
Mezinárodní den studentstva přinesl bohužel smutnou 

zprávu. 17. listopadu zemřel Richard Robertson, BSc., který po 

15 let připravoval naše studenty ke složení mezinárodních 

zkoušek Cambridge English. 
 

Do mimořádně silného víru naší kvarty skočil 

jako nový kantor uprostřed školního roku 

2007/2008. Jako svého nástupce nám ho 

tehdy přišel představit pan Bohumil Šuráň. 

On sám nás předtím dostal jako potížisty, 

které zvládl nejen ukočírovat, ale i ve 

zkráceném čase v nás vybudoval pevné 

základy pro další studium angličtiny. 

Vedení tehdy sáhlo po nezvyklém kroku, kdy 

všechny hodiny angličtiny v našem rozvrhu 

vedl rodilý mluvčí. Nám nezbylo než mu 

rozumět, a tak jsme prostě makali. Pro obě 

strany to byla výzva, ale dodnes 

vzpomínám, s jakou grácií přecházel 

všechny projevy naší puberty a s jakým 

zápalem se věnoval tomu, abychom 4.O 

završili s jazykovou výbavou, kterou se 

nebudeme bát použít. Zejména v době bez streamovaných seriálů byla možnost intenzivně 

si oposlouchat pravého britského gentlemana k nezaplacení! 

Ve škole se pak Richard Robertson ujal přípravy na zkoušky FCE. Dnes už se z nich stává standard, 

tehdy jsme ale byli spíš průkopníci a do Kongresového centra v Praze, kam se na zkoušku sjížděla celá 

republika, nás z Boleslavi jelo pár. Seminář byl intenzivní, systematicky a cílevědomě vedený. 

To poslední myslím doslova – hned v září si nás získal slovy, že cílem je dovést nás k certifikátu, takže 

jakmile mu FCE ukážeme, máme hotovo. S původní myšlenkou, že pak budeme mít ráno volno, sice 

narazil na školské předpisy, ale sir, jak jsme ho po anglicku oslovovali, si vždy našel způsob, jak dodržet 

slovo. Zároveň hledal cestu, jak nabídnout i něco navíc – třeba rozšíření naší slovní zásoby o odborné 

pojmy z matematiky a fyziky, kterou sám vystudoval na University of London. 

Rodilí mluvčí se ve školách často střídají a na GJP tomu nebývalo jinak. V Richardu Robertsonovi ale 

na 15 let našlo pevný pilíř. Do školy pravidelně dojížděl z Prahy navzdory sílícím potížím, které ho 

upoutaly na invalidní vozík. Výuce se věnoval až do konce života. A kontakt udržoval i s absolventy, 

kterým snad nikdy nezapomněl popřát k narozeninám. 

Thank you, sir! 

 

Michal Bělka 

učitel GJP a absolvent 2012 


