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Školní rok 2000 - 2001 začal 30. srpna nástupem pedagogů. Profesoři se přivítali a zahájili 
přípravné práce. Ve dnech 30. srpna - 1. září probíhaly opravné zkoušky studentů. Tři studenti 
opravovali klasifikaci z matematiky, tři z chemie a jeden z dějepisu. Všichni uspěli. Po uzavření 
opravných zkoušek se profesoři sešli 1. září na zahajovací pedagogické radě, kde mezi sebou 
přivítali nové členy sboru: prof. Helenu Horákovou (Čj, Aj), prof. Jaroslava Klemence (M, F), prof. 
Lenku Martinkovou (Čj, Nj), prof. Barboru Šimkovou (Aj, Fj) a prof. Hanu Škodovou (Čj, Zsv). 
Pedagogický sbor posílila ještě Pavlína Sychrovská (M, Tv), ta však nastoupila až 18. září.  

Vyučování bylo zahájeno v pondělí 4. září projevem ministra školství Eduarda Zemana, několika 
větami přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách třídní učitelé. Své studium na 
gymnáziu zahájili studenti dvou tříd primy a dvou tříd 1. ročníku čtyřletého studia. Od úterý 5. září 
probíhala výuka podle pravidelného rozvrhu. Příjemným vybočením byla v tento den beseda s Prof. 
ThDr. PhDr. Tomášem Halíkem v aule školy, jíž se zúčastnili převážně studenti společensko-
vědního semináře, ale i lidé z řad náchodské veřejnosti.  

V druhém zářijovém týdnu se řada studentů rozjela do ciziny. v pátek 8. září odjela skupina 28 
studentů spolu s profesory Venclíkovou a Pavlíkem do Španělska. Místem pobytu bylo přímořské 
středisko Oropesa del Mar na pobřeží Costa del Azahar (Pobřeží pomerančového květu). Na 
programu byla kromě jiného návštěva Valencie, Peniscoly a vodního parku Aquarama. 17. září se 
studenti vrátili domů. v neděli 10. září vycestovali do Švédska na výměnný pobyt studenti, kteří 
hostili u nás švédské studenty v březnu. Výměnného pobytu se zúčastnilo 29 studentů a prof. 
Jirková, Janušová a Štegerová. Ubytováni byli v rodinách, účastnili se vyučování, sehráli sportovní 
utkání ve floorballe a basketballe a kontakty navázali i na společné diskotéce. Kromě toho 
absolvovali bohatý program, v němž nechyběla prohlídka Goeteborgu, návštěva plaveckého bazénu, 
výlet na ostrov spojený s plavbou plachetnicí, exkurze do Volva a Ikei, návštěva muzea výtvarného 
umění a knihovny. 16. září byl dnem jejich návratu. Třetí skupinou, která vycestovala, byl pěvecký 
Sboreček. Dny mezi 10. a 19. zářím trávili zpěváčci spolu s ing. Čejpem v Anglii ve Warringtonu. I 
pro ně připravila anglická strana řadu výletů, jmenujme alespoň výlet do Liverpoolu. Prezentovali 
se zde i několika pěveckými vystoupeními. Část studentů byla ubytována v rodinách, část 
v mládežnické ubytovně.  

V září zahájili studenti i své sportovní aktivity. 13. září se 15 studentů zúčastnilo okresního kola 
Běhu mládeže v Novém Městě nad Metují. k nejlepším umístěním patřilo 3. místo Renaty 
Kaválkové (1.B) mezi staršími žákyněmi v běhu na 800 m, 1. místo Kamila Krunky (tercie B) a 3. 
místo Michala Jirmana (kvarta B) mezi staršími žáky v běhu na 1500 m. První příčky obsadili i 
dorostenci a dorostenky, ale je třeba dodat, že neměli konkurenty z jiných škol. Do oblastního kola, 
které se konalo 20. září v Pardubicích, postoupili Renata Kaválková (1.B), Kamil Krunka (tercie B), 
Barbora Prouzová (4.A), Dita Wagnerová (septima B), Martin Tancoš (2.B) a Jan Bauer (3.B) a 
podíleli se na 5. místě okresu Náchod. 18. září rovněž v Novém Městě nad Metují se konalo okresní 
kolo Středoškolského atletického poháru, na kterém gymnázium reprezentovalo 17 studentů. Mezi 
chlapci byl nejlepší v běhu na 100 m Štěpán Janda (oktáva A), v běhu na 400 m Martin Tancoš 
(2.B) a v běhu na 1500 m Jan Vintr (4.A), jenž vybojoval 1. místo. Zastoupení jsme měli i ve skoku 
vysokém, vrhu koulí, skoku do dálky a v běžecké štafetě. Družstvo chlapců Jiráskova gymnázia 
skončilo na 3. místě. z našich děvčat byla nejrychlejší Barbora Prouzová (4.A) v běhu na 60 m a na 
800 m (obsadila 1. místo) a Petra Čimerová (3.A) v běhu na 200 m. Veronika Řeháková (septima A) 
skočila nejdál i nejvýš, v obou disciplínách obsadila 1. místo. Nikola Klemmová (3.B) byla na 2. 
místě ve vrhu koulí. Nejlepší výkon měla děvčata i v běžecké štafetě ve složení Dita Wagnerová 
(septima B), Barbora Prouzová (4.A), Veronika Petříková (4.A) a Veronika Řeháková (septima A). I 
v celkovém pořadí družstev byla děvčata Jiráskova gymnázia na 1. místě a vybojovala si tím postup 
do oblastního kola, které se konalo 4. října v Turnově. Zde dosáhly Renata Kaválková (1.B), 



Monika Vondřejcová (3.A), Petra Čimerová (3.A), Lenka Jelínková (2.A), Vendula Frintová (2.B), 
Barbora Prouzová (4.A), Dita Wagnerová (septima B), Veronika Řeháková (septima A), Petra 
Zelenková (2.B), Barbora Hofmanová (2.A), Michaela Vitverová (2.B) a Nikola Klemmová (3.B)  
mezi devíti družstvy na 5. místo. k úspěchům jednotlivců patří hlavně celkové 3. místo V. Frintové a 
skoky V. Řehákové (2.místo ve skoku vysokém, 3. místo ve skoku dalekém). Na všech 
jmenovaných závodech provázela studenty prof. Rojtová.  

18. září skládala jedna studentka maturitní zkoušku, ale neuspěla ze dvou předmětů. Ve stejný den 
zhlédli studenti 3. - 4. ročníku jevištní kompozici o křížové cestě romského etnika Ptáci na odstřel 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Vpodvečer pak připravil pro zájemce prof. Ježek s panem 
Jaroslavem Barvou poutavou přednášku o netopýrech. Přednáška byla kromě jiného i připomenutím 
Mezinárodní noci netopýrů. Ve čtvrtek 21. září besedoval v aule se studenty náchodských středních 
škol rada Velvyslanectví Polské republiky v ČR Jan Stachowski. Tématem besedy byly hlavně 
česko-polské vztahy a vztahy mezi národy v Evropě.  

Skupina 17 profesorů reprezentovala školu na tradičním již 9. setkání gymnázií ve Dvoře Králové 
nad Labem. Tentokrát se jednotlivé delegace utkaly v orientační procházce městem, ve volejbale, 
minigolfu a kroketu. Večer jsme prožili ve společnosti kolegů ze Dvora Králové n. L., Trutnova, 
Úpice, Hostinného a Vrchlabí.  

V posledním týdnu měsíce září se na geologickou exkurzi do okolí Nové Paky vypravili studenti 
kvinty s prof. Matěnovou a Rojtovou (26. září), na historickou exkurzi do Klodzka studenti 4.B 
s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou (27. září) a na literárně-historickou exkurzi do Kuksu studenti 2.A 
s prof. Kolářskou a Vomelou.  

Příjemnou novinkou byl pro studenty i profesory letos zavedený státní svátek 28. září spojený 
s pracovním volnem.  

V měsíci říjnu se studenti naší školy podíleli na zajištění dvou charitativních sbírek. Jednou z nich 
byl 3. října Srdíčkový den pořádaný občanským sdružením Život dětem, jehož výtěžek bude použit 
na vybudování nové transplantační jednotky kostní dřeně  pro dětské oddělení Fakultní nemocnice 
v Praze Motol. Šestnáct studentů a studentek prodávalo ve městě i ve škole žlutá srdíčka. Druhá 
sbírka nesla název Bílá pastelka a probíhala 12. října. v tento den dvě dvojice studentů prodávaly 
bílé pastelky a výtěžek využije na podporu sociální rehabilitace Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR Tyfloservis.  

4. října vyjeli na exkurzi po mýtech Broumovska a Kladska studenti kvarty A s prof. Kolářskou a 
Dvořáčkovou. 11. října již tradičně navštívili zájemci o výpočetní techniku veletrh Invex 2000 
v Brně. Zájezdu se zúčastnilo 39 studentů z různých tříd spolu s prof. Víchem a Klemencem. Ve 
dnech 12. - 16. října poznávalo deset studentů francouzštiny z kvarty a kvinty Paříž. v bohatém 
programu nechyběla návštěva Louvru, Eiffelovky, Vítězného oblouku, katedrály Notre-Dame, 
baziliky Sacré-Coeur, moderní čtvrtě La Défense ani vyhlídková plavba po Seině. Studenty 
doprovázela prof. Karastojanovová.  

Do Tibetu, tentokrát jenom na promítacím plátně, se vydali 16. října studenti sekundy, tercie, kvinty, 
1. a 2. ročníku a zeměpisného semináře. v kině Vesmír zhlédli videoprojekci Setkání s absolutnem 
spojenou s besedou s jedním z účastníků expedice Martinem Kratochvílem.  

Na Den otevřených dveří do Akademie věd v Praze se vydali 19. října studenti fyzikálního semináře 
pro 4. ročník s prof. Polákem a 20. října studenti biologického a chemického semináře pro 4. ročník 
s prof. Rojtovou a Bergrovou.  

15. října vystoupil v pražském divadle Disk divadelní soubor DRED složený ze současných i 
bývalých studentů našeho gymnázia s představením Hra o naše životy, které nastudovali již 
v minulém školním roce, na přehlídce mladého amatérského divadla Next Wave 2000. v pondělí 23. 
října dostali příležitost zhlédnout tuto hru i naši studenti v aule. Představení se konalo dvakrát proto, 
aby jej mohlo zhlédnout co nejvíce studentů. v hledišti se vystřídali studenti kvarty, kvinty, septimy, 



oktávy a 1.-4. ročníku. Druhé představení bylo zároveň derniérou. Ve stejný den konala opravnou 
maturitní zkoušku jedna studentka a uspěla.  

24. října jsme využili nabídku programu s tebou o Tobě. Přednášky o reprodukčním zdraví a 
problematice dospívání se zúčastnily dívky prvího ročníku a kvinty.  

Ve dnech 11. - 25. října jsme na Jiráskově gymnáziu hostili 34 studentů z partnerského gymnázia 
v Georgsmarienhuette spolu s jejich ředitelem a dvěma profesory. Naši studenti s profesory 
němčiny pro ně připravili bohatý program, v němž se objevily osvědčené výlety do Krkonoš, 
Nového Města nad Metují, na Dobrošov a dvoudenní výlet do Prahy, exkurze do pivovaru, 
prohlídka Městského divadla Dr. Josefa Čížka, přijetí na radnici. Kromě toho němečtí studenti 
navštívili o víkendech další zajímavá místa regionu spolu s hostitelskými rodinami. Účastnili se 
vyučovacích hodin, absolvovali hru ve městě a velmi důležitou součástí programu byla i práce na 
společném projektu v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Sokrates.  

Podzimní prázdniny letos připadly na 26. - 27. října.  

12. a 19. listopadu byla učebna společenských věd volební místností pro volby do krajského 
zastupitelstva a do Senátu.  

14. listopadu se do naší tělocvičny sjela mužstva na okresní kolo Středoškolských her ve volejbale 
chlapců. Organizace se ujal prof. Košvanec spolu s několika studenty. Naše mužstvo po zranění 
některých klíčových hráčů nastoupilo ve složení Petr Šorfa (3.A), Jan Kučera (4.A), Michal 
Kapucián (4.A), Jan Vintr (4.A), Adam Gajdoš (4.B), Jan Štrof (4.B), Štěpán Janda (oktáva A), 
Jakub Pázler (oktáva B) a skončilo na posledním místě mezi šesti družstvy. 16. listopadu jelo 
družstvo děvčat za doprovodu prof. Zikmunda na okresní kolo Středoškolských her v basketbale do 
Jaroměře. Mezi reprezentantky školy se nominovaly Adéla Jirková (2.B), Eva Králová (kvinta B), 
Šárka Lokvencová (septima B), Jitka Máslová (septima B), Veronika Petrová (kvinta B), Veronika 
Petříková (4.A), Barbora Prouzová (4.A) a Jana Slavíková (3.B). Dívky se umístily na pěkném 2. 
místě. Stejný den vyběhla řada našich studentů do zámeckých schodů v rámci Běhu do zámeckých 
schodů pořádaného náchodským Déčkem. Pohár vybojovali v kategorii středních škol dívky i 
chlapci. Za dívky startovaly Renata Kaválková (1.B), Irena Tremčinská (kvinta B), Dita Wagnerová 
(septima B), Barbora Hofmanová (2.A) a Veronika Řeháková (septima A), za chlapce Jan Vintr 
(4.A), Tomáš Křivka (2.B), Martin Nývlt (3.B), Martin Tancoš (2.B) a Petr Novák (1.A). Zastoupení 
jsme měli i v kategoriích mladších žáků (kategorie A pro primy a sekundy, kategorie B pro tercie a 
kvarty). Obě smíšená družstva vybojovala 2. místo.  

Sportem byl naplněn i 15. listopad, kdy nás navštívili studenti a profesoři z Licea Boleslawa 
Chrobrego v Klodzku. Pro polské studenty jsme připravili orientační hru ve městě, turnaje 
v basketbale chlapců, florbale smíšených družstev a v kuželkách. Naši profesoři pak ve vyrovnaném 
volejbalovém zápase podlehli polským pedagogům. Návštěva byla další akcí v rozvíjejících se 
kontaktech mezi oběma školami. Podporu projevili i zástupci města Náchoda nejen svou návštěvou, 
ale i finanční částkou. Hlavním organizátorem byl prof. Oleják.  

15. listopadu zaznamenali zpěváčci a pištci ze souboru Skřivánci s prof. Poutníkem část svého 
repertoáru na magnetofonový pásek, který dodá na předvánoční trh soukromé vydavatelství pana 
Fulky. 16. listopadu přispěli ke Dni poezie v prostoru svým recitačním pásmem ve školním rozhlase 
členové divadelního spolku DRED. Výběrem básní vyvolali nejrůznější reakce posluchačů.  

20. listopadu pokračovaly Středoškolské hry basketbalem chlapců v Broumově, kam je doprovázel 
prof. Košvanec. Druhé místo vybojovali Jakub Pázler, Jan Sršeň, Radim Petrů (všichni z oktávy B), 
Petr Smutník (oktáva A), Jindřich Srba a Jiří Maixner (oba z kvinty B).  Dívky se utkaly 22. 
listopadu ve volejbale s 9 dívčími družstvy ze středních škol okresu. Naši školu reprezentovaly 
Kateřina Staňková (3.B), Nikola Klemmová (3.B), Klára Tvrdíková (3.A), Petra Čimerová (3.A), 
Renata Kaválková (1.B), Petra Klemmová (2.B), Barbora Prouzová (4.A) a Barbora Tučková (4.B). 
Finálovým utkáním s děvčaty ze SPŠ textilní ve Velkém Poříčí vybojovaly 1. místo. Turnaj 
organizovala spolu s našimi studenty prof. Slavíková.  



20. listopadu proběhla hodnotící porada za první čtvrtletí. Tento den byl i Dnem otevřených dveří na 
Jiráskově gymnáziu. Zájemci o studium měli možnost se svými rodiči nahlédnout do učeben a 
získat řadu informací od pana ředitele v aule a jednotlivých vyučujících ve třídách a kabinetech.  

O svém putování do Indie přes Rumunsko, Turecko, Írán, Pákistán a Nepál zájemcům poutavě 
vyprávěl prof. Ježek 23. listopadu v aule v odpoledních až večerních hodinách. Své vyprávění 
doprovázel diapozitivy, hudbou a čajem připraveným podle zvláštní receptury. Posluchači odcházeli 
s  přesvědčením, že příhod k vyprávění by měl ještě daleko víc, než stihnul během tříhodinového 
setkání prezentovat.  

27. listopadu byli na třídních schůzkách rodiče studentů informováni o dění ve škole a o prospěchu 
svých dětí. v tento den byla také dočasně vyřazena z provozu velká tělocvična. Důvodem byla 
výměna oken. Stávající stav byl již delší dobu havarijní: okenní výplň praskala, sklo padalo do 
tělocvičny a proto bylo nutné z bezpečnostních důvodů okna zabednit, což výrazně zhoršilo 
osvětlení tělocvičny. Po několikaletém jednání uvolnilo ministerstvo školství půl miliónu na řešení 
tohoto nevyhovujícího stavu. Od 11. prosince pak tělocvična opět sloužila studentům.  

Naši studenti se ve středu 29. listopadu zúčastnili plavecké Soutěže o pohár starosty města 
Náchoda. Výborného výsledku dosáhla Petra Celbová (prima B), která ve své kategorii získala 1. 
místo jedním z nejlepších časů celého závodu. Úspěšná byla i družstva starších chlapců a dívek. 
Obě zvítězila a reprezentovala nás na krajské úrovni 6. prosince ve Vysokém Mýtě. Na úspěchu se 
podíleli Martin Tancoš (2.B), Jindřich Srba (kvinta B), Jiří Maixner (kvinta B), Ondřej Klimek 
(kvarta A), Petr Prislinger (septima A), Ondřej Mika (kvarta A), Vendula Frintová (2.B), Michaela 
Kvapilová (kvinta A), Hana Hejnová (3.A), Iva Rufferová (septima A) a Barbora Valášková 
(septima A).  

30. listopadu zhlédli v aule studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku představení Thespidova kára 
v nastudování Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové.  

V listopadu organizovali vyučující biologie finanční sbírku, jejíž výtěžek (více než 8.000 Kč) byl 
poslán Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.  

1. prosince si naposledy vyzkoušeli v Beránku studenti maturitního ročníku nástup na stužkovací 
ples a doháněli poslední přípravy tak, aby stužkovací ples 2. prosince proběhl hladce. Ples tradičně 
zahájil Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur a dvojice studentů přivítala hosty. k tanci 
hrála skupina Modus s kapelníkem Janem Petirou z Velichovek, diskotéky v přednáškovém sále se 
ujal DJ Tomáš Peterka. Kromě slavnostního stužkování a valčíku pro třídní profesorky zpestřili ples 
svým předtančením maturanti a Irena Kováříčková (sekunda A) s Jiřím Jeřábkem (tercie A) 
ukázkami standardních a latinskoamerických tanců. Příjemná atmosféra plesu byla odměnou všem 
organizátorům.  

1. prosince nastoupil do zaměstnání nový školník pan Stanislav Šárka. Během prosince 
spolupracoval s odcházejícím školníkem panem Milanem Váchou, který se rozhodl odejít do 
důchodu. 4. prosince jsme měli příležitost přivítat dlouho očekávanou anglickou lektorku Clare 
Rose Britton, která se věnovala anglické konverzaci ve volitelném předmětu maturitního ročníku 
(celkem 6 hodin). Její příchod byl úlevou zvláště pro angličtinářky, které ji až doposud v těchto 
hodinách zastupovaly. Opožděný nástup způsobily průtahy s vyřízením všech nutných povolení.  

5. prosince se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se 
zúčastnilo sedm studentů našeho gymnázia, jeden z Gymnázia Jaroměř a jeden z Gymnázia 
Broumov. Nejúspěšnějšími řešiteli byli studenti našeho gymnázia Ondřej Kmoch (3.A) a Adam 
Gajdoš (4.B). Ve stejný den měli možnost studenti zeměpisného a společenskovědního semináře 
spolu s dalšími zájemci zhlédnout v aule velmi působivý dokumentární film Údolí. Unikátní 
dokument natočený v Kosovu v roce 1998 sledoval kosovskou válku přímo z oblasti, kde se válčilo, 
zaznamenal, jak se roztáčela spirála násilí, nenávisti a zabíjení, kterou lze jen velmi těžko zastavit. 
Akci organizovalo občanské sdružení Brány. Jde o seskupení vysokoškolských studentů, kteří se 
zabývají problematikou lidských práv, její popularizací a další osvětovou činností.  



Bohatý na události byl 6. prosinec. Ve Vysokém Mýtě se konalo krajské kolo v plavání. Chlapci 
Tomáš Roman (kvinta B), Petr Prislinger (septima A), Jiří Maixner (kvinta B), Martin Tancoš (2.B), 
Petr Novák (1.A) a Ondřej Mika (kvarta A) obsadili pěkné druhé místo, zůstali ovšem ve stínu 
děvčat, která vybojovala místo první. Dívky Vendula Frintová (2.B), Barbora Valášková (septima 
A), Dagmar Bartošová (septima A), Iva Rufferová (septima A), Hana Hejnová (3.A) a Michaela 
Kvapilová (kvinta A) si vítězstvím zajistily postup do republikového finále, které se konalo 7. - 8. 
ledna 2001 v Táboře. Na toto klání je doprovázela prof. Sychrovská, dívky obsadily osmou příčku. 
Studenti 1. - 3. ročníku, kvinty a septimy navštívili dopoledne kino Vesmír, aby zhlédli film 
Musíme si pomáhat. Na divadelní představení Betlém odjeli v odpoledních hodinách zájemci z řad 
studentů i zaměstnanců školy do Klicperova divadla v Hradci Králové. Zájezd organizačně 
zajišťovaly prof. Dvořáčková a Kolářská.  Ve stejnou dobu se pak konal jubilejní 5. ročník 
ZelíCupu ve školní klubovně. Velká účast pedagogů zvyšuje úroveň a prestiž tohoto klání. Porotou 
bylo jako nejlepší nakládané zelí mezi devíti vzorky vybráno zelí Josefa Zikmunda.  

V průběhu prosince probíhala sbírka hraček, dětských knížek a dětského a dámského ošacení pro 
Azylový dům pro matky s dětmi v Náchodě. Sbírku organizovala prof. Aršakuni a dary předala 
spolu se zástupci studentů ředitelce Azylového domu.  

Do 15. prosince se museli studenti maturitního ročníku rozhodnout, z kterých předmětů chtějí 
maturovat, neboť tento den byl dnem podání přihlášek k maturitě. Ke stejnému dni byl vybrán i 
příspěvek SRPDŠ, který byl v letošním roce zvýšen na 150,- Kč na rodinu.  

V pondělí 18. prosince proběhla školní soutěž v německém jazyce. Vítězové jednotlivých kategorií 
Eva Suchánková (sekunda A), Tereza Korbová (tercie A) a Petra Čimerová (3.A) postupují do 
okresního kola.  

19. prosince byli na exkurzi v náchodském pivovaře s prof. Bergrovou studenti 4.B, o den později 
absolvovala stejnou exkurzi oktáva B. 20 prosince odjeli do Prahy na literárně historickou exkurzi 
studenti 3.A s prof. Nývltovou a Štegerovou. Navštívili Bílou horu a Břevnovský klášter, prohlédli 
si budovu Národního divadla a v Rudolfinu výstavu Křídla slávy. Večer zhlédli v Divadle pod 
Palmovkou inscenaci Ibsenovy hry Peer Gynt. 21. prosince odjeli na exkurzi do planetária a obřího 
akvária v Hradci Králové primáni s prof. Slavíkovou, Klemencem a Košvancem.  

Vánoční náladu přinášel v posledním předvánočním týdnu vokálně - instrumentální soubor 
Jiráskova gymnázia a ZŠ T. G. Masaryka v Náchodě Skřivánci svým vystoupením Vánoce se 
Skřivánky a Pavlem Hrabcem. První představení se konalo ve středu 20. prosince dopoledne na ZŠ 
TGM. Druhé, určené nejen rodičovské veřejnosti, se konalo stejný den odpoledne v aule gymnázia 
a dvakrát se představili v aule našim studentům v pátek 22. prosince.  

Odpoledne 21. prosince bylo pro pedagogy a jejich bývalé kolegy příležitostí k zastavení 
v předvánočním shonu. Ve školní klubovně proběhlo vánoční posezení s občerstvením, nadílkou, 
zpěvem a dobrou náladou.  

Vánočních prázdnin jsme užívali ve dnech 23. prosince 2000 až 2. ledna 2001.  

Leden byl ve znamení blížící se klasifikace a lyžařských kurzů. Čtyři třídy se vystřídaly na Bártlově 
lávce u Špindlerova Mlýna v chatě Labská 66. Jako první zde byla třída 1.A s prof. Šulcem a 
Brátem ve dnech 1. - 8. 1. Následovala 1.B s prof. Slavíkovou, G. Škodovou a prof. Víchem jako 
zdravotníkem v termínu 8. - 15. 1. Ve třetím lednovém týdnu zde lyžovali studenti sekundy B 
s prof. Nejmanem a Štegerovou a ve čtvrtém týdnu studenti sekundy A s prof. Zikmundem a 
Sychrovskou. Ve Spáleném Mlýně na chatě Mamut byla ve dnech 3. - 10. 1. třída kvinta B s prof. 
Rojtovou a Olejákem a v Orlickém Záhoří na chatě Bedřichovka ve dnech 20. - 27. 1. třída kvinta A 
s prof. Košvancem a Suchankovou. Sněhové podmínky nebyly v letošním roce nijak příznivé, ale 
žádný z kurzů nebylo nutné odvolat.  

4. ledna byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 2.B s prof. Nývltovou, Štegerovou a 
Javůrkem. Navštívili Pražský hrad, Staré Město a výstavu Bílka. Večer zhlédli v Divadle na 



Vinohradech Hubačovu hru Večeře u Petronia.  

11. ledna nás v regionálním kole Středoškolských her ve volejbale v Kostelci nad Orlicí 
reprezentovalo družstvo děvčat ve složení Nikola Klemmová (3.B), Barbora Prouzová (4.A), 
Barbora Tučková (4.B), Petra Čimerová (3.A), Klára Tvrdíková (3.A), Petra Klemmová (2.B) a 
Kateřina Staňková (3.B). Dívky vybojovaly pěkné druhé místo. Oporou jim byl prof. Zikmund. 
v tento den se na naší škole konalo také školní kolo Soutěže mladých historiků na téma "Člověk ve 
20. století". Do okresního kola, které se konalo 6. února, postoupili dva studenti kvarty B: Zdeňka 
Hůlková a Martin Hejčl. Zdeňka zde vybojovala velmi pěkné třetí místo a postoupila do oblastního 
kola, které proběhlo 19. dubna.  

19. ledna nás v regionálním kole Fyzikální olympiády úspěšně reprezentoval Jan Buršík (oktáva B). 
Vybojoval 3. místo.  

23. ledna proběhlo na naší škole okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. 
Zúčastnili se jí pouze studenti našeho gymnázia (4 v kategorii B a 10 v kategorii C). Úspěšným 
řešitelem v kategorii B byl Otakar Truněček (2.A), v kategorii C Jindřich Šedek (kvinta B), Jan 
Zelený (1.A), Martin Holeček (1.A) a Tomáš Tichý (kvinta A). Všichni jmenovaní byli pozváni do 
oblastního kola. O den později se vydali na ZŠ Komenského v Náchodě řešit úlohy okresního kola 
Matematické olympiády v kategorii Z9 Zdeňka Hůlková (kvarta B), Kateřina Knytlová (kvarta B) a 
Šimon Kvasnička (kvarta A), který se umístil na velmi pěkném třetím místě.  

29. ledna se 46 studentů zúčastnilo školního kola Olympiády v českém jazyce. v 1. kategorii určené 
pro studenty tercie a kvarty z 20 studentů nejlépe uspěly Tereza Máchová (kvarta B), Marie 
Nováková (tercie A) a Martina Matěnová (tercie B), 2. kategorie určené studentům vyššího 
gymnázia se zúčastnilo 26 studentů a k nejlepším patřili V ěra Včelišová (4.A), Jana Slavíková 
(3.B), Jan Kalandra (4.B), Zdeněk Nývlt (kvinta B) a Eva Majerová (kvinta B). Všichni jmenovaní 
postoupili do okresního kola.  

Na přelomu ledna a února proběhlo školní kolo soutěží v anglickém a  francouzském jazyce ve 
všech kategoriích. Nejúspěšnějšími studenty v soutěži v anglickém jazyce byli: I. kategorie - Jan 
Myšák (sekunda B), Rebeka Prachařová (sekunda B), Anna Hejzlarová (prima B), II. kategorie - 
Kateřina Helikarová (kvarta B), Jan Kubeček (tercie B), Lenka Tylšová (kvarta B), III. kategorie - 
Jana Slavíková (3.B), Otakar Truněček (2.A), Petra Čimerová (3.A). Do okresního kola, které se 
konalo 21. února, postoupili Myšák, Helikarová a Slavíková. Jana Slavíková obsadila ve své 
kategorii 3. místo. Ve francouzštině porotu nejvíce přesvědčilly v I. kategorii (7 účastníků) Kateřina 
Helikarová (kvarta B), Zdeňka Hůlková (kvarta B), Jana Erbenová (kvarta A) a Irena Školníková 
(kvarta B), ve II. kategorii Radka Martincová, Babora Kováříčková a Irena Tremčinská (všechny 
z kvinty B) a ve III. kategorii Aneta Němečková, Martina Poláková a Šárka Lokvencová (všechny 
septima B). Do oblastního kola postoupila Němečková.  

Ve čtvrtek 25. ledna zhodnotili prospěch a chování žáků profesoři na klasifikační pedagogické radě. 
Pololetní vysvědčení převzali studenti ve středu 31. ledna v šesté vyučovací hodině. 2. února jsme 
měli jednodenní pololetní prázdniny.  

7. února zemřel bývalý profesor anglického a českého jazyka Zdeněk Vojtěchovský.  

8. února vybojovalo mužstvo chlapců 2. místo v okresním kole Středoškolských her ve florbalu, 
které se konalo v Jaroměři. Na úspěchu se podíleli Jakub Erber (oktáva A), Petr Prislinger, Tomáš 
Voborník, Jan Jungwirth, Karel Šourek (všichni septima A), Jakub Hartman, Lukáš Jeřábek (oba 
septima B), Martin Ducháč, Jindřich Srba (oba kvinta B), Zdeněk Zima (kvinta A), Jan Vintr (4.A) a 
vedoucí mužstva prof. Zikmund. Stejný den vyjeli do Prahy na Den s fyzikou na MFF UK studenti 
fyzikálního semináře 3. ročníku v doprovodu prof. Poláka.  

Ve dnech 16. - 18. února se divadelní soubor DRED účastnil soutěžní regionální přehlídky Modrý 
kocour v Turnově s autorským představením "Kolik životů má kočka". Obsadil pěkné 3. místo.  

17. února vyrazili někteří profesoři se svými rodinnými příslušníky na dvoudenní zájezd "Putování 



za vínem" na jižní Moravu. v programu zájezdu byla ochutnávka vín vinaře Petra Skoupila ve 
Velkých Bílovicích, večerní posezení ve sklípku pana Fialy v Mikulčicích, ochutnávka ve sklípku 
pana Blahoslava Pindy a prohlídka památkově chráněných sklepů Plže v Petrově u Hodonína. 
Organizátory zájezdu byli prof. Brát a Oleják.  

21. února byli na exkurzi "Gotická Praha" studenti tercie B s prof. Štegerovou a Poutníkem. Zhlédli 
při této příležitosti hru Jana Drdy "Hrátky s čertem" ve Vinohradském divadle. O den později se 
konala pro studenty septimy a několik studentů 3.B exkurze do Hrdličkova muzea a do Národně 
technického muzea v Praze. Navštívili také Divadlo Karlín, kde zhlédli hru "Klec bláznů". 
Doprovod tvořili prof. Matěnová, Sršňová a Ježek. Sérii exkurzí v tomto týdnu uzavřeli 23. února 
zájemci o novinky ve sportovním vybavení spolu s prof. Zikmundem návštěvou veletrhu Sportprag 
v Praze.  

23. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády. v kategorii A (3., 4. ročník) byli mezi čtyřmi 
účastníky nejúspěšnější Markéta Medlenová (3.A) a Radka Zeinerová (3.B) a v kategorii B (1., 2. 
ročník) mezi 12 účastníky Lukáš Hilman (2.B), Otakar Truněček (2.A) a Roman Řemínek (2.B).  

25. února jsme opět přivítali studenty a učitele ze švédského Goeteborgu. Ubytováni byli v rodinách 
studentů převážně z kvinty B. Dva dny strávili v Krkonoších a před odjezdem do Švédska dva dny 
v Praze. My jsme se s nimi rozloučili před odjezdem do Prahy 28. února. Sboreček k této 
příležitosti nazpíval i švédskou lidovou píseň. Po celou dobu pobytu se jim kromě studentů 
věnovaly i prof. Jirková, Štegerová, Janušová a H. Škodová.  

27. února nás reprezentovaly v okresním kole Olympiády v českém jazyce v I. kategorii studentky 
Tereza Máchová (kvarta B) a Martina Matěnová (tercie B). O den později jsme měli ve II. kategorii 
stejné soutěže pět želízek v ohni. Jan Kalandra (4.B) v okresním kole zvítězil, Jana Slavíková (3.B) 
obsadila 2. místo, Věra Včelišová (4.A) 3. místo, Eva Majerová (kvinta B) 4.-5. místo a Radka 
Martincová (kvinta B) 6.-7. místo. Jan Kalandra a Jana Slavíková byli pozváni do oblasního kola 
konaného v Hradci Králové 26. dubna.  

Studenti sekundy se zapojili do celostátního projektu Kalibro, který umožňuje testovými otázkami 
srovnání s ostatními vrstevníky z  celé republiky. Na testech pracovali 27. února (český jazyk) a 1. 
března (matematika).  

Ve dnech 1. - 31. března zastupoval dlouhodobě nemocnou profesorku Dvořáčkovou pan Vítězslav 
Kremlík. v této době převzala dějepis v maturitních ročnících prof. Štegerová a její dějepis v tercii 
vyučoval prof. Kremlík. Tyto změny vyvolaly i dočasné změny rozvrhu.  

2. března proběhlo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Naše gymnázium zastupovali 
Kateřina Knytlová (kvarta B), Vojtěch Zelený a Martin Smutník (oba kvarta A). Na práci poroty se 
podílela prof. Zikmundová. 21. března jsme měli soutěžící i v okresním kole Zeměpisné olympiády. 
v kategorii A obsadil 2. místo Karel Jára (prima A), v kategorii B Michal Cvejn (sekunda B) a Jan 
Kubeček (tercie B) 1.-2. místo a v kategorii C Vojtěch Ryznar (kvarta A) 3. místo. Cvejn a Kubeček 
postoupili do oblastního kola, které se konalo 6. dubna v Hradci Králové. Jan Kubeček se zde 
umístil na velmi pěkném 2. místě. Doprovodila je prof. Slavíková.  

Jarních prázdnin jsme užívali v týdnu od 5. do 9. března. Hned po jarních prázdninách (12. dubna) 
odjelo na čtrnáctidenní výměnný pobyt s partnerskou školou v Georgsmarienhuette 39 studentů 
s prof. Fišerovou, Martinkovou, Forejtem a Vomelou. Pobytu využili k práci na společném projektu, 
jímž je průvodce sídelními městy obou škol, k poznávacím výletům do okolí, ke zdokonalení 
německého jazyka a k poznání rodinného i školního prostředí německých přátel. Obohaceni novými 
zážitky a zkušenostmi se 26. března vrátili.  

16. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnilo 17 
studentů. První tři příčky patřily Otakaru Truněčkovi (2.A), Romanu Řemínkovi (2.B) a Evě 
Majerové (kvinta B). Všichni tři nás reprezentovali v oblastním kole 5. května, nejlepšího výsledku 
dosáhl Roman Řemínek (4. místo).  



21. března měl v aule přednášku doplněnou diapozitivy zástupce Krkonošského národního parku 
pan Bílek. O ochraně přírody tak získali představu studenti maturitního ročníku, kvarty a studenti 
biologického semináře 3. ročníku. 22. - 23. března proběhlo tradiční fotografování tříd a 
profesorského sboru. Několik tříd, které nebyly v těchto dnech kompletní, se fotografovalo ještě 
dodatečně 19. dubna.  

23. března se asi 380 studentů školy zúčasnilo oblíbené soutěže Matematický klokan 2001. 
v kategorii Benjamín byli nejúspěšnější studenti sekundy B Michal Cvejn (1. místo), Antonín 
Špaček (2. místo), Jiří Svatoš a Lenka Míšková (3.-4. místo). v kategorii Kadet obsadil první místo 
Ondřej Mika (kvarta A), druhé Kristýna Šramarová (kvarta B) a třetí Martin Darebník (tercie A). 
První tři místa v kategorii Junior patřila Otakaru Truněčkovi (2.A), Štepánu Krtičkovi (2.B) a Ireně 
Tremčinské (kvinta B). Nejlepších výsledků v kategorii Student dosáhli Jiří Klimeš (3.B), Vojtěch 
Houska (4.B) a Petr Nývlt (4.B). v rámci okresu obsadili ve svých kategoriích 1. místo Michal 
Cvejn a 5. místo Antonín Špaček, 1. místo Ondřej Mika, 2. místo Jiří Klimeš, 3. místo Vojtěch 
Houska a 4. místo Petr Nývlt. v kategorii Junior obsadili naši studenti první čtyři místa.  

Ve dnech 26. března až 2. dubna probíhala na škole orientační inspekce královéhradeckého týmu 
pod vedením Mgr. Jany Kocábové.  

       26. března zahájil první kinoseancí činnost Klub uměleckých šestnáctek (16 mm filmů) se 
zkratkou KUŠ. Premiérovou projekcí v aule byl poctěn barevný slovenský film režiséra Dušana 
Hanáka "Ja milujem, ty miluješ". Před prvním promítáním byla zprovozněna promítačka v aule a 
měla by být prostředníkem produkce dalších zajímavých filmů v nepravidelných časech a 
intervalech. Nápad a realizace zdobí prof. Ježka a Pumra.  

       27. března nás v oblastním kole Matematické olympiády v Pardubicích reprezentovali Otakar 
Truněček (2.A) v kategorii B a v kategorii C obsadil 4. místo Jan Zelený (1.A), 5. Jindřich Šedek 
(kvinta B) a 8. místo Martin Holeček (1.A). 28. března se na naší škole konalo pod garancí prof. 
Klemence okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. v kategorii F jsme měli šest 
soutěžících, medailové příčky obsadili studenti tercie A Martin Darebník (1. místo) a Michaela 
Mačková (3. místo). Tři studenti nás reprezentovali v kategorii E, Šimon Kvasnička (kvarta A) 
vybojoval 1. místo a Vojtěch Zelený (kvarta A) 2. místo. Oba postoupili do krajského kola, které se 
konalo 11. května v Hradci Králové a kde rovněž získali slušné bodové ohodnocení. v krajském 
kole je doprovázela prof. Zikmundová. Ve stejný den (28. března) proběhlo i okresní kolo Recitační 
soutěže. Našimi zástupci byli Anežka Rýgrová a Petr Polák (oba prima A). 30. března soutěžila 
v regionálním kole soutěže ve francouzském jazyce Aneta Němečková (septima B). Obsadila 7. 
místo, podmínky soutěže jela poznat i prof. Aršakuni.  

29. března byli na exkurzi v Hrdličkově muzeu a v Národním technickém muzeu v Praze studenti 
3.A a někteří studenti 3.B spolu s prof. Matěnovou, Rojtovou a Brátem. Večer zhlédli v divadle 
v Karlíně představení "Někdo to rád horké". Tento den proběhlo okresní kolo v basketbale žáků 8. a 
9. ročníku ZŠ. Naše mužstvo zápolilo ve složení Petr Vlach, Adam Rak, Ondřej Klimek (kvarta A), 
Marek Máslo, Tomáš Hromádko (kvarta B) a Tomáš Kosař (tercie B) pod vedením prof. Zikmunda. 
O týden později (5. dubna) se konala tato soutěž pro žáky 6. a 7. ročníku. Mužstvo ve složení Miloš 
Beneš, Jiří Minařík, Miloslav Jára (sekunda A), Jiří Svatoš, Michal Cvejn (sekunda B), Petr 
Martinec, Jakub Kindl (prima A) vedl prof. Košvanec.  

V pondělí 2. dubna proběhla hodnotící porada a po ní oslavil pedagogický sbor ve školní klubovně 
Den učitelů.  

V dubnu zhlédli zájemci dva filmy promítnuté KUŠ, 5. dubna "Farářův konec" a 19. dubna "Dům 
pro dva".  

Ve dnech 5. - 9. dubna se účastnila tříčlenná delegace z původních pěti členů (Jan Bauer (3.B), Jiří 
Klimeš (3.B), Markéta Lelková (septima A), Alena Podzimková (septima A) a Aneta Němečková 
(septima B)) konference Pražského modelu Spojených národů. Letos šlo již o 6. ročník této 
simulace zasedání OSN, naši studenti se zúčastnili poprvé a připadlo na ně diplomatické 



zastupování Filipín. Konferenci předcházela od prosince čtyři sobotní pracovní setkání, během 
nichž byli účastníci uvedeni do procedurálních pravidel zasedání OSN. Účast na projektu byla 
našim studentům přínosem v získávání zkušeností s politikou a s řešením globálních problémů.  

7. dubna reprezentovali školu v Pardubicích na oblastním kole Chemické olympiády kategorie B 
studenti Jana Slavíková, Jiří Klimeš, Miroslav Švábl, Petr Škoda, Petr Tomeš (všichni 3.B) a Josef 
Balcar (3.A). Jana Slavíková vybojovala 3. místo.  

9. dubna začali maturanti skládat zkoušku dospělosti a to maturitní písemnou prací z českého 
jazyka. Ve stejný den jejich mladší spolužáci z primy a sekundy měřili své síly při řešení úloh 
Pythagoriády. Nejlepší z nich postoupili do okresního kola konaného 16. května. v kategorii 6. třídy 
obsadil 1. místo Karel Jára a 2. - 3. místo Petr Polák (oba prima A), v kategorii 7. třídy jsme 
nezaznamenali výraznější úspěch.  

V odpoledních hodinách 9. dubna byl čas vyhrazen na třídní schůzky.  

10. dubna navštívili v Beránku studenti tercie, kvarty, kvinty, septimy a 1. - 3. ročníku divadelní hru 
Podivíni na jevišti autora Averčenka v nastudování piDIvadla Vyšší odborné školy herecké.  

11. dubna reprezentovali školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z6 studenti 
primy A Anežka Rýgrová, Petr Martinec, Gabriela Patriková, Petr Polák, Lucie Růžičková a 
Marcela Leugnerová a z primy B Pavel Vydra.  
Nejlepšího výsledku dosáhli Petr Polák a Pavel Vydra, kteří obsadili 2. - 3. místo. v kategorii Z7 
soutěžili ze sekundy A Zdeňka Adamu, Jana Šulcová, Eva Suchánková, Miloslav Jára a Jan Jeništa 
a ze sekundy B Jiří Svatoš, Antonín Špaček, Rebeka Prachařová a Martina Preclíková. Antonín 
Špaček obsadil 1. - 3. místo. v kategorii Z8 byli našimi želízky v ohni z tercie A Kateřina 
Sedláčková a z tercie B Alena Lochmanová, Lenka Štěpánková, Tereza Kalábová, Jiří Kadaník a 
Martina Matěnová. Nejlepším výsledkem bylo 4. - 5. místo Martiny Matěnové.  

Ve stejný den (11. dubna) se konalo i školní kolo Biologické olympiády. v kategorii A byly 
nejúspěšnější Markéta Medlenová (3.A) a Radka Zeinerová (3.B). v kategorii B obsadil 1. místo 
Lukáš Hilman (2.B), 2. místo patřilo Otakaru Truněčkovi (2.A) a 3. Romanu Řemínkovi (2.B). 
Všichni tři nás reprezentovali 20. dubna v oblastním kole, nejlepšího výsledku zde dosáhl Lukáš 
Hilman (2.B) svým 11. místem. Dalším úspěchem bylo také 1. místo v běhu starších žáků na 2750 
m Kamila Krunky (tercie B) v okresním přeboru v přespolním běhu, který se konal rovněž 11. 
dubna.  

Ve dnech 12. - 13. dubna byly velikonoční prázdniny.  

23. dubna se v přijímacích zkouškách ucházelo o osmileté studium na našem gymnáziu 116 žáků a 
o čtyřleté studium 82 žáků. Přijímací zkoušky konali z českého jazyka, matematiky a všeobecného 
přehledu písemnou formou. Přijato bylo i s odvolacím řízením do budoucí primy 58 uchazečů (27 
chlapců, 31 dívek) a do budoucího prvního ročníku 59 uchazečů (19chlapců, 40 dívek). Jedno místo 
čtyřletého studia bylo obsazeno ještě ve 2. kole přijímacích zkoušek 10. května, kterého se zúčastnil 
jeden chlapec a podmínkám přijetí vyhověl. Studenti primy, sekundy, tercie B a 3.B absolvovali 
v tento den sportovně poznávací program, který si připravili spolu s doprovázejícími profesory. 
Kvartáni vypracovávali cvičně testy přijímacích zkoušek spolu se svými vrstevníky ze základních 
škol, studenti maturitního ročníku měli studijní volno a studenti zbývajících tříd navštívili filmové 
představení "Pramen života - Lebensborn".  

Od 23. do 28. dubna jsme hostili studenty a učitele z Dánska. Věnovali se jim nejvíce prof. Jirková, 
Štegerová, Šimková, Šimon a studenti tercie B. Dánští přátelé navštívili Teplicko - adršpašské skály, 
Prahu, náchodský pivovar a zámek, náchodskou radnici a kostel sv. Vavřince, Nové Město nad 
Metují, Slavoňov a pekelské údolí. Naši studenti s prof. Jirkovou a Štegerovou oplatili návštěvu 
v Dánsku ve dnech 13. - 19. května.  

25. dubna se v odpoledních hodinách konala soutěž pohybových skladeb družstev dívek. Zúčastnilo 
se šest skupin (sekunda B, prima A + tercie A, tercie B, kvarta A, sekunda A, 1.B), vítězství si 



vybojovaly dívky z 1.B. Organizace soutěže se ujaly prof. Slavíková a Rojtová.  

Ve dnech 25., 27., 30. dubna a 2. května zkoušeli studenti maturitního ročníku vypracovat testy 
připravené Centrem pro reformu maturitní zkoušky CERMAT z českého jazyka, anglického jazyka, 
německého jazyka, z občanského a společenskovědního základu, z matematiky, fyziky, biologie a 
chemie. Každý vypracoval testy pouze z předmětů, ke kterým se přihlásil k maturitě. Centrální 
zpracování testů nebylo však provedeno do termínu konání maturit, aby si studenti mohli své 
vědomosti porovnat s vrstevníky z ostatních zúčastněných škol.  

Do Hradce Králové na II. kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B,C a D, které se konalo 27. 
dubna, bylo pozváno 16 studentů naší školy. Jiří Klimeš (3.B) obsadil 1. místo v kategorii B, 
v kategorii C se náš reprezentant nedostal mezi úspěšné řešitele a v kategorii D jsme měli čtyři 
úspěšné řešitele - Martina Holečka (1.A), Jiřího Šebestu (1.A), Petra Miroše (kvinta A) a Irenu 
Tremčinskou (kvinta B).  

V rámci festivalu Prima sezóna zhlédli některé soutěžní divadelní inscenace i naši studenti. 2. 
května viděli studenti 2., 3. ročníku a septimy hru Miodraga Pavloviče "Dům lásky" v nastudování 
našeho gymnaziálního divadla DRED. 3. května byla v programu rocková opera studentů 
Havlíčkova gymnázia v Havlíčkově Brodě "J. Hnát Superbastard" a z naší školi ji zhlédli studenti 
kvarty, kvinty a 1. ročníku.  

7. května se konala klasifikační porada pro 4.A a 4.B, o týden později 14. dubna pro oktávu A a 
oktávu B. Všech 105 studentů maturitního ročníku prospělo a mohli přistoupit ke konání maturitní 
zkoušky.  

Ve dnech 9. - 11. května vycestovala první třída na školní výlet. Cílem studentů sekundy B s prof. 
Poutníkem a G. Škodovou byly Sedmihorky v Českém ráji. 10. května absolvovali literární exkurzi 
po regionu studenti 2.B s prof. Nývltovou a Zikmundem. 11. května byli na historické exkurzi 
v Praze studenti 1.A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Cílem jejich zájmu byly hlavně románské 
památky a Národní muzeum. Večer zhlédli v Národním divadle inscenaci Shakespearova Hamleta. 
O týden později absolvovali stejnou exkurzi studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou, 
v Národním divadle tentokrát viděli Klicperova Hadriána z Římsů.  

Skupina profesorů s rodinnými příslušníky a přáteli strávila víkend od 11. do 13. května u 
Pastvického rybníku na Kutnohorsku. Hlavní organizátoři (prof. Rojtová a Zikmund) připravili pro 
účastníky bohatý program. Cyklistický výlet spojený s exkurzí ve sklárně v Tasicích, řada her 
v přírodě a příznivé počasí přispěly k dobré náladě a k nezapomenutelným zážitkům.  

V pondělí 14. května doprovodil prof. Košvanec na turnaj v korfbale na ZŠ na Plhově tři družstva. 
Družstvo mladších žáků ve složení Kateřina Linhardtová, Lucie Langová, Marcela Leugnerová, 
Lucie Růžičková, Anežka Rýgrová, Gabriela Patriková, Jan Šmída, Jan Kortus, Jaroslav Pultar, Petr 
Polák, Tadeáš Umlauf a Dominik Škoda (všichni z primy A) se umístilo na 3. příčce. Starší studenti 
(z 1.A Tereza Hanousková, Jana Jánská, Michaela Válkyová, Eva Kmoníčková, Ondřej Kubec, 
Ondřej Frinta, Adam Lád, Petr Novák a z 1.B Monika Štěpánová, Monika Mrštinová, Pavlína 
Školníková, Lucie Duzbabová, Ondřej Čejchan, Martin Vít, Jan Dvořák, Jan Monček) vytvořili dvě 
mužstva a obsadili 1. a 2. místo.  

Biologickou exkurzí v botanické zahradě, arboretu a na přírodovědecké fakultě v Brně vyplnili 15. 
květen studenti 1.A, 1.B a kvinty A s prof. Jaroušovou, Matěnovou a Janušovou. Tento den odjela 
také skupina 25 profesorů a studentů do Klodzka na Lyceum Boleslawa Chrobrego. Další společně 
strávený den byl pokračováním vzájemných kontaktů, tentokrát i za účasti desetičlenné studentské 
delegace z Německa, která byla touto dobou na výměnném pobytu v Klodzku. Studenti výtvarně 
ztvárnili svou vizi Evropy v roce 2050, chlapci sehráli utkání v basketbale, dívky a profesoři ve 
volejbale. z volejbalových utkání jsme vyšli vítězně, chlapci v důstojném zápase podlehli 
výbornému polskému mužstvu.  

16. května zhlédli všichni studenti ve dvou představeních film "Kytice". Kromě toho proběhly i 



další soutěže. Hlídka chlapců ve složení Lukáš Vlach, Jan Jeništa, Jáchym Škoda (sekunda A), 
Antonín Špaček (sekunda B) a Tomáš Jánský (tercie A) za podpory prof. Prachařové vybojovala 
mezi 15 hlídkami druhé místo v okresní soutěži hlídek mladých zdravotníků Českého červeného 
kříže a postoupila do oblastního kola, které se konalo 29. května v Chrudimi. Zde obsadili 8. místo 
z deseti. Okresní kolo Pythagoriády je zmíněno výše. Reprezentaci jsme měli i na atletickém 
čtyřboji mladšího žactva v Novém Městě nad Metují. Pěkné 3. místo mezi 12 družstvy vybojovaly 
dívky ve složení Marcela Leugnerová (prima A), Petra Celbová, Martina Zajícová, Daniela Vávrová 
(prima B), Eliška Hedvíková (sekunda A) a Martina Preclíková (sekunda B). Na chlapce zůstala 
poslední příčka, protože soutěžili v neúplném složení Jakub Kindl (prima A), Michal Lichter, 
Ondřej Petr (prima B) a Miloslav Jára (sekunda A). Doprovázela je prof. Slavíková.  

16. května v odpoledních hodinách odjeli studenti septimy B s prof. Forejtem a Nývltovou na 
třídenní exkurzi Židovská Praha. 17. května byli v aule informováni o studiu na gymnáziu studenti a 
rodiče budoucí primy a 1. ročníku. Ve stejný den proběhla v tomto školním roce poslední filmová 
produkce KUŠ. Promítán byl fil natočený podle Kunderova románu "Žert".  

18. května jsme hostili soutěžící okresního kola Archimediády. Garantem soutěže byl prof. 
Klemenc, na zdárném průběhu měl velký podíl  i prof. Polák. z naší školy soutěžilo 13 studentů. 1. 
místo patří Jiřímu Svatošovi (sekunda B), 2. Vojtěchu Šubrtovi (sekunda A), 4. místo obsadila 
Andrea Lacinová (sekunda B), 5. Petra Jezberová (sekunda B) a 6. Vladislav Knytl (sekunda B). I 
ostatní soutěžící podali pěkné výkony.  

V týdnu 14. - 20. května měli svatý týden studenti 4.A a 4.B a maturovali ve dnech 21. - 24. května. 
Předsedou maturitní komise ve 4.A byl Mgr. Václav Kosinka z Gymnázia v Úpici. s vyznamenáním 
prospělo u maturity 10 studentů, 19 prospělo.  4.B měla předsedkyni Mgr. Ladu Slezákovou rovněž 
z Gymnázia v Úpici. Vyznamenání má na maturitním vysvědčení 12 studentů, 14 studentů prospělo 
a jeden neprospěl ze dvou předmětů (český jazyk, anglický jazyk) s možností opakování celé 
maturity v dalším školním roce. Svatý týden studentů oktávy A a oktávy B připadl na 21. - 27. 
května. v oktávě A probíhaly maturity ve dnech 28. - 30. května za předsednictví Mgr. Ireny 
Hrochové z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Dva studenti prospěli s vyznamenáním, 17 
prospělo a tři neprospěli z jednoho předmětu (český jazyk, matematika, zeměpis) a mohou konat 
opravnou matutirní zkoušku v září. k oktávě A byla přiřazena reprobantka z loňského školního roku, 
neprospěla z českého jazyka a má také možnost konat opravnou zkoušku v září. Předsedou v oktávě 
B byl prof. Václav Dachs z Gymnázia v Dobrušce a maturity probíhaly ve dnech 28. - 31. května. 
15 studentů prospělo s vyznamenáním, 14 prospělo a jeden neprospěl ze zeměpisu a bude konat 
opravnou zkoušku v zářijovém termínu. Vedle povinné maturity z českého a cizího jazyka byl 
největší zájem o maturitu z biologie, matematiky a ze základů společenských věd. Příjemnější částí 
maturit byla poslední zvonění před svatým týdnem, slavnostní předávání maturitních vysvědčení 
v aule a maturitní večírky v závěru maturitního týdne.  

Z naší školy vyjeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise ve dnech 21. - 24. května RNDr. 
Ivana Matěnová na Gymnázium v Dobrušce a prof. Zdeněk Polák na Gymnázium J. K. Tyla 
v Hradci Králové, ve dnech 28. - 30. května prof. Josef Zikmund a ve dnech 28. - 31. května Mgr. 
Hana Janušová, oba na Gymnázium a SOŠ v Úpici.  

18. května reprezentovala naše gymnázium v oblastním kole Biologické olympiády v kategorii C 
Marie Nováková (tercie A), obsadila 13. místo.  

21. května reprezentovalo družstvo dívek z nižšího gymnázia školu v okresním přeboru ve volejbale 
za doprovodu prof. Sychovské. Děvčata vybojovala 3. místo. 23. května se konal v Novém Městě 
nad Metují atletický čtyřboj starších žáků. Družstvo chlapců závodilo ve složení Miloš Beneš 
(sekunda A), Michal Jirman, Tomáš Hromádko (kvarta B), David Nývlt, Ondřej Hynek a Vojtěch 
Ryznar (kvarta A), družstvo dívek tvořily Kateřina Černá, Veronika Potocká, Eliška Joudalová, 
Adéla Jarkovská, Tereza Korbová (tercie A) a Markéta Nyklíčková (tercie B). Chlapci se umístili na 
4. příčce mezi 13 družstvy, děvčata obsadila 5. místo mezi 8 družstvy. Vedoucí výpravy byla prof. 
Slavíková.  



Ve dnech 24. - 27. května se divadelní soubor DRED zúčastnil celostátní přehlídky mladého 
amatérského divadla Šrámkův Písek. s inscenací Kolik životů má kočka ovsadili 2. místo.  

24. května se 13 dobrovolníků ze 3. ročníku a septimy utkalo v soutěži ze světa financí připravené 
pobočkou České spořitelny v Náchodě. Byla pro ně připravena finanční odměna (1. místo 3000 Kč, 
2. místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč).  
Protože bez chyby odpovědělo na otázky šest studentů - Miroslav Cvrček (3.B), Jiří Klimeš (3.B), 
Jana Slavíková (3.B), Jan Kůrka (3.B), Jakub Hartman (septima B) a Eva Klaudová (septima B), 
rozhodl mezi nimi los.  

25. května se ve videofilmech Martina Kratochvíla vydali do Patagonie a na Velikonoční ostrov 
studenti 1. - 3. ročníku, kvinty a septimy. Promítání proběhlo v kině Vesmír za účasti pana 
Kratochvíla. v tento den nás také reprezentovali v okresním kole Biologické olympiády kategorie D 
studenti Vojtěch Jirásek (sekunda A) a Jana Krutilová (prima A). Vojta vybojoval druhé místo.  

27. května začala sérii cyklistických kurzů u Pastvického rybníka třída 3.A s prof. Slavíkovou a 
Jaroušovou, po týdnu je vystřídali studenti septimy A s prof. Rojtovou a Olejákem a uzavírali 
studenti 3.B s prof. Zikmundem, Suchankovou a Sychrovskou. Septima B byla na cyklistickém 
kurzu v Orlickém Záhoří s prof. Košvancem a Nejmanem ve dnech 8. - 15. června.  

30. května - 1. června se od školních povinností odreagovali na školním výletě na Pastvinách 
studenti tercie A s prof. G. Škodovou a Klemencem.  

1. června navštívili studenti kvarty B s prof. Nývltovou a Štegerovou Terezín, židovské město 
v Praze a večer Divadlo v Dlouhé, kde zhlédli hru L. Aškenazyho "Jak jsem se ztratil".  

6. června se studenti 2., 3. ročníku a septimy zúčastnili v aule besedy s vysokoškolskými studenty o 
integraci České republiky do Evropské unie "Evropská jízda".  

Věra Včelišová (4.A) sklízela úspěchy se svou prací SOČ "Baskicko" zařazené do oboru Filozofie, 
politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. v dubnu zvítězila v okresním kole, 
v oblastním kole konaném ve dnech 9. - 10. května v Hradci Králové obsadila 2. místo a 7. června 
v Brně v celostátním kole opět zvítězila.  

Studenti tercie B s prof. Matěnovou a Forejtem byli ve dnech 6. - 8. června na školním výletě 
v Krkonoších. Kvarta A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou byla 8. června na exkurzi v Terezíně a 
Mělníku. 12. června zhlédli studenti kvarty, kvinty septimy A, 1.-2.ročníku a 3.A film "Tmavomodý 
svět" o osudech československých stíhacích pilotů za druhé světové války, o jejich působení 
v Anglii i o "odměně" po vítězném návratu do vlasti.  

Primáni s prof. Klemencem, Slavíkovou, Šimkovou a Prachařovou byli ve dnech 13. - 16. června na 
výletě v Jeseníkách, ve stejných dnech byli na výletě i studenti 2.A s prof. Štegrovou a G. Škodovou 
(Doksy) a kvinty B s prof. H. Škodovou a Rojtovou (Křivoklátsko). Od 12. do 16. června byli 
v Krkonoších studenti 1.A s prof. Brátem a Víchem, ve dnech 13. - 15. června rovněž v Krkonoších 
studenti 2.B s prof. Javůrkem a Ježkem. Na Pastvinách trávili školní výlet studenti sekundy A 
s prof. Fišerovou a Jaroušovou ve dnech 13. - 15. června. 13. června byli na exkurzi v Klodzku a 
Vambeřicích studenti septimy A s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou. Kvinta A vyjela s prof. 
Vomelou a Olejákem na Olomoucko ve dnech 18. - 20. června, kvarta B s prof. Nývltovou a 
Zikmundem sjížděla ve dnech 18. - 21. června řeku Sázavu, kvarta A s prof. Ježkem, Víchem a 
Kolářskou trávili dny 20. - 24. června v Orlických horách a 1.B vycestovala na školní výlet do 
zahraničního Klodzka s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou ve dnech 19. - 21. června.  

Na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích byla tercie A s prof. Horákovou a G. Škodovou 19. 
června, v Ratibořicích prima B s prof. Horákovou a Slavíkovou 21. června a na literárně-historické 
exkurzi v Praze byli 21. června studenti 2.A a 3.B s prof. Štegerovou, Suchankovou, H. Škodovou a 
Martinkovou. 2.A navštívila Pražský hrad a Klementinum a 3.B Josefov - židovské město. Večer 
zhlédli všichni v Divadle Na Vinohradech Goldoniho hru "Zpívající Benátky".  

Vokálně-instrumentální soubor Jiráskova gymnázia a ZŠ T. G. Masaryka "Skřivánci" připravil 



program z písniček z pohádek. Ve čtvrtek 21. června vystoupil vpodvečer v aule gymnázia pro 
veřejnost a v pátek 22. června dopoledne pro děti z mateřských škol.  

V pondělí 25. června se konala klasifikační porada.  

V posledním týdnu se uskutečnilo ještě několik exkurzí. 25. června byli studenti kvinty spolu 
s dalšími zájemci z řad studentů na literárně-historické exkurzi v Praze, večer patřil divadelnímu 
představení Goldoniho hry "Zpívající Benátky" ve vinohradském divadle. Doprovodili je prof. 
Nývltová, Kolářská a Nejman. 26. června navštívili studenti kvarty s prof. Jaroušovou, Matěnovou 
a Zikmundovou geologické muzeum v Nové Pace a vodní elektrárnu Les Království. Na literární 
exkurzi v Hronově byli studenti 3.A s prof. Nývltovou, sekunda A s prof. Fišerovou a Martinkovou 
a sekunda B s prof. Poutníkem. Rovněž na literární exkurzi, ale v Malých Svatoňovicích, byla třída 
septima A s prof. Venclíkovou. v Kuksu a v pevnosti v Josefově byli studenti primy A a tercie A 
s prof. G. Škodovou, Sršňovou a Klemencem. Na kolech vyjeli po okolí studenti 2.B s prof. 
Javůrkem a Víchem. Se zájemci o biologii podnikl exkurzi na přírodní památku Louky u České 
Čermné a do Pekla prof. Ježek, o den později byl s další skupinou v přírodní rezervaci Dubno u 
České Skalice.  

Ve středu 27. června byli v Klicperově divadle v Hradci Králové na Goetheově hře "Faust" studenti 
1.B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou a studenti 2.A s prof. Zikmundovou navštívili čističku 
odpadních vod v Bražci. Studenti nižšího gymnázia si vyměňovali učebnice na další školní rok. 
v odpoledních hodinách se s končícím školním rokem rozloučili profesoři setkáním ve školní 
zahradě spojeném s opékáním selete, zpěvem a tancem.  

Ve čtvrtek 28. června se konala poslední literární exkurze, kvarta B s prof. Nývltovou poznávala 
místa spojená s regionálními autory. Ostatní třídy nižšího gymnázia a 1. ročník byli v kině na 
rodinné komedii "Hurá na medvěda", 2. - 3. ročník se septimou zhlédli zeměpisné filmy promítané 
v aule prof. Ježkem.  

Tradiční tečkou za školním rokem bylo pro studenty předávání vysvědčení v pátek 29. června, pro 
pedagogy záverečná porada, na které jsme se rozloučili s ze školství odcházejícími kolegy prof. 
Sychrovskou a Vomelou.  

 

Zapsala Martina Karastojanovová 


