
Milé studentky, vážení studenti, dovolte, abych jako váš 

třídní učitel zahájil dnešní stužkovací večírek. Dovolte, 

abych u příležitosti této chvíle, kterou se oficiálně 

stanete maturanty, pronesl několik slov. 

Jste moje třetí třída, kterou vedu úskalími 

gymnaziálního studia k maturitní zkoušce. Pamatuji si 

vás jako malé děti v primě, dnes přede mnou stojí 

mladé ženy a mladí muži. Chtěl bych v této chvíli 

vzpomenout kolegu Jirku Mohelníka, který vás provedl 

první polovinou vašeho studia, možná tou těžší, kdy 

vám musel  nejen vštěpovat základy gymnaziálního 

studia, ale také musel bojovat s nástrahami 

pubertálního věku. Já vás vedu druhou polovinou a 

věřím, že vás zdárně dovedu až k maturitní zkoušce. 

Jste moje třetí třída.  Někdy se říká, třikrát a dost. Zda 

bude nějaká další, nevím, to ukáže budoucnost. Třetí 

dítě bývá nejrozmazlenější, nejhýčkanější, nejvíce 

milované. Není to proto, že by rodiče neměli rádi stejně 

děti předcházející, je to dáno jejich většími zkušenostmi 

i přibývajícím věkem. Čím jste starší, tím více 

rozlišujete, co je podstatné a nad čím můžete mávnout 

rukou. Jste moje třetí třída, a tím jsem asi řekl vše. 

Číslice třetí, trojka, má i svoji symboliku. Je to první 

číslo, které si zasluhuje být používáno ve spojení se 



slovem celek. Rovnostranný trojúhelník má všechny tři 

strany stejně dlouhé, je nejstabilnějším plochým 

obrazcem, vůči tlaku a deformaci je dokonce odolnější 

než čtverec. Přeji vám v následujících měsících, pro vás 

velmi důležitých, stejnou stabilitu a stejnou odolnost. 

Trojka je také číslem životního cyklu, který má tři etapy 

–začátek, střed a konec. Pro vás maturitní zkouškou 

skončí začátek a začne fáze středu. Přeji vám na začátku 

této fáze úspěch u maturitní zkoušky a u přijímacích 

zkoušek na vysokou školu.  

Trojka má další významy, král mívá tři dcery, na hrdinu 

čekají tři zkoušky, plní tři úkoly. Popelka dostala tři 

oříšky. Křesťanská Svatá trojice – Otec, Syn a Duch 

svatý – je další z příkladu posvátnosti čísla tři. Trojka je 

také symbolem tvořivosti, duševních schopností a také 

úspěšně dokončeného díla. Já vám přeji, aby studium 

na gymnáziu bylo pro vás tím úspěšným dokončeným 

dílem. Na závěr vám přeji také splnění všech vašich 

životních přání. A ta také bývají tři. 

Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu stužkovacímu 

aktu.  Děkuji za pozornost.                      

 

                                               Milan Kulhánek 


