Gymnázium Václava Beneše Třebízského
oznamuje
se
zármutkem
bývalým
žákům,
spolupracovníkům a přátelům školy, že zemřel pan
profesor

František Hofman,
dlouholetý člen našeho pedagogického kolektivu, dosáhnuv krásného věku 89 let.
Přišel k nám v roce 1956 po krátkém působení ve škole Na Hájích. Aprobací byl ruštinář
a hudebník, byl ale mnohem všestrannější. Podle potřeby učil i fyziku, svou technickou zručnost
uplatňoval i v praxi (zaváděl např. ve své době domácí telefony v porodnici slánské nemocnice).
Preciznost a systematičnost osvědčoval jako mnohaletý pokladník školní odborové organizace.
Jeho srdce ale patřilo především hudbě. Nejen v hodinách hudební výchovy, ale
i v hudebním kroužku a školním pěveckém sboru kultivoval žáky, učil je rozumět kráse tónů,
několik sboristek připravil až na profesionální dráhu. Pěvecký sbor slánského gymnázia byl brzy
pojmem a neobešla se bez něj žádná kulturní událost ve městě i okolí. O úrovni tohoto souboru
svědčí i vysoké uznání hudební veřejnosti a několikeré účinkování v Československém rozhlasu.
Legendární a nezapomenutelné je například vůbec první provedení „Otvírání studánek“ Bohuslava
Martinů sborem slánského gymnázia. Každoročně se tento soubor představoval na různých
koncertech nebo v programech školních akademií, repertoár obsahoval lidové písně, národní
i světovou klasiku i výtažky z oper (Čajkovského „Evžen Oněgin“).
František Hofman neopomíjel ani mimoškolní hudební aktivity. Se smíšeným sborem své
domovské obce Buštěhradu nastudoval a předvedl Rybovu „Českou mši vánoční“. Bylo to
v padesátých letech, v kostele a za účasti příslušníků Státní bezpečnosti, což něco vypovídá
i o jeho občanském postoji, který znovu osvědčil v listopadu 1989. V městě Slaném se také podílel
na kulturním životě organizačně, spolupracoval s Lužeckým kvartetem a Spolkem přátel hudby při
slánském muzeu. Slaňáci ho znají také jako hudebního skladatele, část jeho díla zazněla např. při
slavnostním koncertu k 350. výročí založení gymnázia v roce 2008.
Pan profesor Hofman byl člověkem přívětivým, přátelským a velmi kultivovaným. Byl
vždy ochotný pomoci nebo poradit. Odchází s ním kus dobré gymnaziální tradice, kterou chceme
dále pěstovat.
Rozloučíme se s ním v místě, kde tak často rozdával radost z hudby, v kapli bývalého
piaristického gymnázia ve čtvrtek 17. září 2020.
Čest jeho památce!
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