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Do nového školního roku jsme přešli s novým zřizovatelem, jímž je Královéhradecký kraj místo 
dosavadního zřizovatele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ke změně došlo k 1. 
červenci 2001. 

Školní rok 2001-2002 zahájili profesoři přípravnými pracemi 29. srpna a společenským setkáním na 
pozemku ZŠ Komenského spojeným s kulturním programem a občerstvením odpoledne 30. srpna. 
Téhož dne dopoledne se konaly opravné zkoušky. Jeden student prospěl u opravné zkoušky 
z dějepisu, neuspěla jedna studentka u opravné zkoušky z matematiky a bylo jí povoleno opakování 
ročníku. 31. srpna na zahajovací pedagogické radě přivítali profesoři nového kolegu Libora Slavíka 
(Bi, Tv). v tomto školním roce vyučuje konverzaci ve francouzském jazyce rodilý mluvčí Jean 
Papineschi. 

Září 

Vyučování začalo v pondělí 3. září projevem ministra školství Eduarda Zemana a ředitele školy 
Pavla Škody ve školním rozhlase. Ve třídách se se studenty přivítali třídní profesoři. Nově zahájili 
studium na škole studenti dvou tříd primy (57 studentů) a dvou tříd 1. ročníku čtyřletého studia 
(60 studentů). Podle pravidelného rozvrhu se začalo vyučovat od úterý 4. září. 

10. září se konala opravná maturitní zkouška, kterou bylo oprávněno konat pět studentů. Dva 
studenti opravovali zeměpis, dva český jazyk a literaturu a jeden matematiku. Všichni se ke zkoušce 
dostavili, jedna studentka však neuspěla z českého jazyka a literatury bez možnosti další opravy. 
13. září se konaly třídní schůzky pro rodiče primánů. 

12. září nás v okresním kole Běhu mládeže v Novém Městě nad Metují reprezentovali Ivana 
Johnová (1.A) v běhu na 800 m starších žákyň, v němž zvítězila, a Jan Jungwirth (oktáva A) v běhu 
dorostenců na 1500 m (obsadil 2. místo). Dalšími atletickými závody, jichž se naši studenti 
zúčastnili, bylo okresní kolo Středoškolského poháru konané 17. září v Novém Městě nad Metují. 
Družstvo děvčat ve složení Lenka Palečková (kvarta A), Adéla Jarkovská (kvarta A), Ivana Johnová 
(1.A), Anna Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Petra Čimerová 
(4.A), Nikola Klemmová (4.B) a Dita Wagnerová (oktáva B) v soutěži družstev zvítězilo. Mezi 
nejlepší výkony jednotlivců patří 1. místo Ivany Johnové v běhu na 60 m a ve skoku dalekém, 1.-2. 
místo Jany Cvikýřové a Anny Rohulánové v běhu na 800 m a 1. - 2. místo našich dvou štafet. 
Družstvo chlapců ve složení Ondřej Hynek (kvinta A), Tomáš Hromádko (kvinta B), Jan Zavřel 
(kvinta B), Lukáš Bauer (1.B), Tomáš Křivka (3.B), Martin Tancoš (3.B), Jan Antl (4.A) a Jiří Lád 
(4.A) obsadilo 4. příčku. Nejlepším výkonem bylo 1. místo Tomáše Křivky v běhu na 1500 m. 
Závodníky doprovodila prof. Rojtová. 

15. září slavila obec Svinišťany dvousté výročí narození významného rodáka PhDr. J. F. Smetany. 
Na organizaci oslav se aktivně podílela profesorka našeho gymnázia Blanka Dvořáčková a za 
kulturní vystoupení poděkoval starosta obce našim studentům Evě Pšeničkové (3.A), Lence 
Kobrové (2.A) a TomášiVoltrovi (3.A). 

Besedy s Danou Zbořilovou o jejím úspěšném překonání kanálu La Manche se 17. září zúčastnili 
studenti kvarty, kvinty, sexty a 1. - 2. ročníku. Beseda byla zahájena dokumentárním filmem. 

18. září oslavilo gymnázium 100. výročí otevření školní budovy. k této příležitosti byla připravena 
výstava o historii budovy instalovaná v 1. patře. Od 10.00 hodin se za účasti hejtmana Pavla 
Bradíka, starosty města Miloslava Čermáka, pana Josefa Bartoně, dalších vzácných hostů a studentů 
konalo v aule slavnostní shromáždění. k účastníkům promluvil ředitel školy a starosta města, herec 
Vladimír Matějček přednesl historické projevy tehdejšího purkmistra a ředitele školy a hudbou a 
zpěvem osvěžil program sbor Skřivánci vedený Mgr. Milanem Poutníkem a Pěvecký sbor studentů 



Jiráskova gymnázia pod taktovkou Ing. Vlastimila Čejpa. Mírně obměněný program se opakoval 
ještě jednou pro veřejnost od 16.00 hod. Odpoledne bylo věnováno Dni otevřených dveří, který byl 
určen nejen zájemcům o studium, ale široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli v současném interiéru 
prohlédnout několik výstav historických pomůcek a zájemce o studium a jejich rodiče informoval o 
studiu na gymnáziu ředitel školy v aule. Výuka byla v tomto dni omezena na první tři vyučovací 
hodiny. 

19. září vpodvečer připravil prof. Ježek k Mezinárodnímu dni netopýrů stejně jako v loňském roce 
pro zájemce přednášku o netopýrech. Hostem byl opět pan Jaroslav Barva. 

Ve čtvrtek 20. září se v aule zúčastnili koncertu folkové zpěvačky Evy Henychové studenti kvinty, 
sexty a 2.-3. ročníku. v tento den byli studenti 1.B s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské 
knihovně v Náchodě, před nimi absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty B 18. září. 

25. září se naši studenti zapojili do Srdíčkového dne pořádaného již podruhé občanským sdružením 
Život dětem. z prodeje srdíček jsme na účet výše uvedeného sdružení odeslali 33.050,60 Kč, které 
budou příspěvkem na výstavbu nové transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné 
leukémií ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. 

Dalším kulturním programem určeným našim studentům byla dvě recitační vystoupení Miroslava 
Kováříka v aule školy 27. září. Od 9.00 hodin zhlédli studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku pořad 
Mácha blues a od 10.00 hodin studenti 3.-4. ročníku a oktávy Blues pro bláznivou holku. 
Představení bylo doprovázeno hudebním duem Jiřího Pertla a Václava Prejzka. 

Říjen 

Ve dnech 3.-6. října byli na chemicko - historické exkurzi 42 studenti 3.- 4. ročníku a oktávy s prof. 
Suchankovou a Štegerovou. Program exkurze byl bohatý. U nás studenti navštívili výrobnu papíru 
ve Velkých Losinách, zámek v Hradci nad Moravicí, památník osvobození v Hrabyni, Biocel 
Paskov, hornické muzeum, bývalý důl Anselm Ostrava a gotický dřevěný kostel v Ostravě 
Hrabůvce. Dva dny trávili v Polsku prohlídkou Wadowic, rodiště současného papeže Jana Pavla II., 
solných dolů Wieliczka, Krakova a bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 

V říjnu zahájil svoji letošní činnost KUŠ (Klub uměleckých šestnáctek). 4. října se promítal v aule 
film "N ěžný barbar" režiséra Petra Kolihy a 18. října film "V žáru královské lásky" v režii Jana 
Němce. 

5. října se na naší škole konalo okresní kolo soutěže Europanostra. Naše gymnázium reprezentovala 
dvě družstva. Družstvo 3.A ve složení Jiří Šimon (kapitán), Tomáš Nechutný a Otakar Truněček se 
umístilo na čtvrtém místě (z 28 družstev) a postoupilo do krajského kola. Na šestém místě skončilo 
druhé naše družstvo, jehož kapitánem byl Jakub Hartman (oktáva B) a dalšími členkami Alena 
Podzimková (oktáva A) a Karla Jiroušková (4.A). 10. října nás v krajském finále Středoškolského 
poháru konaného v Týništi nad Orlicí za doprovodu prof. Rojtové výborně reprezentovala děvčata 
Ivana Johnová (1.A), Anna Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Petra 
Čimerová (4.A), Nikola Klemmová (4.B), Kristýna Lásková (4.B), Veronika Řeháková (oktáva A) a 
Dita Wagnerová (oktáva B). Mezi osmi družstvy se dívky umístily na 2. příčce. 

11. října zhlédli studenti dějepisného semináře 3. ročníku muzejní expozici "Dějiny Náchoda a 
Náchodska", 15. října pak studenti dějepisného semináře 4. ročníku a kvarty B výstavu "Cesta ke 
svobodě" spojenou s besedou se členy Konfederace politických vězňů České republiky. 15. října se 
čtyři naše studentky podílely na celonárodní veřejné sbírce "Bílá pastelka" na podporu nevidomých 
a těžce slabozrakých, jejímž hlavním pořadatelem se v letošním roce stal Nadační fond Českého 
rozhlasu. 

15. října vpodvečer přivítali naši studenti a profesoři delegaci z partnerského Gymnasia v Oesede, 
kteří zde pobývali ubytováni v rodinách do 24. října. Pro 30 německých studentů a dva profesory 
(Peter Kreipe a Norbert Mansfeld) byl připraven bohatý program. Již tradičně byli naši hosté 



přivítáni starostou města na radnici, absolvovali exkurzi v pivovaru, účastnili se vyučování a 
mimoškolních aktivit s našimi studenty. z výletů do okolí jmenujme výlet na pevnost Dobrošov, do 
Slavoňova, Opočna, Hradce Králové a Nového Města nad Metují. Kromě toho navštívili němečtí 
studenti hlavní město Prahu. 

V říjnu se studenti 4. ročníku a oktávy podíleli na statistickém sociologickém průzkumu pro účely 
Rady Města Náchod. 

17. října jsme převzali od České spořitelny v Náchodě dar (volejbalové a fotbalové míče). 17. října 
se 42 zájemci o výpočetní techniku spolu s prof. Víchem a Preclíkem vydali do Brna na veletrh 
informačních technologií INVEX 2001. O den později vyjeli někteří studenti 2.B s prof. 
Dvořáčkovou v odpoledních hodinách do Hradce Králové na exkurzi do Střediska experimentální 
archeologie a do Klicperova divadla, kde zhlédli představení "Maryša". Studenti fyzikálního 
semináře 4. ročníku s prof. Polákem byli téhož dne v Praze na Dnech otevřených dveří Akademie 
věd, kde navštívili řadu pracovišť zabývajících se fyzikálním výzkumem. 19. října využili Dnů 
otevřených dveří AV studenti biologického a chemického semináře 3. a 4. ročníku s prof. Bergrovou 
a Ježkem. v tomto dni byli studenti primy B na exkurzi v městské knihovně. 

19. října skupina 38 studentů s prof. Cermanovou a Aršakuni odjela na zájezd do Londýna, 
z kterého se vrátili 24. října. Ubytováni byli v rodinách. Bohatý program umožnil účastníkům 
zájezdu poznat centrum Londýna (Victoria Embankment, Cleopatra´s Needle, the Houses of 
Parliament, British Airway Eye, Downing Street, Buckingham Palace, St. Paul´s Cathedral, Tower), 
čtvrť Soho, China Town, absolvovat okružní jízdu západní částí Londýna, navštívit muzeum 
voskových figurín Madame Tussaud´s a moderní londýnskou čtvrť Docklands. v programu byl i 
celodenní výlet do Brightonu. 

21. října vystoupil náš sbor Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka ve velkém sále 
Městského divadla Dr. Josefa Čížka na společenském setkání význačných osobností církevního, 
státního i obecního života českého a polského státu v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury. 

25. října byli na literárně - historické exkurzi v Praze studenti sekundy A a kvarty A s prof. 
Dvořáčkovou, Lubasovou, H. Škodovou a Štegerovou. Ve vinohradském divadle zhlédli představení 
"Hrátky s čertem". Ve dnech 29.-30. října měli studenti podzimní prázdniny. 31. října se do Brna na 
Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2001 vydali 54 studenti oktávy A a zájemci ze 4.A a 4.B s prof. 
Olejákem a Brátem. v tento den zhlédli studenti 1. ročníku a kvinty v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka představení Divadla Drak a Japan Foundation na motivy tragédie W. Shakespeara Romeo a 
Julie "Mor na ty vaše rody!!!". 

Listopad 

2. listopadu navštívili Centrum experimentální archeologie v Hradci Králové studenti primy B 
s prof. Dvořáčkovou a H. Škodovou, o týden později 9. listopadu absolvovali stejnou exkurzi 
studenti primy A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. 

KUŠ promítal 8. listopadu film Tomáše Vorla "Pražská pětka" a 22. listopadu film Tengize 
Abuladzeho "Pokání". 

15. listopadu se konala hodnotící pedagogická rada. 

16. listopadu reprezentovalo školu 30 studentů v "Běhu do zámeckých schodů" o Pohár starosty 
města Náchoda. 1. místo vybojovaly dívky v kategorii E-střední školy, 2. místo chlapci v kategorii 
D-střední školy, 3. místo starší žáci a 2. místo mladší žáci. Doprovodila je prof. Slavíková. Ve stejný 
den soutěžili i profesoři na Setkání gymnázií, tentokrát v Trutnově. Tradičně se sešly učitelské 
kolektivy z gymnázií v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpici, Hostinném a 
Náchodě. Náš pedagogický sbor reprezentovalo 10 profesorů. Strávili příjemné odpoledne 
soutěžemi, hrou, sportem a družnou zábavou. 



20. listopadu ráno jsme cvičně evakuovali školu. Evakuace proběhla ve stanoveném limitu, po jejím 
skončení se studenti vrátili do tříd a probíhala výuka podle rozvrhu. 20. a 21. listopadu bylo naše 
gymnázium pořadatelskou školou Okresního kola Středoškolských her ve volejbale. v úterý (20. 
11.) hráli chlapci, hlavním organizátorem byl prof. Košvanec. Družstvo chlapců ve složení Jan Antl 
(4.A), Ondřej Frinta (2.A), Ondřej Kmoch (4.A), Tomáš Křivka (3.B), Jan Kůrka (4.B), Adam Lád 
(2.A), Martin Míšek (3.B), Roman Řemínek (3.B) a Marek Wicha (4.A) se umístilo na 2. místě. Ve 
středu (21. 11.) hrály dívky, organizace se ujala prof. Slavíková. Dívky ve složení Petra Čimerová 
(4.A), Tereza Hanousková (2.A), Lucie Hejzlarová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Nikola 
Klemmová (4.B), Petra Klemmová (3.B), Kateřina Staňková (4.B) a Klára Tvrdíková (4.A) 
vybojovaly 1. místo a postoupily do krajského kola, které se konalo 30. listopadu v Trutnově. I zde 
děvčata zvítězila a postoupila do republikového finále. Petra Čimerová byla vyhlášena nejlepší 
hráčkou turnaje, doprovod zajistila opět prof. Slavíková. 

22. listopadu v odpoledních hodinách proběhly třídní schůzky. Rodičům maturitního ročníku 
předala v aule informace o přijímání na vysoké školy výchovná poradkyně prof. Suchanková. 

23. listopadu se Přeboru okresu v plavání škol zúčastnili 34 studenti našeho gymnázia. v kategorii 
mladších žákyň zvítězila Petra Celbová (sekunda B), 2. místo obsadila Lucie Zeinerová (prima B). 
v závodu plaveckých štafet se družstvo našich mladších žákyň umístilo na 3. místě a družstva 
starších žákyň, mladších žáků a starších žáků shodně na 4. místě. 

27. listopadu zhlédli muzejní expozici "Dějiny Náchoda a Náchodska" studenti tercie B s prof. 
Prachařovou. 

30. listopadu vyvrcholily přípravy plesu nácvikem nástupu na stužkování v Beránku. 1. prosince 
zahájil stužkovací ples Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Programem plesu 
provedla účastníky dvojice studentů, k tanci hrála skupina Modus s kapelníkem Janem Petirou 
z Velichovek, diskotéku v přednáškovém sále připravil DJ Tomáš Peterka. Studenti maturitního 
ročníku byli slavnostně ostužkováni, provedli při valčíku své třídní profesory a ples zpestřili 
nacvičeným předtančením. Kromě toho vystoupili s jazzovým předtančením dívky ze ZUŠ 
v Novém Městě nad Metují a s latinskoamerickými tanci Iva Česáková a Václav Zilvar (sexta B). 
Hlavní podíl na organizaci plesu měla prof. Janušová. 

Prosinec 

Od 3. prosince se začalo učit podle nového rozvrhu. Změnu si vynutily změny v úvazcích 
profesorů, prof. Polák přibral ke svému částečnému úvazku dalších šest hodin. 

4. prosince se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A. z našeho 
gymnázia se o správné řešení úloh pokoušelo pět studentů (Ondřej Kmoch ze 4.A, Miroslav Cvrček 
a Jiří Klimeš ze 4.B, Štěpán Krtička a Martin Míšek ze 3.B), tři z Gymnázia Broumov. Jiří Klimeš a 
Štěpán Krtička byli úspěšní řešitelé a postoupili do oblastního kola. 

5. prosince nás navštívil absolvent našeho gymnázia, dramaturg a spisovatel Martin Fahrner, 
kterému v těchto dnech vyšla jeho druhá kniha "Steiner aneb co jsme dělali" z velké části situovaná 
do Náchoda. v aule se se studenty maturitního ročníku podělil o své životní postoje a o zážitky a 
zkušenosti z práce dramaturga, spisovatele a keramika. 

6. prosince si studenti tercie, kvarty a 1. ročníku v aule vyslechli výchovný koncert nazvaný "Jazz a 
jeho vliv na moderní populární hudbu", jehož protagonisty byli absolventi pražské konzervatoře a 
členové několika jazzových souborů Vojtěch Želinský a Jakub Hlobil. Ve stejný den nás 12 studentů 
reprezentovalo na regionálním kole Královehradeckého kraje v plavání ve Vysokém Mýtě. Družstvo 
dívek ve složení Michaela Kvapilová (sexta A), Vendula Frintová (3.B), Barbora Valášková (oktáva 
A), Dagmar Bartošová (oktáva A), Hana Hejnová (4.A) a Anna Rohulánová (1.A) vybojovalo 2. 
místo. Titul krajského přeborníka si 1. místem zasloužili chlapci Ondřej Mika (kvinta A), Ondřej 
Klimek (kvinta A), Jan Dostál (1.B), Petr Novák (2.A), Tomáš Roman (sexta B) a Martin Tancoš 
(3.B). Bohužel se v tomto roce nekoná republikové finále, na němž by si účast právem zasloužili. 



Doprovodil je prof. Slavík. Třetí akcí v tomto dni bylo promítání KUŠ filmu "King size" režiséra 
Juliusze Machulského. 

12. prosince byli studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty v kině Vesmír na filmu "Rebelové". 
12. prosince bylo také družstvo děvčat s prof. Slavíkovou na kvalifikačním turnaji pro republikové 
kolo. v soutěži zvítězily a postoupily do republikového kola, které se konalo 11. - 13. ledna 2002 
v Uherském Hradišti. Na úspěchu mají podíl Nikola Klemmová (4.B), Petra Klemmová (3.B), 
Kateřina Staňková (4.B), Petra Čimerová (4.A), Klára Tvrdíková (4.A), Renata Kaválková (2.B), 
Lucie Hejzlarová (1.B) a Tereza Hanousková (2.A). 

13. prosince prohěhl 6. ročník ZelíCupu. Mezi rekordním počtem deseti vzorků bylo nejúspěšnější 
zelí prof. Štegerové, prof. Venclíkové a prof. Šimona v tomto pořadí. 

14. prosince nás výborně reprezentovalo družstvo chlapců v okresním kole Středoškolských her ve 
florbale, které se konalo v Jaroměři. Chlapci vyhráli a postoupili do krajského kola. O úspěch se 
zasloužili Tomáš Drašnar (sexta B), Martin Ducháč (sexta B), Jakub Hartman (oktáva B), Miloslav 
Jára (tercie A), Lukáš Jeřábek (oktáva B), Petr Miroš (sexta A), Petr Prislinger (oktáva A), Karel 
Šourek (oktáva A), Zdeněk Zima (sexta A) a Jan Zavřel (kvinta B). v krajském kole 28. ledna 
v Hradci Králové obsadili pěkné druhé místo. Na oba turnaje je doprovodil prof. Zikmund. 

17. prosince byli studenti primy s prof. Nývltovou, Košvancem a Olejákem na exkurzi v planetáriu 
a akváriu v Hradci Králové a v Třebechovicích si prohlédli betlém. Tímto dnem začala řada 
vánočních koncertů Skřivánků. 17. a 19. prosince vystoupili pro děti z náchodských mateřských 
škol, 18. prosince byli na ZŠ T. G. Masaryka, 20. prosince měli vpodvečer vystoupení spojené 
s vánoční hrou dějepisného kroužku pro veřejnost a 21. prosince stejné vystoupení pro primu, 
sekundu, kvintu a 1. ročník. Členové dějepisného kroužku předvedli svou hru ještě jednou oktávám 
a 2. a 4. ročníku rovněž 21. prosince. 

20. prosince KUŠ promítal film režiséra Jiřího Svobody "Prokletí domu Hajnů". v odpoledních 
hodinách se na vánočním posezení sešli ve školní klubovně profesoři i se svými bývalými kolegy. 

Před odchodem na vánoční prázdniny tradičně zazpíval zájemcům na schodech Sboreček několik 
skladeb nejenom z vánočního repertoáru. Prázdniny trvaly do 2. ledna, ve čtvrtek 3. ledna se opět 
vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. 

Leden 

V lednu proběhly čtyři lyžařské kurzy, všechny na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova 
Mlýna. Jako první odjeli 5. ledna studenti 1.A s prof. Rojtovou a Slavíkem, 12. ledna je vystřídali 
studenti kvinty B s prof. Šulcem a Brátem a prof. Matěnovou jako zdravotnicí. Od 19. ledna 
lyžovali studenti 1.B s prof. Rojtovou a Olejákem, zdravotníkem byl prof. Vích. Pobyt na Bártlově 
lávce uzavírali od 26. ledna do 2. února studenti sekundy B s prof. Slavíkovou a G. Škodovou a 
prof. Víchem opět jako zdravotníkem. Nadílka sněhu byla letos výjimečně štědrá a díky tomu se 
udržely dobré sněhové podmínky i v teplém počasí druhé poloviny ledna. 

V lednu KUŠ promítal dva filmy. 10. ledna film "Pane, vy jste vdova" režiséra Václava Vorlíčka a 
24. ledna film Věry Chytilové "Vlčí bouda". 

Ve dnech 11. - 13. ledna reprezentovalo školu družstvo dívek na republikovém finále ve volejbale 
v Uherském Hradišti. Dívky vybojovaly 5. místo mezi osmi družstvy, oporou jim byla opět prof. 
Slavíková. 

11. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. v I. kategorii pro tercii a kvartu 
soutěžilo 12 studentů, do okresního kola postoupily dvě nejlepší studentky - Marie Nováková a 
Adéla Linhartová (obě z kvarty A). II. kategorie pro vyšší gymnázium zaznamenala velkou účast 33 
studentů. Do okresního kola postoupily z 1.-2. místa Jana Slavíková (4.B) a Irena Tremčinská (sexta 
B), ze 3. místa Tereza Maršíková (1.A), ze 4.-5. místa Radka Martincová (sexta B) a Jana 
Drašnarová (4.A) a ze 6. místa Irena Školníková (kvinta B). 



18. ledna jeli prodat své znalosti fyziky do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády Jiří 
Klimeš (4.B), Ondřej Kmoch (4.A) a Martin Nývlt (4.B). Mezi úspěšné řešitele se zařadil Jiří 
Klimeš (5. místo) a Ondřej Kmoch (6. místo), oba postoupili do celostátního kola, které se konalo 
ve dnech 14. - 17. března v Liberci. 

21. ledna vyjela v odpoledních hodinách skupina zájemců z řad studentů s prof. Nývltovou do 
Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci hry Jaroslava Durycha "Boží duha". 

22. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B (2. ročník a sexta) a C 
(1. ročník a kvinta). Kategorie B se zúčastnilo 7 studentů, úspěšnými řešiteli byli Irena Tremčinská 
(sexta B) na 1. místě, Jan Zelený (2.A) na 2. místě a Jiří Šebesta (2.A) na 3. místě. v kategorii C 
bylo 8 soutežících a všichni byli úspěšní. Na 1. místě byl Jan Dostál (1.B), na 2.-3. místě Jakub 
Chrenko (1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A), 4.-5. příčka patří Tomáši Jirmanovi a Šimonu 
Kvasničkovi (oba kvinta A) a o 6.-8. místo se dělili Ondřej Mika, Ondřej Klimek a Julie Brátová 
(všichni kvinta A). 

23. ledna bylo 20 studentů (převážně z oktávy B) s prof. Aršakuni a Šimkovou na exkurzi na 
francouzském gymnáziu v Praze. Byli vstřícně přijati, seznámili se se způsobem studia na této škole 
a měli možnost navštívit vyučovací hodiny. 

24. ledna se konala v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 25. a 28. ledna probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. I. kategorie 
pro primu a sekundu se zúčastnilo 13 studentů. První tři místa obsadili v tomto pořadí Anna 
Hejzlarová (sekunda B), Jan Linhart (sekunda A) a Kateřina Linhardtová (sekunda A). 
v II. kategorii pro tercii a kvartu soutěžili pouze 4 studenti, zvítězila Klára Vančáková (kvarta A) a 
na 2.-3. místě se umístili Oldřich Vondrák (tercie B) a Martin Darebník (kvarta A). Sedm 
soutěžících soupeřilo ve III. kategorii určené pro vyšší gynázium kromě maturitního ročníku. 1. 
místo patřilo Ireně Tremčinské (sexta B), 2. místo Veronice Petrové (sexta B) a 3.-4. místo Evě 
Pšeničkové (3.A) a Kateřině Pilcové (1.B). Do okresního kola postoupili vítězové jednotlivých 
kategorií. 

25. ledna obsadila v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce Tereza Korbová 
(kvarta A) 3. místo. 30. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Naše 
gymnázium reprezentovalo šest studentů. Lenka Štěpánová (kvarta B) zvítězila a Jiří Kadaník 
(kvarta B) obsadil 3.-5. místo. 

Od 31. ledna bylo z technických důvodů nutné uzavřít zrcadlový sál, posilovnu a kancelářskou část 
v přístavbě školy. Důvodem byla špatná statika přístavby (kromě velké tělocvičny) hrozící zřícením 
stropních nosníků nad zrcadlovým sálem. Sekretariát byl přesunut do učebny oktávy A v přístavbě, 
která byla bezpečná. Již v průběhu měsíce ledna byla z organizačních důvodů přesunuta učitelská 
knihovna z přístavby do skladu učebnic ve vestibulu školy. Správcem učebnic byla od ledna 
jmenována prof. Věra Cermanová. 

31. ledna dostali studenti vysvědčení za 1. pololetí a 1. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

Únor 

Od 1. února nastoupila do funkce ekonomky školy ing. Eva Hedvíková. Bohužel její nástup padl 
právě do doby uzavření sekretariátu, takže začínala na novém působišti v provizorních podmínkách. 

Od 4. února platil nový rozvrh. Změnu rozvrhu si vyžádaly změny v úvazcích některých profesorů 
(prof. Polák převzal plný úvazek) a také počátek plaveckého kurzu pro třídy 2.A a sextu B. 
v 1. pololetí absolvovali plavecký výcvik studenti 2.B a sexty A. 

4. února se konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. v I. kategorii určené 
pro kvartu byly čtyři soutěžící. 1. místo obsadila Lenka Vašíčková (kvarta B), 2. Štěpánka Borská 
(kvarta B) a 3.-4. místo Irena Eimerová (kvarta B) a Klára Vančáková (kvarta A). Ve II. kategorii 



(kvinta) soutěžilo sedm dívek, nejlepší byla Aneta Ježová (kvinta A), 2. místo obsadila Jana 
Erbenová (kvinta A) a 3.-4. příčka patřila Petře Jirmanové a Haně Nedvědové (obě z kvinty A). Šest 
soutěžících měla III. kategorie určená pro sextu. První místo vybojovala Radka Martincová (sexta 
B), ostatních pět soutěžících se rozdělilo o 2. a 3. místo. 

4. února zhlédli v kině Vesmír studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty film "Pearl Harbor". 

7. února vyjeli na exkurzi do Prahy studenti 3.A a 3.B s prof. Nývltovou, Štegerovou a Kolářskou. 
Navštívili Břevnovský klášter, historickou budovu Národního divadla a expozici Lidé a peníze 
v budově Centrální banky. Večer se rozdělili do třech skupin, aby zhlédli různá divadelní 
představení. Jedním z nich byla ve Stavovském divadle hra Friedricha Schillera "Marie Stuartovna", 
druhým v Divadle na Vinohradech "Dáma od Maxima" George Feydeaua a třetím hra Jaroslava 
Žáka "Škola základ života" v Divadle v Dlouhé. 

KUŠ promítal v únoru dva filmy: 7. února "Pytlákovu schovanku" režiséra Martina Friče a 
21. února Kachyňovo "Ucho". 

11. února měli studenti našeho gymnázia možnost přihlásit se do tanečních kurzů manželů 
Štěpových, které proběhnou na podzim. 

14. února se v Novém Městě nad Metují konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu Karlovarský 
skřivánek. Jiráskovo gymnázium výtečně reprezentovala Michaela Mináriková (kvarta B). Ve své 
kategorii zvítězila a postoupila do celostátního kola, které se konalo 12. března v Karlových Varech. 
I zde výborně reprezentovala, umístila se v první desítce soutěžících. Na klavír ji doprovázel prof. 
Poutník. Rovněž 14. února se utkaly dívky v okresním kole Středoškolských her v basketbale, které 
se konalo v Jaroměři. Děvčata hrála ve složení Adéla Jirková (3.B), Eva Králová (sexta B), Kristina 
Lásková (4.B), Šárka Lokvencová (oktáva B), Jitka Máslová (oktáva B), Veronika Petrová (sexta 
B), Tereza Plachá (sexta B), Kateřina Ruprichová (1.A) a Jana Slavíková (4.B). Doprovodila je 
prof. Slavíková. Třetím soutěžním kláním, které se konalo 14. února bylo okresní kolo Dějepisné 
olympiády. Zde jsme měli tři želízka v ohni. Nejlépe dopadla Anna Kubíčková (kvarta A), obsadila 
11. - 12. místo. 

18. února byli na filmové projekci "Čína - tajemná Říše středu" v kině Vesmír studenti zeměpisného 
semináře, tercie, kvarty, sexty a 2. ročníku. Autorem pořadu je scénárista, režisér a cestovatel Pavel 
Hájek. 19. února v odpoledních hodinách natáčela Česká televize i na našem gymnáziu pořad o 
Vratislavu Blažkovi do cyklu Předčasná úmrtí. v pořadu vystoupil i bývalý profesor gymnázia 
Bohumír Španiel. 

20. února byli studenti zeměpisného semináře pro 3. ročník s prof. Slavíkovou na exkurzi na 
Geodézii v Náchodě. 

23. února odjeli na lyžařský kurz do Spáleného Mlýna v Krkonoších studenti kvinty A s prof. 
Zikmundem a Suchankovou. Vraceli se za týden 2. března. Tento den byl zároveň prvním dnem 
lyžařského kurzu studentů sekundy A. Ti ho trávili do 9. března v Orlickém Záhoří s prof. 
Košvancem a Štegerovou. 

Město Náchod udělilo cenu Talent roku za rok 2001 gymnaziálnímu divadelnímu spolku. Cenu 
převzali na 23. reprezentačním plese Města Náchoda 23. února absolventi školy Petr Hašek (hrající 
režisér) a Otakar Faifr (hrající autor). 

Basketbal si 26. února zahráli v okresním kole mladší žáci. Mužstvo ve složení Filip Adler (prima 
A), Jakub Hejzlar (sekunda B), Jan Kortus (sekunda A), Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr 
(sekunda B), Jakub Plachý (prima A), Jaroslav Pultar (sekunda A), Dominik Škoda (sekunda A), 
Ivan Vávra (prima A) a Václav Zídka (prima A) obsadilo 7. příčku, doprovod zajistil prof. 
Košvanec. 1. března se utkali v basketbale starší chlapci v okresním kole, které se konalo 
v Broumově. Mužstvo tvořili Vít Havelka (2.B), Tomáš Hromádko (kvinta B), Ondřej Kovář (sexta 
A), Adam Lád (2.A), Jiří Maixner (sexta B), Marek Máslo (kvinta B), Jindřich Šedek (sexta B) a 
Lukáš Tomek (oktáva A). Nedosáhli výraznějšího úspěchu, doprovodil je prof. Slavík. 



28. února měl na ZŠ T. G. Masaryka koncert spolu s dětským souborem z Polska vokálně-
instrumentální soubor Skřivánek. 

Březen 

Dny od 26. února do 8. března trávilo 38 studentů s prof. Fišerovou a Martinkovou v Oesede, kde 
pro ně němečtí partneři připravili již tradičně bohatý program. 

Ve dnech 6. - 7. března reprezentovalo školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce 
5 studentek. Irena Tremčinská (sexta B) zvítězila a Jana Slavíková (4. B) obsadila 3. místo. Obě 
postoupily do krajského kola. Za zmínku stojí i čtvrté místo Radky Martincové (sexta B). 

Po loňských dobrých zkušenostech byla 6. března pro dívky kvinty a 1. ročníku uspořádána 
přednáška o reprodukčním zdraví s Tebou o Tobě. Nově jsme zařadili pro dívky z primy přednášku 
Čas proměn, která se konala 27. března. 

7. března proběhla první část fotografování tříd a profesorského sboru, druhá skupina tříd se 
fotografovala 20. března. 

KUŠ promítal v březnu "Stíny horkého léta" režiséra Františka Vláčila (7. března) a "Deset malých 
černoušků" (21. března). 

V týdnu 11. - 17. března si studenti užívali jarních prázdnin. Jiří Klimeš (4.B) a Ondřej Kmoch 
(4.A) se ve dnech 14.-17. března účastnili celostátního kola Fyzikální olympiády, které se konalo na 
Technické univerzitě v Liberci. 

19. března vybojoval v okresní soutěži v programování Miroslav Cvrček (4.B) 2. místo a Jiří Lád 
(4.A) 3. místo. Celkem jsme měli v této soutěži 4 soutěžící. 20. března soutěžili naši studenti 
v okresním kole Zeměpisné olympiády. v kategorii A obsadila Michaela Kavková (prima B) 3.-4. 
místo, v kategorii B Pavel Vydra (sekunda B) 2. místo a v kategorii C Jan Kubeček (kvarta B) 
1. místo. v tento den proběhlo v Hradci Králové i krajské kolo Matematické olympiády. Lenka 
Štěpánková (kvarta B) skončila na 15. místě a Jiří Kadaník (kvarta B) na 16.-18. místě. Doprovodila 
je prof. Matěnová. 

O cestě na kole z Broumova do Maroka vyprávěl v aule studentům primy, kvinty a 1. ročníku 
21. března pan Martin Stiller. Své vyprávění doplnil promítáním diapozitivů z cesty. Stejnou besedu 
absolvovali studenti sexty a 2. ročníku 4. dubna. 

22. březen byl vskutku soutěžním dnem. 382 studenti se utkali v soutěži Matematický klokan 2002. 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli v kategorii Benjamín: Michal Jansa, Pavel Vydra, Vladimír Balcar 
(všichni ze sekundy B), v kategorii Kadet: Jan Jeništa (tercie A), David Ptáček (tercie B), Antonín 
Špaček (tercie B), v kategorii Junior: Jiří Šebesta (2.A), Petr Vlach (kvinta A), Martin Holeček 
(2.A) a v kategorii Student: Otakar Truněček (3.A), Miroslav Cvrček (4.B), Štěpán Krtička (3.B). 
v rámci okresu obsadili naši soutěžící velmi pěkná místa. v kategorii Benjamín byli naši soutěžící 
na 3. - 5. místě, v kategorii Kadet obsadil Jan Jeništa 2. místo, v kategorii Junior Jiří Šebesta 1. 
místo a Petr Vlach 3. místo a v kategorii Student byli naši soutěžící na prvních třech místech. 

Ve stejný den proběhlo také krajské kolo Biologické olympiády v kategorii A. Radka Zeinerová 
(4.B) obsadila 11. místo a Markéta Medlenová (4.A) 13.-14. místo. Do třetice se konalo okresní 
kolo Chemické olympiády pro nižší gymnázium. Kateřina Sedláčková (kvarta A) vybojovala 3. 
místo a postoupila do krajského kola, Marie Nováková (kvarta A) obsadila 5. místo a Michaela 
Mačková (kvarta A) 6. místo. v tento den soutěžili i profesoři. Skupina profesorů vyjela na pozvání 
z Lycea Boleslawa Chrobrego v Klodzku na volejbalový turnaj pořádaný v Klodzku. 2. místo bylo 
úspěchem. Šlo o další akci vzájemného přátelství mezi našimi školami. 

25. března výborně uspěla v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce Irena 
Tremčinská (sexta B). Obsadila 2. místo. v porotě zasedala i prof. Jirková. 



Soutěže pokračovaly i 26. března. v Hradci Králové se konalo krajské kolo Matematické olympiády. 
v kategorii C nás reprezentovalo 8 studentů, v kategorii B čtyři studenti. Úspěšnými řešiteli byli 
v kategorii B Jiří Šebesta (2.A), který obsadil 5. místo, a v kategorii C Jan Dostál (1.B) - 2.  místo a 
Vojtěch Zelený (kvinta A) - 10. místo. Doprovázel je prof. Polák. v tento den se konalo i okresní 
kolo Zeměpisné olympiády v kategorii D, kde naši studenti sklízeli velké úspěchy. Zvítězil Martin 
Gross (oktáva B), 2. místo obsadila Veronika Petrová (sexta B), 3. místo Michal Pokorák (oktáva A) 
a 4. místo Petr Kupka (3.B). v soutěži jsme měli ještě další dva soutěžící. 

27. března zazpíval Sboreček na schodech profesorům a dalším zájemcům ke Dni učitelů. 28.-29. 
března byly velikonoční prázdniny. 

Duben 

Ve dnech 2. - 7. dubna se prof. Polák zúčastnil na pozvání organizace ESA zabývající se vesmírným 
výzkumem konference Fyzika na scéně, která se konala v holandském Noordwijku. Na konferenci 
byl vybrán Českým národním výborem pro fyziku spolu s dalšími 9 delegáty z České republiky. 
Celkem se zúčastnilo 350 delegátů z 22 zemí. Prof. Polák se aktivně podílel na činnosti 
v jednotlivých sekcích a byl vybrán do desítky nejlepších demonstrátorů fyzikálních pokusů. 

3. dubna se v budově naší školy konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriiích E a F. 
v kategorii F soutěžilo 9 našich studentů, Jiří Svatoš a Antonín Špaček (oba tercie B) se dělili o 1. - 
2. místo, 4. - 5. místo obsadili Miroslav Matějů a Eva Suchánková (oba tercie A). v kategorii E jsme 
měli tři soutěžící, nejlepší z nich byl Martin Darebník (kvarta A), jenž obsadil 2. místo, 3. - 4. místo 
patřilo Kateřině Sedláčkové (kvarta A) a 5. místo Michaele Mačkové (kvarta A). Organizace celé 
soutěže se zhostil prof. Klemenc. 

4. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hru Otakara Faifra 
v nastudování divadla Dred "První přehlídka aneb stvoření světa". Režíroval Petr Hašek a autor. 
v odpoledních hodinách KUŠ promítal fil Miloše Formana "Černý Petr". 

5. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády pro kategorie B, C a D. 
z našich studentů dosáhl nejlepšího výsledku Pavel Vydra (sekunda B), který v kategorii B obsadil 
4. místo. v kategorii C naše gymnázium reprezentoval Jan Kubeček (kvarta B) a v kategorii D 
Veronika Petrová (sexta B) a Martin Gross (oktáva B). Na soutěž je doprovodila prof. Slavíková. 
6. dubna proběhlo v Pardubicích krajské kolo Chemické olympiády. Otakar Truněček (3.A) obsadil 
4. místo, Lukáš Hilman (3.B) 10. místo a Roman Řemínek (3.B) 11. místo. 

Ve dnech 6. - 7. dubna se někteří členové profesorského sboru se svými rodinnými příslušníky a 
přáteli zúčastnili již třetího zájezdu Putování za vínem. v programu byla prohlídka města Mikulova 
s průvodcem, zastávka ve sklípku ve Valticích a společenský večer s degustací vína ve sklepě pana 
Nováka v Bořeticích. v Bořeticích bylo zajištěno i ubytování. Druhý den následovala návštěva 
oblastní výstavy vín v Rohatci. Zájezd zorganizovali prof. Brát a Oleják. 

V pondělí 8. dubna zahájili studenti posledního ročníku maturitní zkoušku písemnou zkouškou 
z českého jazyka. O den později vyjeli na exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech s prof. 
Brátem, Klemencem, Sršňovou a G. Škodovou. Ve stejný den byli na exkurzi i studenti 3. ročníku. 
s prof. Ježkem, Polákem a Rojtovou navštívili Národní technické muzeum a Hrdličkovo muzeum 
v Praze. 

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. v kategorii Z6 
jsme měli čtyři zástupce, nejlepšího umístění (11. - 19. místo) dosáhla Magdaléna Zelená (prima A). 
Úspěšnější byli naši studenti v kategorii Z7, Ondřej Oleják (sekunda A) obsadil 1. - 2. místo, 
Pavlína Sedláčková (sekunda A) a Karel Jára (sekunda A) 3. - 4. místo a Petr Polák (sekunda A) 7. - 
9. místo. Pět studentů soutěžilo v kategorii Z8, Jan Jeništa (tercie A) zvítězil a Jiří Svatoš (tercie B) 
obsadil 4. - 10. místo. Soutěžící doprovodil prof. Oleják. 

11. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. 



12. dubna soutěžila Alena Drašnarová (kvinta A) v krajském kole Biologické olympiády kategorie 
B a obsadila 16. místo. 13. dubna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Chemické olympiády pro 
kategorii D, Kateřina Sedláčková (kvarta A) obsadila 9. místo. O týden později 20. dubna se konala 
stejná soutěž pro kategorii C. Naši školu reprezentovalo 6 studentů, nejlepší umístění (3. místo) 
vybojoval Martin Holeček (2.A), Markéta Šiková (2.A) obsadila 5. příčku a Klára Jansová (sexta A) 
6. příčku. 

V týdnu od 15. do 19. dubna jsme hostili učitele a studenty z dánského města Give. Jednalo se 
o výměnný pobyt, kterého se zúčastnilo 42 našich a 42 dánských studentů. Od nás šlo především 
o studenty z tercie B, dále z tercie A, 1.A a 1.B. Dánští žáci byli ubytováni v rodinách, stejně jako 
naši studenti při návštěvě Dánska ve dnech 12. - 18. května. Pro hosty připravily prof. Jirková, 
Štegerová, Lubasová a Šimon prohlídku dobrošovské pevnosti, dřevěného kostela ve Slavoňově, 
pekelského údolí, Nového Města nad Metují, náchodského zámku, celodenní výlet do Prahy a výlet 
na Ostaš, do Broumova a Teplicko-adršpašských skal. Přivítáni byli i na radnici představiteli Města 
Náchoda. 

V pondělí 15. dubna se studenti 3. - 4. ročníku a oktávy zúčastnili v aule vyprávění Marie Recinové 
a Pavla Linharta o projektu Voda pro Kamsamba. 16. dubna se v aule konal pro stuenty 1. - 2. 
ročníku a sexty výchovný koncert o vývoji hudby a kytary, o jejich postavení v různých 
historických obdobích od středověku po současnost. 

17. dubna byli na biologicko-zeměpisné exkurzi v Nové Pace a okolí studenti kvarty s prof. Ježkem, 
Matěnovou, Slavíkovou a G. Škodovou. 

18. dubna proběhly schůzky rodičů se členy pedagogického sboru. KUŠ promítal film Vojtěcha 
Jasného "Až přijde kocour". 

22. dubna se konaly přijímací zkoušky na gymnázium. Ke čtyřletému studiu se hlásili v 1. kole 84 
studenti, i s odvolacím řízením bylo přijato 58 uchazečů, 2 místa byla obsazena až po 2. kole, které 
se konalo 9. května. k osmiletému studiu se hlásilo 115 uchazečů, přijato bylo i s odvolacím řízením 
60 žáků. Testy přijímacích zkoušek cvičně vypracovali i naši kvartáni, aby měli srovnání 
s vrstevníky ze základních škol. Ostatní studenti nižšího gymnázia byli na exkurzích a výletech do 
přírody, studenti vyššího gymnázia zhlédli v kině Vesmír film režiséra Dana Svátka "Zatracení". 
Studijní volno měli studenti maturitního ročníku. 

23. dubna soutěžily v okresním kole Biologické olympiády Tereza Kalábová (kvarta B) - obsadila 
2. místo, Marie Nováková (kvarta A) - 4. místo a Eva Johnová (kvarta B) - 6. místo. Tereza 
Kalábová postoupila do krajského kola. 

24. dubna se studenti německého jazyka z tercie zúčastnili v aule literárního čtení a besedy 
s německou autorkou knih pro děti a mládež Annelies Schwarz. O den později se stejná akce 
opakovala dvakrát pro studenty 4. ročníku a pro studenty německého jazyka z oktávy a 3.A. 

25. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti 2.A a zeměpisného semináře ze 
3. ročníku s prof. Košvancem a Slavíkovou. v tento den se konalo v Hradci Králové i krajské kolo 
Olympiády v českém jazyce. Jana Slavíková (4.B) vybojovala 3. místo, Irena Tremčinská (sexta B) 
obsadila 8. - 9. místo. 26. dubna se konalo 2. kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. 
v kategorii B se Otakar Truněček (3.A) umístil na 5. místě, v kategorii C byl Martin Holeček (2.A) 
na 4. místě a v kategorii D Jan Dostál (1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A) na 4. - 5. místě a Pavel 
Kabrhel (1.B) a Šimon Kvasnička (kvinta A) na 10. - 11. místě. Ostatní řešitelé se nedostali mezi 
úspěšné řešitele. 

29. dubna se v aule zúčastnili studenti 3. - 4. ročníku besedy s Dr. J. Medem o autorech křesťanské 
literatury. 

Na přelomu dubna a května se konal 5. ročník studentského festivalu "Náchodská prima sezóna", na 
jehož organizaci se podíleli i někteří naši studenti. Navštívili jsme některá divadelní představení 
uvedená v rámci tohoto festivalu. 29. dubna zhlédli studenti primy a sekundy představení "Dívčí 



válka" v nastudování Domova mládeže v Pardubicích a studenti tercie a kvarty hru "Škola základ 
života" v provedení studentů Gymnázia J. Opletala v Litovli. 30. dubna viděli studenti 3. ročníku 
inscenaci "Bludička" v provedení studentů COP Hronov. 

Květen 

2. května zhlédli studenti 2. ročníku a sexty hru v nastudování studentů Gymnázia Christiana 
Dopplera v Praze "Na voru" a 3. května studenti 1. ročníku a kvinty hru "Kudy?" v provedení 
studentů Gymnázia Vyškov. 2. května se konala v aule beseda s autory knihy o Zachovalově 
orchestru, které se zúčastnili studenti 1. ročníku a kvinty. Naši studenti soutěžili v některých sekcích 
přehlídky studentských prací. Do výtvarné tvorby se zapojily Petra Jaroušová (sextaB) a Lenka 
Tomková (sexta A), fotografie dodaly Marie Iljašenková (2.B) a Gita Skaličková (4.A), 
v dramatické tvorbě soutěžila Jana Slavíková (4.B), v poezii a próze Marie Iljašenková (2.B) a 
pouze v poezii Eva Majerová (sexta B). Ve sportovních kláních Prima sezóny jsme rovněž měli 
zástupce. 

2. května promítal KUŠ Formanův film "Lásky jedné plavovlásky". 3. května byli na literární 
exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Nývltovou. Večer zhlédli v Národním divadle hru "Markéta 
Lazarová". 

7. května byli na exkurzi v ZOO a v botanické zahradě v Liberci a na Ještědu studenti sexty s prof. 
Matěnovou, Olejákem a Rojtovou. v tento den proběhlo okresní kolo soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků. v soutěži jsme měli dvě hlídky. z tercie A soutěžili Zdeňka Adamu, Lukáš Vlach, Irena 
Kovaříčková, Jáchym Škoda a Jan Jeništa, ze sekundy B Věra Kubečková, Magdalena 
Kvasničková, Anna Hejzlarová a Vendula Vlčková a ze sekundy A Jana Krutilová, Petr Martinec a 
Jaroslav Pultar. Doprovodila je prof. Prachařová, která je na soutěž připravovala během školního 
roku ve zdravotnickém kroužku. 7. května se také konal Okresní přebor v atletice na dráze v Novém 
Městě nad Metují. Ivana Johnová (1.A) zvítězila v běhu na 60 m, na 150 m a ve skoku do dálky 
v kategorii pro dorostenky, juniorky a ženy. Anna Rohulánová (1.A) byla v běhu na 150 m ve stejné 
kategorii druhá. Kamil Krunka (kvarta B) byl v běhu na 1000 m mezi dorostenci, juniory a muži 
čtvrtý. 

9. května se konalo 2. kolo přijímacích zkoušek a odpoledne klasifikační pedagogická rada pro 
4. ročník.10. květen byl dnem posledního zvonění pro 4. ročník a následující týden "svatým 
týdnem". Klasifikační pedagogická rada pro oktávy proběhla 16. května a o týden bylo oproti 4. 
ročníku posunuto i poslední zvonění a "svatý týden". 

Ve dnech 10. - 12. května strávili někteří členové pedagogického sboru se svými rodinnými 
příslušníky a přáteli víkend na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Prof. Rojtová a Zikmund pro ně 
připravili bohatý program: cyklistický výlet do Kutné Hory spojený s prohlídkou chrámu sv. 
Barbory a stříbrného dolu, noční hra, jízda zručnosti na kole a na kánoích. Nechybělo posezení u 
ohně s dobrou pečínkou a hudebními nástroji. 

12. května odjel autobus studentů s prof. Jirkovou, Štegerovou a Lubasovou na reciproční zájezd do 
Give do Dánska. Dánští partneři pro ně připravili bohatý program. Naši studenti si prohlédli město 
Give a školu, vyjeli na výlet do historického města Jelling a na zámek v Koldinghusu a do 
Legolandu. Na pobřeží Severního moře navštívili Ringkobing, Hvide Sande a rybářské muzeum 
Vestkyst. Byli přijati na radnici v Give. Volný čas využili kromě jiného i sportem. Domů se vrátili 
18. května. 

13. května připravil prof. Ježek pro studenty 1. ročníku, kvinty a zeměpisného semináře přednášku 
s promítáním o národních parcích Ameriky. Vybrané vstupné bylo použito na charitativní účely. 
14. května se v aule sešli budoucí studenti a jejich rodiče s ředitelem školy. Byli rozděleni do tříd 
podle zvolených jazyků a vyslechli si informace o organizaci jejich budoucí školní docházky. 
Schůzky byly dvě, zvlášť pro budoucí primány a pro studenty 1. ročníku čtyřletého studia. 15. 
května se naši studenti zúčastnili VI. Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Výtěžek 



z prodeje žlutých kytiček byl věnován na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. 16. května 
soutěžila v sólovém zpěvu v soutěži Jaroměřský slavík Michaela Mináriková (kvarta B), doprovodil 
ji prof. Poutník. 

15. května zahájili studenti 3.B řadu školních výletů. Spojili ho s exkurzí do jaderné elektrárny 
v Dukovanech a dále směřovali do Valtic, odkud vyjížděli za poznáním darů Jižní Moravy. Průvodci 
jim byli prof. Javůrek a Brát, vrátili se 17. května. 

V pátek 17. května se krajského kola Fyzikální olympiády pro kategorii E zúčastnili Martin 
Darebník, Kateřina Sedláčková a Michaela Mačková (všichni z kvarty A). Mezi úspěšné řešitele se 
dostala Kateřina Sedláčková, skončila na 9. místě. Současně probíhalo i krajské kolo Biologické 
olympiády, ve kterém nás reprezentovala Tereza Kalábová (kvarta B) a obsadila 10. místo. 

Další dva týdny byly ve znamení maturity. Studenti 4.A a 4.B maturovali ve dnech 20. - 23. května. 
Předsedou maturitní komise ve 4.A byla Mgr. Hana Krouželová z gymnázia v Úpici a ve 4.B PhDr. 
Irena Bartošová z gymnázia v Jaroměři. Všichni u maturitní zkoušky uspěli a vysvědčení převzali 
za přítomnosti rodičů v aule 24. května. Studenti oktávy A a oktávy B zúročili své sedmileté 
studium u maturity ve dnech 27. - 29. května, slavnostní předávání vysvědčení pro ně proběhlo 
30. května. Jeden student neprospěl z jednoho předmětu, jeden se nedostavil z důvodu dlouhodobé 
nemoci a ze zdravotních důvodů se nedostavil i jeden reprobant, jemuž byl stanoven náhradní 
termín na 18. červen. Předsedou maturitní komise byl v oktávě A Mgr. Jan Holý, ředitel gymnázia 
v Broumově, a v oktávě B Milan Losa z gymnázia v Trutnově. Maturity uzavřeli neformálně 
studenti svými maturitními večírky. z naší školy vyjeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise 
ředitel Pavel Škoda na gymnázium v Broumově, Zdeněk Polák na gymnázium do Jaroměře, 
Richard Brát na gymnázium v Úpici a Jindra Nývltová na gymnázium v Trutnově. 

21. května se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Marie Štěpánová (sekunda 
B) vybojovala 3. místo a Jana Krutilová (sekunda A) 7. místo. 

21. května zhlédli všichni studenti kromě maturantů v Městském divadle dr. J. Čížka inscenaci 
Drdovy hry "Dalskabáty hříšná ves" v provedení náchodských ochotníků. 28. května byl studentům 
nižšího gymnázia a kvinty promítnut v kině Vesmír film "Únos domů". 

22. května se v Novém Městě nad Metují konal atletický čtyřboj staršího žactva. Družstvo chlapců 
ve složení Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr (sekunda B), Miloš Beneš (tercie A), Miloslav 
Jára (tercie A), Dominik Prymš (kvarta B) a Ondřej Oleják (sekunda A) obsadilo poslední desátou 
příčku. Děvčata Klára Vančáková (kvarta A), Martina Preclíková (tercie B), Martina Zajícová 
(sekunda B), Marie Štěpánová (sekunda B), Jana Maršíková (sekunda B) a Edita Zeidlerová (tercie 
B) vybojovala 5. příčku. 

Dny od 29. května do 1. června trávili studenti sekundy B s prof. Víchem a Prachařovou a na 
školním výletě ve Studené Vodě u Božanova. Na stejném místě byli na výletě i studenti primy A 
s prof. Košvancem a Slavíkem ve dnech 28. - 31. května. 

31. května se u nás konala fyzikální olympiáda kategorie G zvaná Archimediáda. Naše gymnázium 
reprezentovalo 8 studentů. Zvítězil Pavel Vydra (sekunda B), 2. místo obsadil Karel Jára (sekunda 
A) a 3. místo Petr Polák (sekunda A). Celou soutěž připravil a organizoval prof. Klemenc. 

V průběhu dubna se zásluhou prof. Ježka rozběhla činnost Přírodopisného klubu. Milovníci přírody 
do konce školního roku uskutečnili v odpoledních hodinách několik expedic, při nichž navštívili 
lokality slatinných luk a lužních lesů, lokality proslulé výskytem vzácných rostlin, pozorovali 
hnízdící ptáky nebo rozmnožování obojživelníků. 

Červen 

V červnu proběhly u Pastvické ho rybníku nedaleko Kutné Hory cyklistické kurzy pro 3. ročník. Ve 
dnech 3.-10. června si fyzickou kondici zvyšovali studenti 3. B s prof. Rojtovou, Zikmundem a 



Javůrkem a v dalším týdnu od 10. do 17. června studenti 3.A s prof. Košvancem, Slavíkem a 
Zikmundovou. 

4. června byli na exkurzi v Terezíně studenti kvarty s prof. Štegerovou, Lubasovou a Poutníkem. 
O den později absolvovali terciáni spolu s prof. Dvořáčkovou, Ježkem a Slavíkem exkurzi do 
Kuksu a do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 5. červen byl rovněž prvním dnem několika výletů. 
Prima B s prof. Nývltovou a mzdovou účetní paní Šnorbertovou trávila školní výlet do 8. června na 
Šumavě. Ve stejném termínu byli v Beskydech studenti sekundy A s prof. Klemencem a H. 
Škodovou, v Doksech studenti kvinty A s prof. Janušovou a Kolářskou. Jeseníky byly cílem výletu 
kvarty B s prof. Matěnovou a Forejtem ve dnech 5.- 7. června. 7. června odjeli do Orlického Záhoří 
studenti 2. B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou, vrátili se 11. června. 

Sextáni byli 10. června na literárně historické exkurzi v Praze s prof. Nývltovou a H. Škodovou. 
11. června pak studenti sexty A odjížděli na výlet na Šumavu s prof. Bergrovou a Olejákem. 
Součástí výletu byl i sjezd řeky. Vrátili se 16. června. Sjíždět Sázavu se pokoušeli i studenti 2.A 
s prof. Brátem a Zikmundem v termínu 11.-14. června a studenti 1.A s prof. Rojtovou a Zikmundem 
ve dnech 18.-21. června. Od 10. do 12. června se na školním výletě ve Studené Vodě u Božanova 
rekreovali s prof. Sršňovou a Víchem studenti 1.B. Kvarta A byla na výletě v Jinolicích s prof. G. 
Škodovou a Ježkem ve dnech 12. -15. června a ve dny 12.-14. června trávili studenti sexty B s prof. 
Jirkovou a Šimonem u Hořic a studenti tercie A s prof. Šimkovou a Jaroušovou ve Studené Vodě u 
Božanova. Rovněž ve Studené Vodě trávili svůj výlet studenti kvinty B s prof. Venclíkovou ve 
dnech 16.-19. června. Jako druhý dozor se vystřídali prof. Vích s prof. Pavlíkem. Ve dnech 17.-19. 
června byli na stejném místě i studenti tercie B s prof. Poutníkem a G. Škodovou. 

11. června měl v aule několik koncertů Skřivánek. 13. června byli na literárně historické exkurzi 
v Praze studenti tercie B s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou. Ve dnech 14.-15. června byla v budově 
gymnázia volební místnost pro volby do Parlamentu České republiky. 

17. června navštívili při biologické exkurzi studenti kvinty A s prof. Jaroušovou přírodně zajímavou 
lokalitu Dubno u Ratibořic. 19. dubna besedoval v aule se studenty 2. ročníku a sexty velvyslanec 
Jihoafrické republiky pan Noel Lehoko. 20. června se na exkurzi do planetária v Hradci Králové 
vydali studenti kvinty B a 1.B s prof. Sršňovou a Brátem a 25. června absolvovali stejnou exkurzi 
studenti kvinty A a 1.A s prof. Sršňovou a Polákem. 20. června byli na literární exkurzi v Hronově 
studenti sekundy B s prof. Lubasovou a H. Škodovou, sexta A podnikla s prof. Nývltovou literární 
exkurzi do Ratibořic 21. června. 21. června večer se představil na svém koncertě v jízdárně 
náchodského zámku Sboreček. 

18. a 20. červen byly dny náhradního termínu maturit pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohli vykonat maturitní zkoušku spolu se svými spolužáky. Jedna studentka uspěla 
s vyznamenáním, druhý ze studentů neuspěl ze tří předmětů. Opravnou maturitu mu nelze povolit, 
protože tato zkouška byla pro něho reprobací. 

24. června se konala klasifikační porada. Ráno se studenti 1. ročníku, kvinty a 3.B zúčastnili v aule 
koncertu norského mládežnického sboru Ten Sing Lommedalen. 25. června zhlédli studenti tercie 
A, kvarty A, kvinty B, 1.B, 2.A a 3.A v Městském divadle inscenaci hry "Valérie a týden divů" 
v nastudování divadla DRED. 26. června byl v kině Vesmír pro studenty tercie, kvarty, 1.B, kvinty 
B, 2.A, sexty B a 3. ročníku promítán film "Čistá duše". 

Studenti sexty A byli ve dnech 25.-27. června na brigádě v lese. Spolu s nimi pracovali prof. 
Bergrová a Vích. Na literárně historické exkurzi v Praze byli 26. června studenti 1.A a kvinty A 
s prof. Nývltovou, Janušovou a Štegerovou. v programu bylo i divadelní představení v Národním 
divadle a ve Stavovském divadle. Biologickou exkurzi absolvovali s prof Ježkem 26. června 
studenti sekundy B a na exkurzi v čističce odpadních vod v Bražci byli s prof. Zikmundovou 
studenti 2.B 27. června. Rovněž 27. června proběhla ještě literární exkurze do Hronova pro studenty 
3.B. Vedoucí exkurze byla prof. Nývltová. Ve dnech 25.-27. června probíhala výměna učebnic na 
nižším gymnáziu. v posledním týdnu probíhalo také stěhování kanceláří a sborovny z přístavby do 



náhradních prostor. O prázdninách byla zahájena celková rekonstrukce přístavby, která byla 
vyvolána špatnou statikou této části budovy. 

28. června se třídní profesoři rozloučili se studenty rozdáním vysvědčení, profesoři mezi sebou pak 
na závěrečné poradě. Neformální rozloučení profesorského sboru však proběhlo již v úterý 
25. června při společenském posezení na školní zahradě. 

 

Zapsala Martina Karastojanovová  

  


