničí.
Svému „gymplu“ přeji do dalšího století stále pevné základy, pro svou práci nadšené 
pedagogy, studenty a absolventy s dobrým (jiskrným) charakterem, kteří si na něj vždy 
rádi a v dobrém vzpomenou. A když bude potřeba, budou při něm stát.
 

majitel a vedoucí lékař zubní kliniky ZvolanekDental
specialista v zubní protetice, estetice a implantologii 

ZvolanekEdu - lektor pokročilé zubní protetiky a funkce pro zubní lékaře

Bez názvu-1   1 26.08.2019   9:15:37

Josef Švarc
majitel firmy Optik studio

POJIŠTĚNÍ | RIZIKOVÉ AUDITY | FINANCOVÁNÍ

Mgr. Ing. Vladimír Beneš
jednatel firmy Modul servis

MUDr. Jiří Zvolánek
majitel a vedoucí lékař zubní kliniky 

ZvolanekDental

Oldřich Brabec a Tomáš Osvald 
jednatelé firmy TOEC

Bc. Kateřina Vochocová
jednatelka společnosti

Oslavy 100 let Masarykova gymnázia 
proběhnou za finanční pomoci:


