
DOBRÝ DEN KUKLENY, 

 

1. 8. jsem zasedl do ředitelského křesla 

místní základní školy. Tím se uzavřel můj osobní 

či rodinný kruh. První škola, kde v Hradci 

Králové působila má mamka, byla ta kuklenská. 

Jako 10letý jsem stál s „tyčkou“ a pomáhal 

taťkovi geodetovi plnit hodiny akce Z při 

výstavbě sportovní haly. Po 26 letech 

pedagogické praxe se znovu ocitám mezi zdmi, 

dvory, ulicemi…. Kuklen. 

Cíl mám jediný. Pozvednout školu a 

společně s místní samosprávou vytvořit ze školy 

vzdělávací, společenské, sportovní a kulturní 

centrum Kuklen. V něčem naváži na práci svého 

předchůdce – kultura, některé oblasti více 

rozvinu – sport. V mládí jsem byl fotbalista 

(Sokol Malšovice a následně FC HK či tehdy Spartak HK), nyní spolustojím v hlavě největšího 

hradeckého florbalového oddílu FbC HK. Podporu sportovních kroužků a plynulý přechod 

našich žáků a žákyň do sportovních oddílů působících na škole považuji za logický krok. Plně 

rozvinu enviromentální oblast. Mám k ní blízko vystudovanou kombinací tělesná výchova – 

biologie, ale hlavně se k nám (prostory nad jídelnou) stěhuje pobočka maršovské organizace 

SEVER – garant krajské ekologické výchovy. Společné aktivity a program pro MŠ, ZŠ i ŠD se 

přímo nabízejí. 

Tím, čím jsem měl možná začít, je dobrá pedagogická činnost mých kolegů. Tu považuji 

za samozřejmost a jsem připraven ji pomáhat sunout ještě výše. Jako dlouholetý člen 

celorepublikové iniciativy „Úspěch pro každého žáka“ mám odučeno, nakoukáno a 

prodiskutováno mnoho příkladů dobré pedagogické praxe.  

Závěrečný odstavec bych začal větou, kterou mi nezávisle na sobě sdělilo hned několik 

mých budoucích kolegů a kolegyň, když jsem navštívil školu před konkurzem na ředitele školy. 

Zněla: „Hradec končí viaduktem“. Myslím, že to necítili jako výhodu a byla to taková skrytá 

výtka k zřizovateli. Mě ta věta fascinovala a přišla mi naprosto úžasná. O úžasnosti tohoto 

tvrzení chci v příštích měsících a letech přesvědčit své kolegy. Cítím v něm ohromnou 

příležitost jak v kuklenské komunitě, kde je málo dětí, ale spousty firem a k místu 

zakořeněných občanů vybudovat kvalitní, vybavenou školu, která bude středem a chloubou 

místní komunity. Bude bezpečná a hlavně děti do ní bude bavit chodit. Pak budu mít spokojené 

kolegy, rodiče a naplním cíl, se kterým do Kuklen přicházím. 
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