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Setkání připomnělo, že od otevření gym-
názia uplynulo pětadvacet let. 
� Antonín Zvěřina

Na čtyři sta absolventů Katolického gymná-
zia se sešlo v pátek 21. června v areálu školy. Den 
absolventů se konal v historii školy podruhé. Prv-
ní setkání se uskutečnilo před deseti lety. V rám-
ci oslav celoročních 25 let existence školy byl Den 
absolventů tečkou za letošními oslavami. 

Ke čtvrtstoletí existence si Katolické gymná-
zium nadělilo dárek v podobě otevření nové, 
moderní budovy určené pro výuku jazyků a příro-
dovědných předmětů. Široké zázemí pro studenty 
vytvářejí také volnočasové aktivity organizované 
Halahojem, spolupráce s Mensou, která sdružuje 
nadané děti, podpora psychologa, stáže pro stu-
denty ve firmách i v zařízení sociálních služeb a 
také výměnné studijní pobyty. 

Studenti třetího ročníku v rámci reálné firmy 
JA Czech vytváří svoji vlastní tréninkovou firmu, 
avšak s reálnými výstupy. Připravují pro své spo-
lužáky svačiny, učí se ekonomicky plánovat a tím 
také základům podnikání.

Absolventi se vrátili
První absolventi se začali scházet v pátek 21. 

června krátce před 18. hodinou. Během půl hodi-
ny se areál téměř zaplnil. Absolventský večer 

zahájil ředitel gymnázia Vít Feldbabel a přivítal 
také současné i bývalé učitele včetně dvou před-
chozích ředitelek, zakladatelku Marii Velebovou a 
pokračovatelku Evu Hortovou. Na pódiu se vystří-

daly kapely absolventů. První část večera patřila 
H-Quartetu a Hance Linhartové, druhá část pak 
Marii Křížové a kapelám Endless melody a Para-
lelní zapojení. 

Se zájmem si absolventi prohlédli starou budo-
vu školy a také tu novou. Na chodbách postávali 
u fotografií, ve třídách se zastavovali u videí. Na 
chodbách se potkávali se svými bývalými učiteli. 

„Bylo to velmi příjemné setkání. S některými jsme se 
neviděli od doby, kdy jsme odmaturovali. Vzpomínali 
jsme, obdivovali jsme, jak se škola posunula dopředu 
a především jsme si s mnohými vyměnili kontakty se 
slibem, že se určitě sejdeme,“ říká absolventka Eva 
Fruhwirtová. 

Mnozí si domů odnesli vedle hezkých pocitů 
také almanach, které gymnázium vydalo. Mapuje 
v něm historii školy. „Je to spíše vzpomínková kniha 
plná fotografií. Velmi povedená část jsou rozhovory 
s našimi absolventy. Z každého ročníku jsme vybrali 
jednoho a s ním jsme udělali rozhovor. Jsou to velmi 
zajímavé a inspirativní příběhy,“ potvrzuje ředitel 
Vít Feldbabel. Mezi absolventy jsou právníci, léka-
ři, podnikatelé, architekti, ale také kněží. 

„Nejvíce nás těší, že studenti vzpomínají na dobu 
studia jako na velmi krásné období. Shodují se, že 
gymnázium jim dalo nejen dobré vzdělání, ale také 
přátelé a dobrý základ do života,“ shrnuje Vít Opla-
tek, který je prvním absolventem gymnázia a záro-
veň současným zdejším učitelem.

BÝVALÉ studentky si setkání pochvalovaly.
 Foto: Michal Vašíček

Sešli se absolventi Katolického gymnázia

V loňském školním roce dosáhla 
Obchodní akademie a Hotelová ško-
la Třebíč skvělých úspěchů na poli 
matematickém i anglického jazyka. 
Žáci se zúčastnili a skvěle umístili v 
Celostátním kole matematické sou-
těže žáků Středních odborných škol 
(SOŠ) a ústředním kole Olympiády v 
anglickém jazyce. 

Celostátní matematická soutěž 
žáků SOŠ, vyhlašovaná minister-
stvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy a organizovaná Jednotou českých 
matematiků a fyziků v sedmi kate-
goriích podle typu školy, probíhá ve 
dvou kolech.

V celostátním měřítku dva žáci ško-
ly dosáhli v této soutěži ojedinělé-
ho výsledku. Oba navštěvovali dru-
hý ročník oboru Reprodukční grafik. 
Marek Mikyska získal 3. místo a Petr 
Kaláb 5. místo. Toto umístění se jim 
podařilo v konkurenci několika set 
účastníků. Oba žáci odpověděli struč-
ně na několik otázek. 

Věnujete se matematice i ve svém 
volném čase? 

Marek: Pokud si potřebuji něco 
spočítat, spočítám si to, ale to je asi 
tak veškerá mimoškolní aktivita sou-
visející s matematikou. 

Petr: Ve volném čase se matematice 
nějak zvláštˇ nevěnuji. 

Jaké jsou vaše pocity před mate-
matickou písemkou ve škole? 

Marek: Moje pocity před písem-
kou z matematiky jsou různé, ale 
když vím, že tam nebude Pythagoro-
va věta, tak jsem většinou v pohodě a 
moc to neřeším. 

Petr: Před matematickou písemkou 
jsem v klidu, protože vím, že to umím 
a není to nic složitého, na co by nás 
pan učitel předem nepřipravil. A díky 
panu učiteli ze základní školy mám 

velmi dobré základy, na které můžu 
dále navazovat. 

Jak obtížné bylo pro vás zadání 
celostátní matematické soutěže? 

Marek: Některé úlohy byly trochu 
těžší, pár jich bylo čistě o výpočtech, 
ale některé byly o logickém myšlení a 
o tom, jak si dokážeme zadání v hlavě 
překroutit a logicky pak vyřešit. 

Petr: Obtížnost matematické sou-
těže byla pro mě jako pololetní 
písemka ve škole.

 
Anežka Jiráňová, studentka oboru 

Obchodní akademie 3. ročník, zastu-
povala školu v Olympiádě v anglic-
kém jazyce. Postoupila ze školní-
ho kola přímo do krajského kola. V 
letošním roce byla nově vytvořena 
soutěžní kategorie III.C, do které spa-
dají všechny odborné střední školy. V 
krajském kole zvítězila a porazila tak 
17 dalších soutěžících. Součástí sou-
těže byl poslech úrovně C1 a konver-
zace s porotou bez přípravy. Vítězství 
v krajském kole Anežku posunulo 
do ústředního kola, které se konalo 

v Praze. Také Anežka odpověděla na 
položené otázky. 

Věnuješ se angličtině i ve svém 
volném čase? 

Ano, svoji angličtinu si zdokonaluji 
sledováním filmů v původním znění. 
Poslouchám převážně anglické pís-
ničky. Také jsem v kontaktu s několi-
ka kamarády pocházejícími ze zahra-
ničí. 

Myslíš si, že znát dobře anglicky 
je pro současnou dobu nezbytné? 

Myslím si, že si v dnešní době zna-
lost angličtiny klade jako základní 
požadavek spousta firem, proto by 
neznalost angličtiny mohla být ome-
zující. 

Měla jsi možnost ověřit si svou 
angličtinu prakticky? 

Na podzim jsem byla na čtyřtý-
denní stáži v Irsku, kterou mi zařídila 
naše škola přes projekt ERASMUS +. 
Tam jsem bydlela v rodině a chodi-
la pracovat do firmy, která se zabývá 
účetnictvím a auditem. Byl tam mla-
dý kolektiv, skládající se z rodilých 

Irů, ale i Indů, Číňana či Jihoafričana. 
Abych se dorozuměla, musela jsem se 
všemi celý den mluvit anglicky. Díky 
tomu jsem si ve svých znalostech ang-
ličtiny jistější. Také jsem se naučila 
odbornější výrazy z účetnictví, které 
by se mi mohly hodit.

 
Jaké jsou tvé pocity z celostátní 

soutěže v angličtině? 
Jsem moc ráda, že jsem se mohla 

zúčastnit. Skamarádila jsem se s ostat-
ními soutěžícími a všichni pořadatelé 
byli moc příjemní. V konverzační čás-
ti soutěže jsem dostala dobré téma, a 
tak jsem nebyla nervózní. Po účasti 
jsem měla čas asi tři hodiny do vyhla-
šování, tak jsem využila příležitosti 
projít si Prahu, podívat se na sochu 
mechanické hlavy Franze Kafky, jít na 
Karlův most a projít se po pobřeží a 
jít na dobré jídlo. Celkově jsem si ten-
to den užila, a jsem ráda, že jsem zís-
kala tuto zkušenost.    -zt-

Marek, Petr a Anežka si ze soutěží odnesli cenné zkušenost. Foto: archiv školy

Studenti byli na olympiádách úspěšní


