
RNDr. Josef Kubát 

 

Manželé Josef (1897) a Anežka (1898) Kubátovi, kteří  žili v malé obci Přestavlky na 

Chrudimsku, dlouho nemohli mít děti. Když už vůbec nedoufali, narodil se jim 28.12. 1942 

synek  Josef. Maminka chlapce vychovávala v úzkosti a obavách jako „vymodleného“ 

jedináčka; tatínek sedlák byl přísný, zvyklý tvrdě pracovat a od syna vyžadoval od dětství 

každodenní pomoc v hospodářství a na poli. Otec byl  ale také hercem vesnického 

ochotnického divadla a svého syna podporoval ve hře na housle. 

Rodina žila skromně, prvními Jozefovými hračkami byly plechové krabičky od čaje, v nichž 

hrkaly kuličky hrachu. 

Školní léta začala malému Josefovi  na  vesnické malotřídce, kde zakrátko patřil k nejlepším 

žákům, protože si naposlouchal a zapamatoval učivo starších spolužáků ve třídě. 

Jedenáctiletou střední školu v Chrudimi ukončil maturitou v r. 1959. Jeho další studia na 

vysoké škole však byla ohrožena tím, že se jeho otec při kolektivizaci vesnice zdráhal vstoupit 

do družstva. Nakonec se Josef Kubát stal posluchačem Karlovy Univerzity, Fakulty 

matematicko-fyzikální, kterou úspěšně dokončil v roce 1964. 

První zaměstnání dostal ve Vysokém Mýtě, ale po dvou letech přešel do Pardubic, kde 

působil na Gymnáziu v Dašické ulici od roku 1966 až do roku 2017 a osmnáct let byl 

uznávaným ředitelem tohoto gymnázia. 

Zde si našel i svou manželku RNDr.Vlastu Kubátovou, s níž má dceru Pavlínu(1974) a syna 

Petra(1976). 

RNDr.  Kubát se významně zasloužil o kvalitu matematických olympiád, zabýval se přípravou 

přijímacích zkoušek a maturit, vytvářel učební osnovy, výsledky svých zkušeností publikoval, 

byl předsedou  Jednoty českých matematiků a fyziků a vychoval mnoho svých následovníků. 

Všichni vzpomínají, že si profesor Kubát pro své studenty vždy sám vymýšlel příklady 

z matematiky. 

V listopadu 1989 na svoji zodpovědnost odvážně uspořádal průvod studentů gymnázia na 

protest proti brutálnímu zásahu v Praze na Národní třídě. Studenti i jejich učitelé se vydali 

pardubickými ulicemi k VŠCHT  na dnešním náměstí Legií, kde společně s vysokoškoláky 

přečetli své požadavky a zazpívali hymnu. Řediteli Kubátovi se podařilo zajistit jak klidný 

průběh manifestace ze strany studentů, tak i slib od tehdejšího vedení města, že SNB 

nezasáhne a neuzavře studentům cestu. Přesto byla akce přísně sledována a Kubátovi 

následně hrozilo odvolání z funkce i ztráta zaměstnání. 

Nic z toho se už naštěstí nestalo a dr. Kubát byl ředitelem až do roku 2005. 
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I teď ještě přednáší středoškolským učitelům matematiky, relaxuje ve své chalupě 

v Přestavlkách, věnuje se svým kulturním koníčkům a sleduje studijní úspěchy svých čtyř 

vnoučat. 

S vděčností vzpomíná na své rodiče, kteří ho naučili pracovitosti, pomáhat druhým, být 

slušný, tolerantní a zodpovědný. Má v úctě takzvaný selský rozum, což znamená nebýt 

ukvapený, neřešit problémy v afektu, všechno si promyslet a vědět, že k cíli se nepřichází 

rovně, někdy se musí uhnout, překážku obejít, ale hlavně vydržet a dotáhnout věci do konce. 


