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Oslavy 15. v˘roãí Arcibiskupského gymnázia
VáÏení pfiátelé,

dovolte, abychom Vás srdeãnû pozvali k úãasti na oslavû jubilejního 15. ‰kolního roku obnoveného Arcibiskupského

gymnázia. Hlavní den oslav pfiipadne na pátek 25. kvûtna 2007, na poslední den leto‰ního maturitního t˘dne.

Proto bude odpolednímu a ménû formálnímu veãernímu setkání uãitelÛ a absolventÛ (Den otevfien˘ch dvefií pro uãi-

tele a absolventy) pfiedcházet slavnostní pfiedávání maturitních vysvûdãení, které se odehraje kolem poledne za

úãasti pana kardinála M. Vlka a dal‰ích hostí.
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PROGRAM HLAVNÍHO DNE OSLAV 15. V¯ROâÍ 

- PÁTEK 25. KVùTNA 2007

SLAVNOSTNÍ pfiedávání maturitních vysvûdãení a nûmeck˘ch jazykov˘ch

diplomÛ

11.15 aÏ 12.00 

m‰e svatá v kostele svaté Ludmily na závûr maturitního t˘dne a k vrcholu

15. jubilejního ‰kolního roku, za úãasti pana kardinála M. Vlka

12.00 aÏ 13.30

pfiedávání maturitních vysvûdãení ãerstv˘m absolventÛm z rukou pana kardi-

nála M. Vlka; pfiedávání nûmeckého jazykového diplomu nûkter˘m z absolventÛ

z rukou pana Helmuta Elfenkämpera, velvyslance SRN; v kostele svaté Ludmily

P¤ÁTELSK¯ Den otevfien˘ch dvefií pro (b˘valé i souãasné) uãitele AG

14.00 aÏ 18.30

setkání souãasn˘ch i b˘val˘ch uãitelÛ ve sborovnû Arcibiskupského gymnázia

a pfiilehl˘ch prostorách 2. patra ‰kolní budovy

14.30 aÏ 15.00

setkání uãitelÛ AG s panem kardinálem M. Vlkem v prostorách

2. patra ‰kolní budovy (káva po obûdû, projevy, poho‰tûní)

NEFORMÁLNÍ Den otevfien˘ch dvefií pro absolventy AG

16.00 aÏ 18.30

setkání absolventÛ AG v budovû AG, individuální prohlídka budovy

17.00 aÏ 18.30

program pro absolventy v aule ‰koly (uvítání, úvodní vystoupení

skupiny Arciband – hudba z Fantomase a dal‰í filmové melodie,

vystoupení absolventsk˘ch kapel)

(pfiibliÏnû) 18.30

(v pfiípadû zájmu) pfiesun absolventÛ a uãitelÛ do vybran˘ch vino-

hradsk˘ch restaurací (pokud byste chtûli rezervovat místa, je zájem

nutno hlásit pfiedem)

K leto‰nímu jubileu chystáme rovnûÏ vydání malého almanachu

k 15. v˘roãí, pamûtního listu k 15. v˘roãí v podobû pohlednice, tri-

ãek s logem 15. v˘roãí. Sledujte prosím informace na

www.arcig.cz, pfiípadnû se informujte na masek@arcig.cz nebo na

gymnazium@arcig.cz.

Tû‰íme se na shledanou v pátek 

Richard Ma‰ek, fieditel AG

Text pozvánky k úãasti 

na oslavách 15. v˘roãí AG.  ▲



S radostí slavíme 
15. jubilejní v˘roãí obnovení
Arcibiskupského gymnázia v Praze. 
Pfii této pfiíleÏitosti se ohlíÏíme zpût na úsek ãasu, kter˘m ústav úspû‰nû

pro‰el. Pfiipomínáme si, co gymnázium vykonalo pro generace studentÛ,

ktefií se tu vzdûlávali. Uvûdomujeme si, jak˘ byl duchovní a hodnotov˘ vklad

ústavu do spoleãnosti, do její budoucnosti. 

S velk˘m zájmem jsem v tûchto 15 letech nûkolikrát ãetl o úspû‰ích 

studentÛ gymnázia v rÛzn˘ch soutûÏích i pfii oficiálním vyhodnocování práce.

Velmi potû‰itelné byly pfiehledné zprávy o dal‰ím uplatnûní studentÛ po abso-

lutoriu v Ïivotû i na vysok˘ch ‰kolách. Gratuluji gymnáziu a dûkuji pedagogic-

kému sboru. 

Tady v‰ak poslání arcibiskupského katolického gymnázia nikterak nekonãí.

Jeho program stojí na dvou pevn˘ch bodech: prvním je zajisté studium

(informace) a druh˘m je formace. Pro rychlé získání informací má student

ãasto nejrÛznûj‰í technické prostfiedky v kapse – má je po ruce a dostane se

k nim velmi rychle. Ale ãlovûk není pouze rozum, pouze intelekt, ale má také

srdce a vÛli. Aby byl rÛst a zrání mladého ãlovûka integrální a harmonick ,̆ je

tfieba sledovat obû linie pÛsobení ‰koly. V dne‰ní dobû velkého individualismu,

kter˘ adoruje neomezenou svobodu, je existenciálnû nutné (aby spoleãnost

drÏela pohromadû) budovat vzájemné vztahy mezi jednotlivci, vzájemn˘ dialog,

a tak vést k rÛstu spoleãenství, solidarity. Bez tûchto hodnot nemá spoleã-

nost dlouhodobé perspektivy. Základní identita ãlovûka je urãení ke spoleãen-

ství, vtisknuté nám Stvofiitelem a tento vklad je nutné rozvíjet. V na‰í spoleã-

nosti není znám zásadní projekt formace k solidaritû, ke spoleãenství

rozvíjením vzájemn˘ch vztahÛ a dal‰ích hodnot souvisejících. Situace na

na‰ich ‰kolách hovofií o naprostém nedostatku hodnot.

Proto jsem nesmírnû rád, Ïe na‰e Arcibiskupské gymnázium sleduje

i tuto dÛleÏitou rovinu a takto mÛÏe udrÏovat smûr pÛsobení gymnázií. Blaho-

pfieji k v˘sledkÛm práce i v této oblasti a dûkuji za nemalé úsilí vychovat

generaci lidí, ktefií zítra zaujmou zodpovûdná místa ve vedení spoleãnosti. 

Ad multos annos! 

Do dal‰ích let Ïehnám!

kardinál Miloslav Vlk

arcibiskup praÏsk˘

Praha dne 30. ãervna 2007
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Maturitní 
ples

Dne 7. února roku 2007 se v Národním domû na

Vinohradech konal jiÏ dvanáct˘ maturitní ples Arcibis-

kupského gymnázia. Nejednalo se jen o ples studentÛ

oktáv, ale novû téÏ o ples primánÛ, ktefií zde byli stuÏko-

váni. Díky tomu poãet náv‰tûvníkÛ pfiesáhl zaÏité zvyklosti.

K tanci a poslechu hráli PraÏsk˘ taneãní orchestr

Jindfiicha Váchy se sólisty a Steamboat Stompers. 

Ke konci plesu se téÏ v men‰ím sále objevila a zahrála

tfiídní kapela Bangrajang, která tvofiená studenty oktáv

Jifiím âejkou, Tomá‰em Markoviãem, Janem Tonem,

b˘val˘m studentem oktávy Mirkem Radou a studentem

sexty Petrem Hromkem podala i pfies pozdní hodinu

a absolvovan˘ ples v˘born˘ v˘kon.

Podûkování téÏ patfií paní profesorce Rákosníkové,

která pfiipravila úvodní pfiedtanãení, po kterém jiÏ za

hudby z filmu Piráti z Karibiku pfii‰li do hlavního sálu

studenti oktáv se sv˘mi tfiídními profesorkami, Václavou

Nebeskou a Evou Tomá‰kovou, a studenti prim se

sv˘mi tfiídními profesorkami, Katefiinou Landovou

a Janou Bílkovou.

V prÛbûhu veãera se studenti oktáv pfiedstavili je‰tû

se sv˘mi pfiipraven˘mi pfiedtanãeními. Oktáva A vystou-

pila s pfiedtanãením na motivy Jamese Bonda a oktáva

B s pfiedtanãením na hudbu od skupiny O-Zone. Po zda-

fiilém prÛbûhu celého veãera se mnozí znaveni odebrali

domÛ, nûktefií se v‰ak rozhodli je‰tû pokraãovat v pfii-

lehl˘ch hudebních klubech. 

Antonín Kubíãek

Advent
A jak˘ byl letos ADVENT a VÁNOCE na AG?

Leto‰ní rok mûl dva inovaãní zámûry: ProÏít Advent

a Vánoce v ãasech, které skuteãnû odpovídají kalen-

dáfii: tj. Advent pfied Vánoãními prázdninami a Vánoce

po prázdninách, je‰tû ve vánoãní dobû. Druh˘m zámû-

rem bylo proÏívat Advent a Vánoce je‰tû více spoleãnû-

jak jen to jde (urãité zmûny a pfiíjemné novinky pfiinesl

Igor Angelov): o první Adventní stfiedû uvili studenti

s Andreou Angelovou velk˘ vûnec, jehoÏ první svíãka

byla zapálena pfii setkání pfied sborovnou. Tato setkání

se konala kaÏdé pondûlí a svûtla postupnû pfiib˘valo.

StudentÛ a uãitelÛ sice moc nepfiicházelo, ale v tûch

mal˘ch skupinkách jsme si to pûknû uÏili: U vûnce jsme

si vÏdy i zazpívali jednu píseÀ ze zpûvníku, kter˘ na celé

Vánoãní období pfiichystal Igor Angelov (se ZdeÀkem

Lauschmannem a mnou) a kter˘ studenti dostali na

Adventní m‰i v Ludmile (jeho souãástí byl i podrobn˘

rozpis v‰ech moÏn˘ch adventû-vánoãních aktivit, kte-

r˘ch se mohli studenti a uãitelé aktivnû i pasivnû

zúãastnit). Ta byla co se t˘ãe hudby také ve vût‰ím

mûfiítku aktivní: z kÛru bûhem m‰e zpívali za doprovodu

Pavla Bene‰e primáni, kvintáni, sextáni i sbor AG,

sotva jsme se tam ve‰li... Tradiãní milou akcí bylo „Zpí-

vání na schodech“ se ZdeÀkem Lauschmannem.

Adventní koncert v Ludmile navázal na tradici z minu-

lého roku, Sbor AG a primány doprovodil slovem Alfréd
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Strejãek, na koncert se pfii‰el podívat i pan biskup

Mal .̆ Vánoãní setkání bylo hodnû hudební, protoÏe se

nepodafiilo studentÛm navázat na loÀské samostatné

zkou‰ení divadelních pfiedstavení (tfieba to zase oÏiví

nûjaké tfiídy v budoucnu). Nov˘m krásn˘m prvkem zase

bylo spoleãné zpívání najednou: studenti, Sbor AG,

hosté z otevfiené dílny pro uãitele a pfiátele ‰koly (2 uãi-

telé, 1 rodiã). Cílem jednoho vystoupení místo dvou

(dopoledne pro studenty niÏ‰ího gymnázia a veãer pro

ostatní, jak to dfiíve b˘valo) bylo právû oslavit Vánoce

spoleãnû. V reálu se ukázalo, komu skuteãnû stojí za to

na Vánoãní koncert pfiijít (studenti a uãitelé) i kdyÏ není

v dobû v˘uky (nebylo jich bohuÏel mnoho). 

Alena Kulhavá

Velikonoãní koncert
Po velikonoãním pondûlí dne 12. dubna jsme se mohli

tû‰it na provedení ãástí oratoria Messiah od Georga

Friedricha Händela, a to v kostele Svaté Ludmily na

námûstí Míru. Tento slavnostní velikonoãní koncert pro-

vedl sbor Arcibiskupského gymnázia pod vedením Igora

Angelova spolu s Vivaldi orchestra Praha a smyãcov˘m

kvartetem gymnázia. 

Nejprve zaznûlo úvodní slovo fieditele Arcibiskup-

ského gymnázia, jenÏ poutav˘m náhledem na osobnost

a tvorbu hudebního skladatele G. F. Händela otevfiel

hudební vystoupení.

Potû‰ující bylo uvedení koncertu zpûvem chorálu My

v‰ichni vûfime v otce nebeského, kter˘ zvlá‰tû vyznûl

v podání svûÏích dûtsk˘ch hlasÛ studentÛ prim.Celkov˘

slavnostní a hlubok˘ dojem vytvofiili sólisté veãera.

Sopránové party zpívala Jana Havlová, v altu Jan

Janovãík, Václav Polívka a v basové poloze zapÛsobil

Radek Seidl. Smyãcové kvarteto ‰koly v podání stu-

dentÛ Jana Pûru‰ky, Matou‰e Pûru‰ky, Prokopa Stralc-

zynského a Jakuba Vernera se velice profesionálnû

zaãlenilo k Vivaldi orchestra Praha, kde pÛsobí jako

umûleck˘ vedoucí Václav Návrat.

Zb˘vá jen dodat, Ïe celkové kultivované a citlivé pro-

vedení jen umocnilo slavnostní náladu právû probíhají-

cích Velikonoc.

Andrea Angelová

A od jiného úãastníka slavnostního veãera….

12. dubna jste v kostele sv. Ludmily mohli b˘t od deva-

tenácti hodin svûdky koncertního v˘bûru z oratoria. 

G. F. Händela s názvem Messiah. Velikonoãní hudební

program secviãili hosté a sbor Arcibiskupského gymná-

zia pod vedením sbormistrÛ Igora Angelova a Petra

Klímy. Doprovázel je Vivaldi orchestra Praga a smyã-

cové kvarteto AG.

Koncertní program zaãal sborov˘m zpûvem se vstu-

pem vybran˘ch sólistÛ, ktefií byli sice chvílemi ménû sly-

‰et, ale s tím se musí pfii takov˘ch akcích poãítat.

Nûkteré ãásti byly naopak velmi impozantní a poslu-

chaãe hned zpoãátku zaujaly.

Po první ãásti následoval uvítací proslov O. Gereona

a pana fieditele Ma‰ka, kter˘ taktéÏ uvítal pfiítomné

a získal si diváky poutav˘m vyprávûním o Händelovû

Hvûzdné hodinû.

Po skonãení promluv uÏ pokraãoval hudební pro-

gram, a to skvûl˘m smyãcov˘m úvodem druhé ãásti, ke

kterému se posléze pfiidal i zpûv sboru pod taktovkou

Igora Angelova.

Sólové party se povedly. Basista mûl pfiíjemn˘ a zají-

mav˘ projev a muÏské alty byly nejen procítûné, ale

i netypické a pÛsobivé. Sopranistka zazpívala dÛraznû

a krásnû, poté ji vystfiídalo sborové aleluja, které bylo

zakonãením celého programu.

PÛvodních tipovan˘ch sedmdesát minut se protáhlo

na osmdesát minut skvûlého záÏitku a nádherné hudby,

která mnohé pfiítomné pohladila po du‰i, Kdo na Mesi-

á‰i byl, jistû se vracel domÛ s úsmûvem na tváfii. Kdo

nebyl, pfii‰el o hezk˘ veãer.

Martina ·vecová, V.A

·kolní akademie
Závûreãná Akademie obohatila posluchaãe-diváky o shr-

nutí a v˘bûr z toho, co se na AG za tento ‰kolní rok

pracovalo v hodinách estetiky i mimo nû.

Primáni velmi smûle zpívali dvû lidové balady a Sbor

AG se pfiidal s ãerno‰sk˘mi spirituály. Vítûzové talentu

AG opût pfiedvedli, jaké skuteãné hudební perly jsou
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