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1 / Co se Vám vybaví, když se řekne Gymnázium Kroměříž?
Takto zpětně se mi vybavují hlavně pozitivní věci - velká legrace, kamarádi, učitelé, kteří pro
mne byli inspirací.
2 / Vzpomenete na nějaký přestupek proti školnímu řádu, na nějakou lumpárničku?
Já jsem byl myslím celkem "slušňák", nebo jsem své průšvihy zapomněl. Vybavují se mi
některé situace z naší třídy, jako třeba když byl jeden sebevědomější spolužák vyvolán ke
zkoušení a místo aby vstal a šel k tabuli, jen zavolal na vyučující "Piš za 5, svačím...". Jiný
kamarád dokázal perfektně imitovat zvuky jelena v říji a neostýchal se takto akusticky
obohacovat přestávky a občas i samotnou výuku. Taky si vybavuji vojenskou policii, která k
nám jednou přišla do vyučování, protože se jeden spolužák nedostavil k tehdy ještě
povinnému odvodu. Hodně vtipů a legrací bylo asi na hraně nejen školního řádu, ale i
slušného chování (a někdy možná i zákona), takže na ně dnes pohlížím trochu rozpačitě (i
když s úsměvem). Ale teď mne napadla jedna moje vlastní lumpárna - jednou jsem při
školním kole zeměpisné olympiády celý test opsal od spolužáka a skončili jsme na prvním a
druhém místě. Legrační to bylo z toho důvodu, že jsem měl to pololetí na vysvědčení ze
zeměpisu čtyřku, takže když hlásili rozhlasem, že společně s Vojtou Krejčiříkem (dnes
jaderným fyzikem, který pracuje v Japonsku) postupuji do okresního kola, ve třídě to vzbudilo
bujaré veselí.
3 / Na koho z dob studia nejvíce vzpomínáte?
Když ponechám stranou spolužáky ze třídy, se kterým se občas vídáme, tak rád vzpomínám
na pár lidí z vyšších ročníků - starší kluci, kteří pro mne byli hrdinové a krásné holky, o
kterých jsme snili. Důležití pro mne byli i náš učitel společenských věd (Filip Tvrdý), který
ovlivnil mou volbu vysoké školy, naše skvělá třídní profesorka Stanislava Daňková nebo paní
profesorka Kočařová, která vedla sbor.
4 / Co vzkážete současným studentům a učitelům školy?
Studentům bych poradil, ať berou vážně jazyky - budete je potřebovat úplně ve všech
oborech, které byste chtěli po škole dělat. Učitelům, kteří nás měli tehdy na starost, bych chtěl

poděkovat, protože na gympl vzpomínám opravdu rád a na další studium mne připravili velmi
dobře.

