
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 1999-2000 
 

Školní rok 1999 - 2000 začal 30. srpna nástupem pedagogů do školy. Během dne probíhalo 
neformální uvítání a zároveň od osmi hodin probíhaly opravné zkoušky studentů, kteří  neprospěli 
v minulém školním roce. 3 studenti uspěli u opravné zkoušky z chemie, 7 uspělo u zkoušky 
z matematiky a 3 studenti byli při zkoušce z matematiky neúspěšní. Po uzavření opravných zkoušek 
se profesoři sešli na zahajovací pedagogické radě, kde byli přivítáni novým ředitelem školy Pavlem 
Škodou. Uvítali jsme také nové členy sboru: prof. Gerdu Škodovou (M,F), prof. Jana Ježka (Bi, Z), 
prof. Daniela Pavlíka (Šj) a prof. Jana Vomelu (Nj, Ch). Dana Vítová ze SOU stavebního 
v Náchodě má na naší škole doplněn úvazek. Do trvalého pracovního poměru přišel Ing. Dalibor 
Vích (IVT), který  měl možnost se s chodem školy seznámit již v předcházejících letech. 
Zástupkyní ředitele byla jmenována prof. Martina Karastojanovová.  

Vyučování bylo zahájeno ve středu 1. září. Ve třídách přivítali studenty třídní učitelé, po 
rozhlasových vlnách ministr školství Eduard Zeman a školním rozhlasem zástupkyně ředitele. 
Prvním dnem na gymnáziu zahájili své studium i studenti primy a 1. ročníku (po dvou třídách).  
Pravidelná výuka podle rozvrhu hodin byly zahájena ve čtvrtek 2. září.  

Září proběhlo v atmosféře příprav nového školního roku. Připravovali jsme povinnou dokumentaci 
a osnovy, rozbíhali práci v předmětových komisích, ladili rozvrh hodin.Studenti maturitního 
ročníku zahájili přípravu stužkovacího plesu.  

14. září uspěla u opravné maturitní zkoušky z dějepisu jedna studentka.  

Proběhla řada atletických závodů. Osmnáct studentů reprezentovalo školu v okresním kole Běhu 
mládeže 15. září v Novém Městě nad Metují a šest nejlepších i v oblastním kole 22. září. 
v okresním kole Středoškolského atletického poháru 20. září v Novém Městě nad Metují bylo 
družstvo chlapců na 3. místě a  družstvo dívek zvítězilo a postoupilo do oblastního finále, které 
proběhlo 6. října v Týništi nad Orlicí. Zde děvčata obsadila 5. místo. Na všech atletických závodech 
provázela studenty prof. Rojtová.  

29. září zhlédli studenti sekundy, tercie a kvarty v aule divadelní představení "Osvobozené divadlo 
od A až do ZET" v provedení Divadélka K. Čapka z Hradce Králové.  

První říjnový víkend vyplnilo 10 studentů z kvarty A spolu se svým třídním prof. Košvancem 
cyklistickým výletem do Orlického Záhoří. 6. října jeli studenti 2.A s profesorkami Nývltovou a 
Štegerovou do Prahy na literárně historickou exkurzi "Barokní Praha". Ve stejný den navštívilo 39 
zájemců o počítačovou techniku z řad studentů výstavu s touto tematikou INVEX 99 v Brně. 
Provázeli je profesoři Vích a Preclík.  

V posledním zářijovém týdnu přijeli do školy paní Kožuch, ředitelka Licea im. Boleslawa 
Chrobrego v Klodzku, a její dva zástupci s nabídkou navázat kontakty mezi oběma školami. 
Nabídku jsme přivítali a kontakty zahájili ve čtvrtek 7. října výletem do Klodzka. Pro studenty i 
pedagogy byl připraven polskou stranou sportovní den. Hrála se košíková, odbíjená, kopaná a stolní 
tenis. Kromě sportů jsme měli možnost prohlédnout si partnerskou školu, město Klodzko a 
Muzeum Ziemii Klodzkiej. Zúčastnění studenti i pedagogové (prof. Škoda, Košvanec, Oleják, 
Pavlík, Polák, Rojtová, Slavíková a Vomela) přijeli spokojeni zpět do Náchoda v podvečerních 
hodinách.  

Tradičně jsme přivítali v těchto dnech i studenty z partnerského gymnázia v Oesede s jejich 
profesorem Peterem Kreipem. Jejich pobyt začal v pondělí 11. října a skončil v sobotu 23. října. I 
program lze označit jako tradiční, němečtí přátelé navštívili Prahu a Nové Město nad Metují, vyjeli 
do Krkonoš, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě, pevnost na Dobrošově a 
náchodský pivovar, sehráli volejbalový zápas s našimi studenty, byli přivítáni starostou Miloslavem 
Čermákem na radnici a účastnili se našeho vyučování. Individuálně v rodinách byl jejich program 



obohacen o řadu dalších aktivit, při nichž se prohlubovaly vzájemné vztahy, a rozloučením byla 
diskotéka s účastí všech zainteresovaných studentů a pedagogů.  
Studenti vyššího gymnázia navštívili 21. října městské divadlo, aby zhlédli představení Naivního 
divadla Liberec "Kytice". z technických důvodů bylo představení předčasně ukončeno.  

V pátek 22. října přijalo 10 pedagogů školy pozvání Gymnázia v Úpici na setkání gymnázií. Kromě 
domácí a naší delegace se zúčastnili profesoři z gymnázií v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem 
a v Hostinném. Zkušenosti jsme si předávali při streetballu, pétanque, stolním tenisu, při prohlídce 
školy a samozřejmě i při večeři, tanci a mezi zpěvem. Těšíme se na setkání v dalším školním roce 
ve Dvoře Králové n. L.  

V úterý před podzimními prázdninami vyjeli studenti 2.B s prof. Kolářskou do Klicperova divadla 
v Hradci Králové na večerní představení  "Král Lear" od W. Shakespeara.  

V měsící říjnu se rozběhl turnaj mezi třídními a jedním profesorským mužstvem ve floorballu a 
kurz výpočetní techniky pro zaměstnance školy.  

Rizikové těhotenství způsobilo od 4. října dlouhodobou pracovní neschopnost prof. Olšanové. Její 
úvazek bylo nutné obsadit jiným pedagogem. 14. října jsme přivítali prof. Ondřeje Pumra, který 
celý úvazek převzal. Od 19. října byla po úraze v dlouhodobé neschopnosti prof. Aršakuni. Její 
úvazek francouzštiny vzala slečna Veronika Bergrová, angličtinu v sekundě A paní Marcela 
Richterová a zbývající hodiny angličtiny spojovali naši pedagogové.  

Milým zážitkem byla 4. listopadu pro studenty vyššího gymnázia komedie J. F. Jungera "Únos" 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Hru nastudovala Arnoldiho divadelní společnost, mezi 
jejímiž členy byla řada absolventů Jiráskova gymnázia.  
Krásné prostory městského divadla jsme navštívili i 13. listopadu, tentokrát na stužkovacím plese. 
Tradičně ho po studentské hymně "Gaudeamus igitur" zpívané naším sborečkem zahájili studenti 
oktávy. Součástí plesu bylo kromě slavnostního stužkování předtančení oktavánů, taneční školy 
Bonstep v Hradci Králové, jejímiž členy jsou i naši studenti, a předtančení v akrobatickém 
rokenrolu.  

V pondělí 15. listopadu proběhla hodnotící porada a za hojné účasti veřejnosti Den otevřených dveří 
určený především zájemcům o studium na gymnáziu. Den poté se studenti zeměpisného semináře, 
1. a 2. ročníku vydali na ostrov Papua Nová Guinea, bohužel jenom na diapozitivech cestovatele 
Richarda Mikaly. Projekce se konala v kině Vesmír a pan Mikala ji doprovodil poutavým 
vyprávěním. Ve stejný den navštívili zaměstnanci školy spolu s rodinnými příslušníky Národní 
divadlo v Praze. Ve hře Carla Goldoniho "Sluha dvou pánů" exceloval Miroslav Donutil.  

17. listopadu se naši studenti zúčastnili prvního ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár 
starosty města. v kategorii středních škol zvítězili. Sportovní reprezentaci jsme měli i následující 
den v Broumově na středoškolských hrách v basketbalu. Chlapci se umístili na třetím místě.  

22. listopadu besedoval se studenty v aule spisovatel Ivan Klíma. Setkání bylo velmi milé. 
Vpodvečer proběhly třídní schůzky.  

Biologickou exkurzi absolvovali studenti oktávy s profesorkami Matěnovou a Rojtovou ve středu 
24. listopadu. v Brně navštívili Mendelovo muzeum a muzeum Antropos.  

Ve dnech 24. - 25. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo středoškolských her v odbíjené. 
První den hrála děvčata a naše družstvo zvítězilo, chlapci druhý den obsadili druhou příčku. 25. 
listopadu reprezentovali školu plavci a vyplavali si postup do regionálního kola konaného ve 
Vysokém Mýtě 2. prosince. Studenty doprovázela na obou závodech prof. Rojtová.  

Čas adventní se ohlásil i na gymnáziu. Prvním počinem byl odpolední výlet studentů oktávy A a 
členů historického kroužku s profesory Dvořáčkovou a Pumrem do Klicperova divadla v Hradci 
Králové na představení "Betlém".  



V rámci Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, se terciáni s profesory 
Jaroušovou a Ježkem zúčastnili v kině Vesmír setkání se středoškoláky okresu o problematice viru 
HIV a nemoci AIDS. Během tohoto setkání byl promítnut film "Lék" o přátelství dvou chlapců, 
z nichž jeden je HIV pozitivní. Filmu předcházela přednáška lektorů z neziskové organizace  
Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. Všichni účastníci hodnotili tuto akci velmi 
pozitivně.  

O den později se studentům nižžšího gymnázia představilo v Beránku Východočeské divadlo 
DRAK s hrou "Malá mořská víla". v sobotu 4. prosince zahájil sérii veřejných vystoupení dějepisný 
kroužek s barokní hrou "Actus pobožný o narození syna božího, pána našeho Ježíše Krista". První 
vystoupení se konalo v České Skalici na "kramaření", další pak v neděli 19. prosince v Horní 
Radechové. 21. prosince vpodvečer proběhlo jejich společné vystoupení se sborem Skřivánek 
v aule gymnázia pro veřejnost a následující den zhlédli stejné představení studenti naší školy. 
Divadelní hru nastudovala se členy svého kroužku profesorka Dvořáčková, hudební vystoupení 
Skřivánku režíroval prof. Poutník.  

V pátek 3. prosince oslavili společně s členy profesorského sboru "Na ostrovech" narozeniny 
kolegové Josef Zikmund (50), Bedřich Nejman (50) a Petr Šulc (40).  

Studenti dějepisného semináře s profesorkami Dvořáčkovou a Štegerovou navštívili 7. prosince 
Hradec Králové. Cílem exkurze byly umělecké památky města, Muzeum secese, Vysoká škola 
pedagogická a Klicperovo divadlo. Zde zhlédli inscenaci hry bratří Mrštíků "Maryša".  

8. prosince se konal 4. ročník soutěže členů profesorského sboru Zelí - cup o nejlepší kysané zelí 
tentokrát i s účastí místního tisku (Náchodské noviny). Vítězem se stal profesor Richard Brát. Ve 
stejný den reprezentovala školu děvčata na regionálním finále ve volejbale a vybojovala zde 2. 
místo. Postup do republikového kola jim utekl jenom o pár bodů. Dívky doprovázela a 
povzbuzovala prof. Slavíková.  

Do Kanady se na diapozitivech Petra Jansy přenesli studenti zeměpisného semináře, 2. ročníku a 
sekundy v pátek 10. prosince. Beseda s promítáním proběhla v aule školy.  

V pondělí 13. prosince vyslechli všichni studenti a profesoři vánoční koncert vokálně 
instrumentálního souboru Linha singers v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě.  

V následujících dvou dnech se uskutečnily exkurze do Hrdličkova muzea a do Národního 
technického muzea v Praze.  
V úterý 14. prosince jely do Prahy třídy septima A a 3.A s prof. Brátem, Jaroušovou a Matěnovou, o 
den později třídy septima B a 3.B s prof. Dostálem, Ježkem, Polákem a Sršňovou.  

15. prosince se konal Vánoční turnaj v basketbalu dívek. Naše dívky byly zastoupeny dvěma 
družstvy (mladší dívky a starší dívky). Vedoucí obou družstev byla prof. Slavíková.  

16. prosince proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže o Evropské unii EUROPANOSTRA 2000. 
Jiráskovo gymnázium reprezentovala tři tříčlenná družstva. Kapitánem družstva septimy A byl 
Šimon Mědílek, členy Martin Vítek a Ladislav Bučko. Septimáni tvořili i další družstvo: kapitán 
Radim Petrů (septima B), Ondřej Kolisko (septima B) a Václav Pokorný (septima A). Kapitánem 
družstva oktavánů byl Martin Horák (oktáva B), členy Šárka Voborníková (oktáva B) a Zdeněk 
Lokaj (oktáva A). Do krajského kola se probojovala družstva kapitánů Petrů (vítězové okreního 
kola) a Horáka. Organizace okresního kola se zhostili prof. Štegerová a Nejman.  

Poslední prosincový týden proběhl ve znamení blížících se Vánoc. Po chodbách se ozývaly ze tříd 
zpěvy koled doprovázené hudebními nástroji, v některých třídách si studenti uspořádali vánoční 
besídku a i profesoři měli své vánoční posezení v pondělí 20. prosince. v těchto dnech proběhla 
finanční sbírka ve prospěch Fondu ohrožených dětí, která vynesla částku 2 788,30 Kč. Ve středu 22. 
prosince nás do vánoční nálady přivedlo výše zmiňované vystoupení dějepisného kroužku  
a sboru Skřivánek a již tradiční polední vánoční koncert Sborečku na schodech. Částkou 650,- Kč 
doplnili sbírku pro Fond ohrožených dětí členové Skřivánku a divadelního kroužku. Peníze získali 



z dobrovolného vstupného na předvánočních koncertech. 23. prosince začaly vánoční prázdniny a 
do školy jsme se vrátili v novém roce 2000 v pondělí 3. ledna.  

V lednu opět přivítali členové pedagogického sboru ve svých řadách bývalého kolegu Aleše 
Fetterse, který vyučoval český jazyk za dlouhodobě nemocnou kolegyni Janu Kolářskou. 
Občanskou výchovu převzala prof. Věra Prachařová. Tyto změny si vynutily nový rozvrh.  

Bezprostředně po vánočních prázdninách začala série lyžařských výcvikových kurzů. Všechny 
proběhly na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna v chatě Labská 66. Sněhové podmínky byly velmi 
dobré. v prvním lednovém týdnu absolvovali kurz studenti  1.B s prof. Šulcem a Javůrkem, ve 
druhém týdnu studenti 1.A s prof. Nejmanem a Štegerovou. Po nich přišla řada na sekundy. Nejprve 
jeli studenti sekundy B s prof. Rojtovou a Zikmundem a kurzy uzavřela sekunda A s prof. 
Slavíkovou  a Škodovou.  

14. ledna se družstvo Jiráskova gymnázia zúčastnilo regionálního kola středoškolských her 
v házené chlapců v Poličce. Celek se probojoval do finále, ve kterém porazil výběr pořádající školy 
(gymnázium Polička) 31:9 po přesvědčivém výkonu. Naše družstvo tak získalo právo účasti 
v celorepublikovém finále v jihočeské Třeboni ve dnech 28. - 30. ledna. Zde za účasti sedmi 
družstev vybojovali 4. místo s bilancí tří porážek a tří vítězství.  

Klasifikaci za první pololetí uzavřeli vyučující na klasifikační poradě v pondělí 24. ledna. 
Vysvědčení studenti převzali v pátek 28. ledna a poté se odebrali na koncert Pražské komorní 
filharmonie do městského divadla. v pondělí 31. ledna jsme měli jednodenní pololetní prázdniny.  

Výuku v druhém pololetí jsme zahájili v úterý 1. února. Úraz znemožnil prof. Fettersovi docházet 
na výuku, proto jsme požádali prof. Hanu Hausdorfovou o výpomoc. v průběhu měsíce února 
vyučovala český jazyk z úvazku prof. Kolářské.  

18. února se konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky primy a sekundy. Stejný den jela skupina 24 
studentů pod vedením prof. Zikmunda na výstavu novinek ve sportovním vybavení Sportprag do 
Prahy a studenti dějepisného semináře s prof. Dvořáčkovou navštívili regionální židovské muzeum 
v Dobrušce. 21. února byli studenti zeměpisného semináře na exkurzi na Geodézii v Náchodě.  

Před jarními prázdninami reprezentovalo školu 7 našich studentů v okresním kole Olympiády 
v českém jazyce, které se uskutečnilo v Déčku. v kategorii starších studentů zvítězil Jan Kalandra 
(3.B), 3. místo obsadila Věra Včelišová (3.A) a oba postupují do oblastního kola. v mladší kategorii 
se o 2. místo zasloužila Irena Tremčinská (kvarta B).  

V týdnu od 28. února do 3. března jsme měli jarní prázdniny. Skupina profesorů a studentů spolu 
s rodinnými příslušníky a dalšími účastníky letěla o těchto prázdninách na týdenní poznávací zájezd 
do New Yorku.  
Navštívili všechny dominanty Manhattanu (např. World Trade Center, Empire State Building, 
Rockefeller Center, Trump Tower, Lincoln Center, St. Patrick´s Cathedral, Cathedral Church of St. 
John the Divine, Columbia University, Times Square, Broadway, Sochu Svobody, Ellis Island, 
Harlem, Čínskou čtvrť, Central Park, Brooklyn Bridge, Wall Street, různá muzea podle 
individuálního výběru) a při jednodenním výletu do Washingtonu kromě jiných míst i Capitol, 
Památník veteránům vietnamské války, Arlingtonský hřbitov, Bílý dům nebo Lincolnův památník. 
Celý zájezd byl pro všechny velmi vzrušujícím zážitkem.  

Po jarních prázdninách se do vyučovacího procesu vrátily dlouhodobě nemocné profesorky 
Aršakuni a Kolářská. v plném počtu jsme však vydrželi pouze jeden den, protože od 7. března byla 
v dlouhodobé pracovní neschopnosti prof. Slavíková. Protože se nepodařilo sehnat zastupujícího 
učitele, bylo nutné řešit vyučování jejího úvazku suplováním.  

V úterý 7. března proběhlo "veselé fotografování" studentů i profesorů. Ve stejný den zavítal na 
školu poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Pavel Severa. Se studenty 
nejenom naší školy, ale i ostatních náchodských středních škol besedoval v aule o vstupu České 
republiky do Evropské unie, o drogové problematice a dalších tématech.  



8. března byli studenti 1. ročníku spolu s profesorkami Štegerovou, Jirkovou a Nývltovou na 
literárně historické exkurzi v Praze.  

Ve čtvrtek 9. března jsme přivítali skupinu švédských studentů a pedagogů z Goeteborgu. Se 
studenty kvarty B si zasportovali a navštívili počítačovou učebnu. v pátek vyjeli do Krkonoš 
lyžovat. Překvapením pro nás bylo, že řada švédských studentů stála na lyžích poprvé. Večer si 
zatancovali na společné diskotéce v zrcadlovém sále školy a v sobotu ráno se vydali na zpáteční 
cestu do Švédska. Naši studenti oplatí návštěvu pravděpodobně v září. Ve stejný den nás kromě 
Švédů poctili svou návštěvou i profesoři z partnerské školy v polském Klodzku. Společně jsme si 
zahráli bowling.  

13. března navštívili studenti sexty s profesory Forejtem a Pumrem "Barokní Prahu". Po literárně 
historické exkurzi zhlédli v Divadle pod Palmovkou inscenaci Ibsenovy hry "Peer Gynt".  

V pondělí 20. března odjela do německého Georgsmarienhuette skupina 31 studentů s profesory 
Fišerovou, Forejtem a Vomelou. Součástí zájezdu byla prohlídka Osnabruecku, Brém, Muenstru, 
lázní Bad Rothenfelde, účast na vyučování a řada dalších zájmových aktivit. Studenti se vrátili do 
Náchoda v pátek 31. března večer.  

V pátek 24. března proběhla již tradičně za velkého zájmu studentů soutěž Matematický Klokan 
2000.  
V kategorii Benjamín zvítězil Kamil Krunka (sekunda B), druhé místo obsadil Jan Špaček (sekunda 
B) a o třetí místo se dělil Lukáš Vlach (prima A) s Patrikem Rompotlem (sekunda B). v kategorii 
Kadet obsadili první tři místa Marek Zeidler (kvarta B), Irena Tremčinská (kvarta B) a Monika 
Poláčková (kvarta A), v kategorii Junior Otakar Truněček (1.A), Jaroslav Pavliš (1.B) a Doubravka 
Středová (1.A) a v kategorii Student Vojtěch Houska (3.B), Petr Nývlt (3.B) a Jan Buršík (septima 
B). v rámci okresu se Marek Zeidler umístil na 3. - 4. místě v kategorii Kadet, v kategorii Junior 
obsadili výše uvedení studenti první tři místa a v kategorii Student byl Vojtěch Houska na 2. místě.  

28. března byla na exkurzi v Hradci Králové třída septima A s profesorem Pumrem. Navštívili soud 
v rámci předmětu Základy společenských věd a regionální kolo recitační soutěže Wolkerův 
Prostějov. v tomto kole reprezentovali školu Jakub Burdych (septima B) a Markéta Lelková (sexta 
A), která postoupila do celostátního kola. O den později proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategoriích E a F. v kategorii F reprezentovali školu Tomáš Jirman, Vojtěch Zelený a Šimon 
Kvasnička, který obsadil 2. místo. Všichni tři jsou z tercie A. v kategorii E nás zastupovali Kateřina 
Strašilová (kvarta A), Jindřich Šedek (kvarta B) a Irena Tremčinská (kvarta B), která se umístila 
také na druhém místě. Všichni zúčastnění byli úspěšnými řešiteli.  

Ve čtvrtek 30. března proběhla anonymní anketa týkající se drogové problematiky v náhodně 
zvolených třídách. Ankety byly dvě, jedna byla součástí výzkumu NEAD 2000 a druhou zadávali 
pracovnice Okresní hygienické stanice v Náchodě. Ve stejný den oslavili profesoři Den učitelů 
exkurzí v pivovaru a návštěvou Billiard clubu.  

V pondělí 3. dubna jsme přivítali studenty a pedagogy z dánského města Give. Během jejich 
týdenního pobytu se jim věnovali studenti tercie a sekundy B a prof. Jirková, Štegerová a Nývltová. 
Společně absolvovali celodenní výlet po historických památkách regionu (Nové Město n. M., Kuks, 
Braunův Betlém), zájezd do Prahy a výlet do Teplicko - Adršpašských skal. v Náchodě byli 
přivítáni na radnici představiteli městské samosprávy, prohlédli si kostel sv. Vavřince a pivovar. 
Odjížděli v pátek 7. dubna a naši studenti jim oplatí návštěvu v květnu.  

5. dubna reprezentovala školu Irena Tremčinská ( kvarta B) v oblastním kole olympiády v českém 
jazyce a obsadila 4. - 5. místo, 6. dubna obsadila 14. místo v oblastním kole Mladý historik 2000 
Radka Martincová (kvarta B) a 12. dubna se na druhé místo v oblastním kole olympiády v českém 
jazyce probojovala Věra Včelišová (3.A).  

7. dubna cestovali studenti sekundy, tercie, kvarty, sexty, 1. a 2. ročníku a zeměpisného semináře Na 
kole kolem modré planety s Vítězslavem Dostálem. Tentokrát pouze v aule na besedě doplněné 



promítáním. Ve stejný den proběhla ještě jedna zeměpisná akce - regionální kolo zeměpisné 
olympiády v Hradci Králové. Reprezentoval David Ptáček (prima B) a Veronika Petrová (kvarta B), 
která si vítězstvím vybojovala postup do celostátního kola konaného 5. května v Brně.  

10. dubna dosedla tíže maturitní zkoušky na studenty oktávy, protože psali maturitní písemnou práci 
z českého jazyka. Ve stejný de se konala hodnotící porada za 3. čtvrtletí.  

Duben je měsícem, kdy probíhají okresní kola olympiád. 8. dubna obsadila 3. místo v oblastním 
kole chemické olympiády v kategorii B Pavla Uždilová (septima B), 15. dubna dosáhl v kategorii C 
na 5. místo Jiří Klimeš (2.B). Ve středu 12. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády 
pro studenty nižžšího gymnázia. v kategorii Z6 byli nejúspěšnější Miloslav Jára (prima A) a Radka 
Neumannová (prima B), kteří se umístili na 1. - 5. místě, a v kategorii Z7 byli na 1. - 15. místě 
Michaela Mačková (sekunda A) a Lada Uskobová (sekunda B). 27. dubna se konalo 2. kolo 
fyzikální olympiády. v kategorii B obsadil Jan Buršík (septima B) 3. místo, v kategorii C Ondřej 
Kmoch (2.A) a Martin Nývlt (2.B) 10. - 14. místo a v kategorii D Otakar Truněček (1.A) 15. - 16. 
místo. O den později vybojovala v oblastním kole biologické olympiády v kategorii B 5. - 6. místo 
Markéta Medlenová (2.A). v měsíci dubnu proběhlo i oblastní kolo matematické olympiády pro 
kategorie B, C (1. a 2. ročník). Nejlepšího výsledku dosáhla Lenka Matoulková (1.A), která 
obsadila 4. - 5. místo. Na všech olympiádách byla účast našich studentů daleko větší, uvedena jsou 
jména jen nejlepších z nich.  

Ve čtvrtek 13. dubna měla v aule premiéru divadelní hra "Tváře". Autorem je Otakar Faifr, hru 
režíroval Petr Hašek (oba jsou absolventy našeho gymnázia) a hudbu složil Jakub Burdych (septima 
B). Herecky se projevili studenti Jiráskova gymnázia. Stejnou hru zhlédli o den později v aule 
studenti vyššího gymnázia a v neděli 16. dubna účastníci Přehlídky mladého a netradičního 
amatérského divadla v Úpici. Na této přehlídce měla naše škola ještě jedno želízko v ohni. Bylo jím 
představení Divadla DRED "Hra o naše životy". Podle předlohy J. Škvoreckého napsal 
s kolektivem Otakar Faifr, režírovali Petr Hašek a Ondřej Pumr. Představení sklidilo kladný ohlas a 
soubor byl pozván na přehlídku Šrámkův Písek, která se konala ve dnech 26. - 28. května.  

14. dubna byli studenti 2.B spolu s profesorkami Suchankovou a Štegerovou na exkurzi "Románsko 
- gotická Praha". Při té příležitosti zhlédli ve Stavovském divadle Bulgakovovu hru "Mistr a 
Markétka".  

Pondělí 17. duben byl dnem přijímacích zkoušek. O studium v osmiletém gymnáziu se ucházeli 132 
žáci, přijato bylo 60 žáků, z nich 3 na odvolání. v prvním kole přijímacích zkoušek ke čtyřletému 
studiu uspělo z 83 uchazečů 59 (z nich 2 na odvolání). Druhé kolo do čtyřletého gymnázia se 
konalo ve  čtvrtek 11. května. Zkoušku skládalo pět žáků, přijat byl jeden. v den přijímacích 
zkoušek (17. dubna) se studenti primy a sekundy bavili v tělocvičně karnevalem, na nějž si 
připravovali masky v hodinách výtvarné výchovy již dlouho dopředu. Studenti kvarty "cvičně" 
vypracovávali testy přijímacích zkoušek spolu se svými vrstevníky ze základních škol a studenti 
oktávy měli studijní volno. Pro všechny ostatní předvedla Náchodská divadelní scéna v Městském 
divadle Dr. J. Čížka hru "Tartuffe". Kromě toho proběhlo i okresní kolo Pythagoriády. v kategorii 
Z6 byl z našich studentů nejlepší Miroslav Matějů (prima A) svým 2. - 5. místem a v kategorii Z7 
Jiří Kadaník (sekunda B) a Marie Nováková (sekunda A) 4. - 8. místem.  

Velikonoční prázdniny připadly letos na dny 20. - 21. dubna.  

Květen zahájili studenti oktávy 2. května exkurzí do jaderné elektrárny v Dukovanech. Doprovodili 
je prof. Brát, Sršňová a Karastojanovová.  

Ve dnech 2. - 5. května probíhala náchodská Prima sezóna, která se dotkla i naší školy. v úterý se 
předvedli naši studenti s hrou "Hra o naše životy". Sboreček účinkoval při slavnostním zahájení a 
při vyhlašování nejlepších prací. Mezi nominovanými byli z naší školy Kamila Pecinová (3.A), 
Gabriela Andresová (oktáva B), Kristýna Šrolová (sexta A), Jana Slavíková (2.B) a Martin Bohadlo 
(2.A). Ve čtvrtek zhlédli primáni hru J. Wericha "Fimfárum" a vystoupení polského souboru Teatr 
nasz, v pátek studenti sekundy, tercie a kvarty Klicperovu hru "Každý něco pro vlast" a studenti 



sexty, septimy a 1. - 3. ročníku představení "Bráškové", jehož autorem je I. Vyskočil. Kromě toho 
zápolili naši studenti i ve sportovních soutěžích, podíleli se na organizaci tohoto festivalu, účastnili 
se nejrůznějších akcí (Běh Terryho Foxe, procházka Náchodem Po stopách J. Škvoreckého, 
poetická dílna v Městské knihovně a dalších). Vojtěch Houska (3.B) byl vyhlášen králem Majálesu.  

Mimo oficiální Prima sezónu proběhlo i naše interní představení Prima sezóna na Jiráskově 
gymnáziu v aule v úterý 2. května. Pořad setsavil prof. Poutník a příležitost zde dostala nejrůznější 
hudební uskupení, rock and roll, magie Martina Langra (2.B) a další hosté.  

V neděli 7. května odjela skupina 37 studentů z tercie a sekundy B s prof. Jirkovou, Štegerovou a 
Nývltovou na reciproční návštěvu do Dánska. Po týdnu plném dojmů se vraceli v sobotu  13. 
května.  

Do historie se ponořili studenti 1. ročníku a dějepisného semináře na besedě "Monoxylon - plavba 
po 7000 letech" 9. května. Na besedě se sešli s P. Tůmou a R. Thérem, kteří se spolu s dalšími 30 
druhy vydali na cestu ze Sicílie do Portugalska na replice neolitického člunu vydlabaného z jednoho 
kmene.  

V oblastním kole SOČ získala Tereza Semeráková (septima B) 4. místo v oboru Chemie s prací 
Znečištění ovzduší v Náchodě a Andrea Matyášová (oktáva B) 3. místo v oboru Teorie kultury, 
umění a umělecké tvorby s prací Drogy ve světové literatuře. Oblastní kolo SOČ se konalo ve 
dnech 10. - 11. května.  

10. května se zúčastnily 3 hlídky mladých zdravotníků z našeho gymnázia okresní soutěže 
Červeného kříže. Nejúspěšnější byla hlídka kvarty B ve složení Tomáš Drašnar, Jitka Němečková, 
Veronika Petrová, Jan Zavřel a Eva Majerová. Ze čtrnácti startujících získali 3. místo.  

11. května se kromě druhého kola přijímacích zkoušek konala v tělocvičně i soutěžní přehlídka 
pódiových skladeb. Zúčastnila se čtyři družstva děvčat z primy a sekundy. Zvítězilo družstvo ze 
sekundy A.  

V pondělí 15. května byla klasifikační porada pro oktávu. Studenti oktávy se pak v pátek 19. května 
rozloučili posledním zvoněním a ve dnech 22. - 26. května se připravovali na ústní maturitní 
zkoušku. Maturity se konaly v oktávě A ve dnech 29. května - 1. června pod předsednictvím Mgr. 
Libuše Livňanské z Gymnázia v Úpici. z Úpice byl i předseda v oktávě B Mgr. Martin Dytrych a 
maturity zde proběhly ve dnech 29. - 31. května. Ze 49 maturantů prospělo 14 s vyznamenáním, 
jeden neprospěl z jednoho předmětu. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se již tradičně za 
přítomnosti rodičů konalo v aule v pátek 2. června. z naší školy jeli vykonávat funkci předsedy 
maturitní komise v týdnu od 22. do 25. května prof. Oleják na Gymnázium Úpice, prof. Jirková na 
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a v týdnu od 29.května do 2. června prof. Janušová na 
Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové.  

Výchovný program "Hříšný tanec" o vývoji muzikálu navštívili 17. května studenti sekundy, tercie, 
kvarty a 1. ročníku v kině Vesmír. v tomto dnu se konaly odpoledne schůzky s budoucími studenty a 
jejich rodiči v aule.  

18. května byla na literární exkurzi krajem Boženy Němcové třída 2.A s profesorkami Nývltovou a 
Jirkovou.  

V kategorii D biologické olympiády se konalo okresní kolo 23. května. Nejlepšího umístění dosáhla 
třetím místem Marie Nováková (sekunda A). 24. května proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády 
v kategorii G a na 2. - 3. místě se umístili Martin Darebník a Kateřina Sedláčková (oba ze sekundy 
A). v kategorii E regionálního kola fyzikální olympiády obsadila Irena Tremčinská (kvarta B) 11. 
místo. 25. května jsme měli reprezentanty v okresním kole soutěže "Poznávání přírodnin". 
v kategorii A byla nejlepší Eva Johnová (sekunda B), obsadila 6. příčku, v kategorii B dosáhla Jana 
Jirásková (kvarta B) na 2. - 3. místo.  

V květnu začala i série cyklistických kurzů pro 3. ročník. Nejprve odjeli 15. května k Pastvickému 
rybníku na Kutnohorsku studenti septimy A s prof. Rojtovou a Zikmundem, 22. května je vystřídali 



studenti septimy B s prof. Rojtovou, Bergrovou a Ježkem a v posledním střídání se 29. května 
zapojila třída 3.B s prof. Zikmundem a Šulcem. Ti se vrátili 5. června. Studenti 3.A byli na 
sportovním cyklistickém kurzu ve dnech 9. - 16. června v Orlickém Záhoří s prof. Košvancem a 
Nejmanem.  

V posledních dvou měsících školního roku proběhly školní výlety. Ve dnech 24. - 27. května byli 
studenti 1.B s prof. Javůrkem a Vomelou ve Studené Vodě u Božanova. Ve dnech 31. května - 4. 
června byla sexta A s prof. Olejákem a Bergrovou na Šumavě a dva dny sjížděli Vltavu od Českého 
Krumlova k Boršovu. U Seče trávili dny 5. - 7. června studenti sexty B a prof. Forejt a Vích. 
v pondělí 5. června byli kvartáni na historicko - zeměpisné exkurzi ve Škodě Mladá Boleslav, 
v Památníku Terezín a v Národním divadle v Praze. Doprovázeli je prof. Janušová, Štegerová a 
Košvanec. Máchovo jezero bylo cílem výletu třídy 2.A s profesorkami Jaroušovou a Fišerovou ve 
dnech 7. - 10. června. Studenti 2.B s prof. Suchankovou a Zikmundem se rozhodli pro horskou 
turistiku v Krkonoších. Jejich výlet probíhal ve dnech 11. - 14. června. Ve Vernířovicích pod 
Pradědem byla kvarta B s prof. Janušovou a Jirkovou od 12. do 14. června. Ve stejných dnech byli 
v Českém ráji studenti tercie A s prof. Kolářskou a Sršňovou a primy B s prof. Poutníkem a 
Škodovou. v úterý 13. června byli studenti sexty A a B na biologické exkurzi v botanické a 
zoologické zahradě v Liberci s prof. Matěnovou, Ježkem a Olejákem. Ve dnech 14. - 16. června 
vyjeli na výlety studenti tercie B a primy A. Terciáni putovali po Valašsku s prof. Nývltovou a 
Slavíkovou, primáni byli v Potštejně s prof. Fišerovou a Jaroušovou.  

15. června jsme přivítali na škole 32 studentů a 5 profesorů z Licea im. Boleslawa Chrobrego 
z Klodzka. Přišli je pozdravit i zástupci města Náchoda - místostarosta pan Řehák a pan Svoboda. 
Dopoledne jsme prožili vzájemnými přátelskými utkáními v basketbalu, floorbalu a stolním tenisu. 
Týmy profesorů se utkaly ve volejbale. Zpestřením byla podiová vystoupení děvčat z nižšího 
gymnázia. Po obědě si polští studenti prohlédli náchodský pivovar.  

16. června byli na dějepisné exkurzi v Lidicích a v Poděbradech studenti tercie A a kvarty B s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou. Na Třeboňsko a Jindřichohradecko se vydali s prof. Košvancem a 
Poutníkem studenti kvarty A ve dnech 17. - 20. června a do Krkonoš studenti 1.A s prof. Štegerovou 
a Nejmanem ve dnech 19. - 21. června. Na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem byli 
sekundáni a tercie A za doprovodu prof. Matěnové, Ježka a Kolářské 20. června. Sekunda A byla na 
školním výletě v Českém ráji 21. - 23. června s prof. Škodovou a Forejtem a sekunda B 
v Prachovských skalách 22. - 24. června s prof. Matěnovou a Šimonem.  

V pondělí 26. června navštívili studenti vyššího gymnázia film "Johanka z Arcu". v odpoledních 
hodinách proběhla klasifikační porada.  

27. června jeli studenti z tercie B na literárně historickou exkurzi do Prahy s prof. Nývltovou a 
Štegerovou, studenti 3.A s prof. Venclíkovou byli na literární exkurzi v okolí Náchoda, septimáni na 
kolech na poznávací exkurzi po okolí s prof. Bergrovou, Rojtovou a Zikmundem a sekunda A 
s prof. Škodovou se na vycházce seznamovali s historií a současností našeho města. Prof. 
Suchanková zajistila exkurzi v čističce odpadních vod v Bražci ve dnech 27. - 29. června pro třídy 
1.B, 2.B a 2.A v tomto pořadí. v úterý 27. června vystoupili divadelníci na festivalu v Hradci 
Králové a další den strávili na festivalu v doprovodu prof. Pumra. Cyklistický poznávací zájezd po 
okolí absolvovali i studenti sexty A s prof. Olejákem a Bergrovou 28. června a studenti 1.B 29. 
června s prof. Javůrkem a Vomelou. 29. června zhlédli v aule divadelní představení "Kraj drahý 
mému srdci" v nastudování terciánů (tercie A) studenti nižšího gymnázia. Šlo o dramatické pásmo 
pověstí z Českoskalicka, které režírovala prof. Dvořáčková, a herci se prezentovali v podvečer i 
v Jiřinkovém sále v České Skalici v programu věnovaném pověstem a pohádkám Boženy Němcové. 
v předposlední den školy viděli studenti nižšího gymnázia také kreslený film "Tarzan", studenti 
biologického semináře byli na botanické exkurzi v Ratibořickém údolí a profesoři zakončili 
v odpoledních hodinách školní rok ochutnávkou znojemských vín vedenou zkušeným sommelierem 
a společenským večerem v klubovně školy.  



Školní rok 1999-2000 skončil 30. června pro studenty předáním vysvědčení a pro pedagogy 
závěrečnou poradou.  

 

Zapsala Martina Karastojanovová 


