
Významní absolventi, studenti a učitelé přeloučského gymnázia, 
resp. jeho předchůdců od roku 1953:

První absolventi přeloučské všeobecně zaměřené střední školy se narodili zhruba v letech 1937-
1940 (kolem poloviny  20.  století  probíhaly  komplikované  školské  reformy,  takže  se  v  jednom
ročníku mohli sejít studenti narození v různých letech) a opustili školu v roce 1956. Není snadné
objektivně říci, kdo z absolventů je či není významný. Uvádíme na tomto místě především jména
osobností, která svým významem vykročila z regionu Přeloučska, resp. Pardubicka a jsou ve svém
oboru více známá.

1) Absolventi:

Vladimír Jiránek (1938-2012)
Je známý jako kreslíř, karikaturista, scénárista a režisér krátkých animovaných filmů. Jeho styl lze 
snadno popsat jednoduchou linkou. Zřejmě nejvíce se proslavil Večerníčkem Bob a Bobek - králíci 
z klobouku a Pat a Mat. Kreslil do různých časopisů, později i politickou karikaturu. Jmenuje se po 
něm planetka. Na jedenáctileté střední škole v Přelouči maturoval v roce 1956.1

RNDr. Petr Jakeš, Ph.D., CSc. (1940-2005)
Stal se geologem a geochemikem, zabýval se též geochemickými a vulkanickými procesy na Zemi
i  nebeských tělesech, výzkumem meteoritů a měsíčních hornin.  Na přelomu 60. a 70.  studoval
v zahraničí a počátkem 70. let dokonce pracoval v americkém Houstonu jako vědecký pracovník,
zkoumal  zde  vzorky  hornin  přivezené  v  rámci  expedic  z  Měsíce.  Je  autorem  řady  publikací.
Jmenuje se po něm planetka. Na jedenáctileté střední škole v Přelouči maturoval v roce 1957.2

Doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. (1942)
Působil jak pedagog na celé řadě různých škol, zejména ale na Univerzitě Karlově. Zde byl na
pedagogické fakultě v letech 1994-2010 vedoucím katedry tělesné výchovy. V letech 2000-2003 byl
na této fakultě proděkanem pro studium. Učil zde potom až do roku 2017. V roce 2018 obdržel
zlatou medaili Univerzity Karlovy. Odborně se zaměřoval na různé problematiky ze svého oboru,
např.  teorií  tělesné výchovy,  metodologií  kinantropologie či  antropomotorikou.  Na jedenáctileté
střední škole v Přelouči maturoval v roce 1959. Později (v letech 1969-1973) na tomto gymnáziu
i učil.3

Marcella Marboe-Hrabincová (1946)
Spisovatelka, autorka řady knih pro děti, středoškolská a vysokoškolská pedagožka. Působila na
různých středních školách a na Univerzitě Pardubice (Katedra tělesné výchovy a sportu). Krátce
byla  členkou  Rady  České  televize.  Později  se  stala  spisovatelkou  na  plný  úvazek.  Je  členkou
různých organizací, např. PEN klubu. Obdržela několik literárních ocenění. Na střední všeobecně
vzdělávací škole v Přelouči maturovala v roce 1964.4

Prof. Ing. Jan Brouček, DrSc. Ph.D. (1948)
Vědecký pracovník v oblasti zoologie. Věnuje se výzkumu zoohygieny, etologie, enviromentální
fyziologie a bioklimatologie. Od 70. let 20. století působí na Slovensku, zejména na Výzkumném

1 PEŠTA, Matěj. Vladimír Jiránek (1938-2012), Jiří Jiránek (1942) a Miroslav Jiránek (1951) – významní obyvatelé 
Telčic (1. část). Chvaletické listy, 2021, roč. 3, č. 1, s. 10; PEŠTA, Matěj. Vladimír Jiránek (1938-2012), Jiří Jiránek 
(1942) a Miroslav Jiránek (1951) – významní obyvatelé Telčic (2. část). Chvaletické listy, 2021, roč. 3, č. 2, s. 10 
2 PEŠTA, Matěj. Petr Jakeš (1940-2005) – rodák z Přeloučska,který zkoumal vzorky hornin z Měsíce. Přeloučský Rošt,
2020, roč. 30, č. 5, s. 18-19 
3 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
4 https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcella_Marboe-Hrabincov%C3%A1. V almanachu gymnázia z roku 2003 je omylem 
uveden rok 1966, ale absolventka potvrdila autorovi tiskovou chybu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcella_Marboe-Hrabincov%C3%A1


ústavu živočišné výroby v Nitře. Je také profesorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Na střední všeobecně vzdělávací škole v Přelouči maturoval v roce 1966.5

Jaroslav Foršt (1952)
Hudební manažer a publicista, propagátor zejména bluesové a rockové hudby. V mládí činný člen
přeloučského  undegroundového  hnutí  NH  929.  Před  rokem  1989  pracoval  také  jako  vedoucí
přeloučského muzea. Zorganizoval v Čechách řadu koncertů českých i zahraničních významných
hudebníků (včetně držitelů ceny Grammy či  spolupracovníků skupiny The Rolling  Stones).  Na
přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1972.6

Doc. Mgr. Milan Schejbal (1952)
Proslavil  se  v  oboru umění,  konkrétně v divadelní  sféře  (na amatérské  i  profesionální  úrovni).
Působil  a  působí  jako  pedagog  na  DAMU  v  Praze  či  jako  režisér  a  umělecký  šéf  Divadla
A.  Dvořáka  v  Příbrami.  Z  mnoha  profesionálních  divadel,  kterými  prošel,  jmenujme  např.
Východočeské  divadlo  v  Pardubicích,  Národní  divadlo  v  Brně  apod.  V letech  1994-2006  byl
uměleckým šéfem a  režisérem Divadla  ABC v Praze.  V roce  2010 obdržel  Cenu Ministerstva
kultury za divadelní a slovesné aktivity. Na přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1972.7

Prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. (1954)
Farmakolog,  vysokoškolský pedagog a politik.  Působí  jako primář  oddělení  klinické  biochemie
a  diagnostiky  v  Pardubické  krajské  nemocnici.  V letech  2010-2017  byl  poslancem Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky, je také dlouholetým zastupitelem města Pardubic a členem
politické strany TOP 09. Na přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1973.8

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková (roz. Bukovská), CSc., DrSc., MBA (1954)
Lékařka a vysokoškolská profesorka. Zabývá se zejména nemocemi ledvin v celé šíři oboru. Po
promoci  působila  v  Praze,  od  roku 2006 (s  přestávkou 2010-2012,  kdy pracovala  v IKEM) je
vedoucí lékařkou oboru nefrologie ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Současně vyučuje na
Lékařské fakultě v Hradci Králové. Publikuje vědecko-výzkumné práce i odborné knihy a patří do
skupiny prestižních odborníků v oboru u nás. Na přeloučském gymnáziu maturovala v roce 1974.9

Ing. Roman Vlasák (1954)
Pracoval  v  různých  oborech  (např.  jako  tiskový  mluvčí  Českých  drah,  pedagog  SOU  v
Poděbradech),  ale  nejvíce  je  známý  jako  bývalý  místostarosta  Poděbrad  (v  letech  1990-1994).
Předtím byl činný také v Občanském fóru a před komunálními volbami v roce 1990 byl tajemníkem
národního výboru v Poděbradech. Na přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1973.10

PhDr. Hana Vincenciová (roz. Horká) (1959)
Etnografka  zaměřující  se  na  oblast  východního  Polabí  a  Železných  hor.  Pracovala  ve
Východočeském muzeu v Pardubicích. Je spoluautorkou několika publikací, mj. 3. a 4. dílu Dějin
města Přelouče (společně s Mgr. J. Tetřevem, viz dále) a autorkou odborných článků s tématikou
tradiční kultury. Na přeloučském gymnáziu maturovala v roce 1979.11 

5 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
6 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
7 Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči. Přelouč, 2003, s. 18; 
https://www.amaterskedivadlo.cz/main.php/pic/main.php?data=osobnost&id=1590
8 PEŠTA, Matěj. Významní přeloučští chemici 20. století. Přeloučský Rošt, 2021, roč. 31, č. 6, s. 20-21
9 https://www.databazeknih.cz/zivotopis/sylvie-dusilova-sulkova-59731, skc.nkp.cz, https://www.mudr.cz/lekari/66286-
prof-mudr-sylvie-dusilova-sulkova-csc-drsc-mba, sdělení absolventky autorovi soupisu.
10 https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor_vlasak20090918.html, 
https://kychanidosazi.webnode.cz/products/o-autorovi7/, https://www.pametnaroda.cz/cs/vlasak-roman-20190813-0, 
sdělení absolventa autorovi soupisu.
11 Souborný katalog Národní knihovny Praha, sdělení absolventky autorovi soupisu

https://www.pametnaroda.cz/cs/vlasak-roman-20190813-0
https://kychanidosazi.webnode.cz/products/o-autorovi7/
https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor_vlasak20090918.html


Květa (Květoslava) Legezová (1960)
Výtvarnice a fotografka. Absolventka Umělecké průmyslové školy v Praze. Věnuje se olejomalbě.
Měla  samostatné  či  kolektivní  výstavy  v  Čechách  i  zahraničí  (Budapešť,  Lipsko,  Hamburk,
Ravenna). Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách a galeriích v Anglii, Francii, Itálii,
Španělsku a USA. Na přeloučském gymnáziu maturovala v roce 1979.12

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (1963)
Významný  český  historik  a  vysokoškolský  pedagog,  děkan  Filozofické  fakulty  Univerzity
Pardubice (v letech 2007-201513). Působil také jako historik a numismatik Východočeského muzea
v Pardubicích. Externě přednášel na FF UK v Praze a byl také v čele Sdružení historiků České
republiky.  Odborně  se  zabývá  českými  dějinami  raného  novověku,  dějinami  města,  šlechty
a zejména peněžnictví. V roce 2013 realizoval výstavu o historii českého peněžnictví v Českém
centru  v  New  Yorku.  Je  autorem  řady  publikací,  též  dvou  dílů  Dějin  města  Přelouče.  Na
přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1981.14

JUDr. Oldřich Lichtenberg (1963)
Právník, manažer a podnikatel. Od roku 1990 se věnuje podnikání, také v oblasti umění. Založil
řadu různých firem. Začátkem 90. let 20. stol.  byl také ředitelem právního odboru Ministerstva
kultury ČR. Je spoluzakladatelem Divadla Broadway a muzikálovým producentem.15 Na gymnáziu
maturoval v roce 198116, jeho otec Oldřich Lichtenberg byl v letech 1965-1979 ředitelem školy.17

RNDr. Vladimír Lemberk (1963)
Zoolog, cestovatel, autor a redaktor prací z ornitologie, fotograf. Absolvent Přírodovědecké fakulty
Univerzity  Karlovy  v  Praze  a  Pedagogické  fakulty  v  Hradci  Králové.  Mnoho  let  působil  ve
Východočeském muzeu v Pardubicích. Je autorem či spoluautorem několika publikací. Procestoval
pracovně značnou část světa. Na přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1982.18

Doc. Ing. Jolana Volejníková (roz. Kučerová), Ph.D. (1965)
Ekonomka a vysokoškolská pedagožka. Zabývá se ekonomií, ekonomickou teorií, makroekonomií
a  mikroekonomií.  Působí  jako vedoucí  Ústavu ekonomických  věd  Fakulty  ekonomicko-správní
Univerzity Pardubice.  Je členkou několika odborných společností.  Je autorkou či  spoluautorkou
řady odborných publikací.  Na přeloučském gymnáziu maturovala v roce 1983. Později (v letech
1992-1994) na gymnáziu krátce učila ekonomiku.19

PhDr. Michael Zachař (1965)
Uznávaný český historik umění. Působil v Městské knihovně v Praze jako lektor a poté v dnešním
Národním památkovém ústavu-územním odborném pracovišti v Praze. Zde byl v letech 2003-2013
ředitelem.20 Zabývá  se  zejména  výtvarným  obdobím  19.  století  a  počátku  20.  století,  zvláště
Mařákově  škole.  Je  autorem  několika  publikací.  Věnuje  se  také  poradenství  při  budování
uměleckých  sbírek  a  je  členem Spolku  výtvarných  umělců  Mánes.  Na  přeloučském gymnáziu
maturoval v roce 1983.21

12 https://www.qle-art.cz/o-qle/, Městské muzeum Přelouč, fond Slavín, sdělení absolventky autorovi soupisu.
13 https://ff.upce.cz/ff/fakulta/o-fakulte.html
14 https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Vorel
15 https://cs.wikipedia.org/wiki/Old%C5%99ich_Lichtenberg
16 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
17 Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči. Přelouč, 2003, s. 6
18 https://www.vcm.cz/kontakty/pracovnici-muzea/prirodovedne-oddeleni/vladimir-lemberk/, http://stopy.cz/, souborný
katalog Národní knihovny Praha, sdělení absolventa autorovi soupisu, 
19 https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_P%C5%99elou%C4%8D, https://www.upce.cz/user/4534, 
sdělení absolventky autorovi soupisu,  Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči. Přelouč, 2003, s. 18
20 https://eurozpravy.cz/kultura/umeni/66231-pamatkari-maji-nove-sefy-vedeni-se-vymenilo-v-praze-i-brne/. 
21 https://adoc.pub/2151727301424959.html, https://www.europeanarts.cz/download/2014-4_katalog.pdf

https://www.upce.cz/user/4534
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gymn%C3%A1zium_P%C5%99elou%C4%8D
http://stopy.cz/
https://www.vcm.cz/kontakty/pracovnici-muzea/prirodovedne-oddeleni/vladimir-lemberk/


Mgr. Jan Tetřev (1968)
Historik specializující se na zbraně, militaria a české dějiny první poloviny 20. století.  Od roku
1991 působí ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Publikuje v časopisech Střelecká revue nebo
Střelecký magazín.  Autor či  spoluautor řady odborných publikací  a  článků. Působí jako soudní
znalec  v  oboru  odhadů  zbraní.  Je  také  spoluautorem  dvou  dílů  Dějin  města  Přelouče.  Na
přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1986.22

Bc. Šárka Volemanová, roz. Kubelková (1974)
Moderátorka, publicistka, scénáristka, režisérka dokumentárních filmů a odbornice na partnerské
vztahy. Moderovala pořady v České televizi, TV Nova či na Českém rozhlasu. Je také publikačně
činná. Na přeloučském gymnáziu maturovala v roce 1992.23

Michal "Márdi" Mareda (1974)
Zpěvák, kytarista a textař. Nejvíce známý je díky svému působení v pardubické rockové skupině
Vypsaná  FiXa,  dále  působí  např.  v  hudebním projektu  pro  děti  Kašpárek  v  rohlíku.  S  těmito
kapelami vydal více jak 20 alb. Je spoluautorem hudby k filmu Čtyři slunce, která byla nominována
na  cenu  Českého  lva.24 Ztvárnil  několik  menších  rolích  v  několika  českých  filmech.  Na
přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1992.25 

Patrick Zandl (1974)
Je znám jako internetový podnikatel, novinář, zakladatel zpravodajského serveru Mobil.cz (v letech
1996-1997)  a  spisovatel.  V  roce  2006  se  podílel  na  rozjezdu  projektu  internetové  televize
Stream.cz. Je autorem několika publikací z oboru, jakožto i beletrie. Na přeloučském gymnáziu
maturoval v roce 1992.26

Ing. arch. Ondřej Doule, Ph.D. M. Sc. (1978)
Je známý jako vesmírný architekt. Po ČVUT v Praze absolvoval International Space University ve
Francii. Zde také později vyučoval. Založil virtuální studio Space Innovations, s.r.o. a pracoval jako
Hardware expert  pro Kennedyho vesmírné středisko NASA na Floridě.  Zabývá se např.  oblastí
kokpitů kosmických lodí pro komerční pilotované lety do vesmíru a koordinuje drobné projekty
v oblasti pozemské stavební systémové architektury kosmických systémů.27 Je publikačně činný. Na
přeloučském gymnáziu maturoval v roce 1996.28

Bc. Mikuláš Ferjenčík (1987)
Politik a aktivista. Na volební období 2017-2021 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky za Českou pirátskou stranu. V této straně byl také místopředseda a v letech 2014-
2018 působil i jako zastupitel Hlavního města Prahy. Na přeloučském gymnáziu maturoval v roce
2006.29

Poznámka: 
V almanachu školy z roku 2003 je mezi významnými absolventy uváděn i "doc. Ďoubal". Zřejmě
by to měl být současný prof. Stanislav  Ďoubal (1946) - biolog, biofyzik a gerontolog. Ten ale dle
sdělení autorovi v Přelouči studoval jen základní školu.

22 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
23 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%A1rka_Volemanov%C3%A1
24 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99i_slunce
25 https://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/98757/mardi-zpevak-skupiny-vypsana-fixa-svoboda-devadesatek-profrcela-
a-my-si-mysleli-ze-to-takhle-bude-naporad.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Michal_Mareda
26 https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrick_Zandl, https://lide.pirati.cz/profil/2874/, sdělení absolventa autorovi soupisu

27 http://www.archicakes.cz/cs/ondrej-doule, https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/d/doule-ondrej.html, 
https://hradec.rozhlas.cz/z-preloucskeho-gymnazia-do-vesmiru-aneb-projektovani-objektu-pro-lidi-kteri-7969007
28 Sdělení absolventa autorovi soupisu.
29 https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Ferjen%C4%8D%C3%ADk_(1987)

https://lide.pirati.cz/profil/2874/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patrick_Zandl


2) Učitelé:

Na přeloučské všeobecné střední škole se za téměř 70 let vystřídala celá řada pedagogů. Většinou
měli  a mají vzdělání na úrovni dnešního titulu Mgr.  (či  Ing.),  resp. dříve dle tehdejších norem.
Někteří  však dosáhli  titulu doktor (PhDr.,  PaedDr.,  někdy dokonce i  RNDr. či  JUDr.) či  CSc. 30

Několik z nich zde prožilo ale pouze začátek či malou část své profesní dráhy a později se proslavili
jako akademičtí  pracovníci  či  v  jiné oblasti.  Kromě již  zmíněného doc.  Jiřího Hrabince a  doc.
Jolany Volejníkové, kteří jsou současně absolventy této školy, můžeme zmínit ještě čtyři jména:

Doc. RNDr. Miroslav Kružík, CSc. (1917-2004)
Fyzik, autor řady učebnic fyziky zejména pro střední školy. V letech 1956-1964 učil na přeloučské 
jedenáctileté/dvanáctileté střední škole, resp. střední všeobecně vzdělávací škole. Později vyučoval 
fyziku a matematiku i na vysoké škole.31 

Doc. PhDr. Bohumír Dejmek, CSc. (1928-2003)
Proslavil se jako bohemista, slavista, dialektolog a vysokoškolský pedagog. V letech 1954-1968 učil
na přeloučské jedenáctileté/dvanáctileté střední škole, resp. střední všeobecně vzdělávací škole, od
roku 1968 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Věnoval se zejména dialektologii, zkoumal
běžnou mluvu v Přelouči a v Hradci Králové. Byl též publikačně činný.32

Ing. Jana Klimečková, CSc. (194233)
Ekonomka,  odbornice  na  zaměstnanost  a  trh  práce  a  spisovatelka.  Působila  jako  výzkumný
pracovník, byla též ředitelkou Úřadu práce s krajskou působností v Pardubicích. Na přeloučském
gymnáziu  učila  v  letech  1982-1990.  Později  pedagogicky  působila  na  Univerzitě  Pardubice.
V poslední  době  se  profiluje  jako  spisovatelka,  od  roku  2010  jí  vyšlo  již  několik  úspěšných
historických románů.34

Doc. PhDr. Petr Kmošek, CSc. (1946)
Malíř,  výtvarný  teoretik  a  vysokoškolský  pedagog.  V  letech  1972-1974  učil  na  přeloučském
gymnáziu. Později působil zejména na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Věnuje se
dějinám výtvarného  umění,  kritice  a  teorii  výtvarného  umění.  Jako  malíř  se  účastnil  vlastních
i kolektivních výstav v Čechách i zahraničí, jeho obrazy jsou zastoupeny v četných sbírkách. Je
publikačně činný.35

V letech 2020-2022 soupis sestavil Mgr. Matěj Pešta
V Přelouči dne 30. 5. 2022
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32 https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Dejmek, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7763, Almanach 
k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči. Přelouč, 2003, s. 7
33 Informace z Městské knihovny Přelouč
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35 https://www.petrkmosek.cz/zivotopis/, Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Přelouči. Přelouč, 2003, s. 9
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