
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2002-03 
 

Ve školním roce 2002 - 03 nastoupili profesoři po prázdninách k přípravným pracím 27. srpna. 
Přivítali prof. Šárku Škodovou (Čj, Nj), která se vrátila po mateřské dovolené, a nového kolegu 
Štěpána Macuru (Čj, D, Z). v tomto školním roce nebyly žádné opravné zkoušky. Jeden student 
konal doplňovací zkoušku z českého jazyka a z biologie, aby mu mohlo být nostrifikováno 
vysvědčení z USA.  

Začátek školního roku byl poznamenán pokračujícími stavebními úpravami v přístavbě školy, které 
byly zahájeny začátkem července. Kancelářské prostory byly vystěhovány do dvou jazykových 
učeben a mimo provoz byla jedna učebna a sborovna v přístavbě. Kvůli nedostatku učeben byla 
k výuce využívána i aula a odborné laboratoře. Mimo provoz byla i tělocvična, kde se měnilo 
osvětlení a obložení stropu, a posilovna, která sloužila jako sklad nábytku z přístavby. Od září byl 
v přístavbě k dispozici pouze zrcadlový sál. v budově nefungovala vnitřní telefonní síť. 

Září 

Pro studenty začal školní rok 2. září, tentokrát bez projevů ministryně školství a ředitele školy, 
protože i školní rozhlas byl mimo provoz. Třídní profesoři přivítali nově přijaté žáky do primy (60 
studentů) a do 1. ročníku (60 studentů). 3. září začala výuka podle pravidelného rozvrhu.  

12. září zhlédli všichni studenti kromě primánů a sekundánů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
muzikál "Šumař na střeše". Odpoledne vyrazili studenti 1.A s prof. Ježkem a Macurou na 
dvoudenní seznamovací výlet do Zdoňova. s rodiči primánů se na třídní schůzce seznámili příslušní 
třídní profesoři.  

13. září odjela skupina 46 španělsky mluvících studentů s prof. Venclíkovou, Janušovou a Pavlíkem 
do Španělska. Místem pobytu bylo Lloret de Mar na Costa Brava. v programu byl celodenní výlet 
do Barcelony, návštěva aquaparku a prohlídka Dalího muzea ve Figueras. Vrátili se v neděli 
22. září.  

16. září besedovali studenti dějepisného a společenskovědního semináře se sudetskými Němci, 
rodáky z Broumova. Beseda se konala při příležitosti odhalení Kříže smíření v Teplicích nad 
Metují. Jedna studentka konala opravnou maturitní zkoušku z biologie a uspěla. 

18. září se naši studenti opět zúčastnili Srdíčkového dne, jehož výtěžek byl v tomto roce věnován 
dětským zařízením postiženým povodněmi. z naší školy se vydalo prodávat v ulicích města barevná 
srdíčka 20 studentů. Na účet pořádajícího občanského sdružení Život dětem jsme odeslali 
20.431,20 Kč, částka byla využita na pomoc Základní škole v Terezíně.  

19. září profesorský sbor zahájil tento školní rok v odpoledních a večerních hodinách šašlikovou 
party.  

Ve dnech 20. - 22. září byli v Krkonoších na ekologické olympiádě studenti Otakar Truněček (4.A), 
Lukáš Hilman (4.B) a Roman Řemínek (4.B) s prof. Ježkem. Mezi 12 družstvy obsadili 3. místo.  

23. - 25. září trávili studenti primy B s prof. Slavíkem a Martinkovou na výletě ve Studené Vodě 
u Božanova. 23. září reprezentovala školu skupina studentů za doprovodu prof. Rojtové v okresním 
kole Středoškolského atletického poháru CORNY, které se konalo v Novém Městě nad Metují. 
Družstvo dívek ve složení Kateřina Dostálová (1.B), Vendula Frintová (4.B), Kateřina Holečková 
(1.B), Lenka Jelínková (4.A), Ivana Johnová (2.A), Renata Kaválková (3.B), Judita Pavlištová 
(1.B), Eva Pinkavová (1.B), Anna Rohulánová (2.A) a Alžběta Valtová (1.B) vybojovalo 1. místo a 
postoupilo do krajského kola, které se konalo 9. října v Týništi nad Orlicí. Chlapci Petr Fucyman 
(1.B), Michal Geisler (1.A), David Hejna (1.A), Tomáš Hýbl (1.B), Tomáš Jaroš (1.A), Jan Králíček 
(1.B), Kamil Krunka (kvinta B), Šimon Kvasnička (sexta A) a Michal Preclík (sexta A) obsadili 
5. místo.  



Ve dnech 27. - 29. září poskytla škola prostory pro setkání neformálního sdružení učitelů fyziky 
Heuréka. Tato skupina se snaží o prosazování heuristické metody (metody objevování) při výuce 
fyziky a vypracovala i alternativní projekt výuky fyziky na ZŠ schválený ministerstvem školství. 
Tohoto setkání se zúčastnili 52 učitelé a studenti, organizačně i lektorsky ho zajišťoval prof. Polák.  

Říjen 

1. října byla předána k užívání tělocvična. Topení zde z důvodu rekonstrukce přístavby bylo 
zapojeno až po dalších dvou týdnech.  

3. října uspořádali studenti 4.A ve škole dobročinnou akci Musíme si pomáhat aneb povodňové 
koláčky. Napekli koláče a buchty, které prodávali studentům a profesorům školy. Výtěžek 2 342,- 
Kč byl vložen na povodňové konto.  

9. října reprezentovaly školu v krajském kole Středoškolského atletického poháru v atletice 
v Týništi nad Orlicí dívky Jana Cvikýřová (2.B), Kateřina Dostálová (1.B), Kateřina Holečková 
(1.B), Lenka Jelínková (4.A), Jana Jenková (2.A), Ivana Johnová (2.A), Judita Pavlištová (1.B), Eva 
Pinkavová (1.B) a Anna Rohulánová (2.A). Mezi šesti družstvy obsadily 4. místo. Doprovodila je 
prof. Rojtová.  

10. října vyjeli 42 studenti s prof. Víchem a Preclíkem na výstavu informačních technologii INVEX 
2002 do Brna.  

14. října přijelo z partnerské školy v Oesede 37 studentů s prof. Gerdem Kopschem a Hardmutem 
Pischlem. Studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů, kteří navštívili Německo na jaře. 
Němečtí studenti byli přivítáni na radnici, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka, pevnost 
Dobrošov, pivovar. Vyjeli na celodenní výlet do Prahy a do Broumova a Adršpašských skal a 
navštívili i Nové Město nad Metují. z našich profesorů se jim věnovali prof. Forejt, Martinková a 
Š. Škodová. Hosté odjeli 23. října v ranních hodinách.  

15. října jsme se opět zapojili do veřejné sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. Osm našich studentů prodávalo v ulicích města bílé pastelky. Výtěžek 
sbírky byl věnován na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Naši 
studenti vybrali celkem částku 16 078, 70 Kč.  

16. října vyjel sbor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka do polského Klodzka, kde svým 
vystoupením zpestřili Dny česko-polské kultury.  

17. října se utkalo v košíkové v okresním kole Středoškolských her v Jaroměři družstvo dívek ve 
složení Michaela Hofmanová (kvinta B), Adéla Jirková (4.B), Romana Karásková (1.A), Eva 
Králová (septima B), Adéla Novotná (2.A), Tereza Plachá (septima B), Michaela Rojtová (tercie B), 
Lenka Štrausová (2.A) a Alžběta Škytová (1.A). Obsadily 3. místo, doprovodil je prof. Zikmund. 
Stejný turnaj absolvovali chlapci 23. října v Broumově. 3. místo zde vybojovalo mužstvo ve složení 
Tomáš Hromádko (sexta B), Ondřej Klimek (sexta A), Tomáš Kosař (kvinta B), Ondřej Kovář 
(sexta A), Jiří Maixner (septima B), Adam Rak (sexta A) a Petr Vlach (sexta A). Doprovodil je prof. 
Košvanec.  

24. října se studenti tercie, kvarty a 1. ročníku zúčastnili v aule výchovného koncertu o vývoji 
blues. v tomto dni zahájil svou letošní činnost Klub uměleckých šestnáctek (KUŠ) promítáním 
filmu Svatba jako řemen Jiřího Krejčíka. Protože však nikdo nepřišel, zopakovali promítání ještě o 
týden později.  

Ve dnech 29. - 30. října byly podzimní prázdniny, které navazovaly na státní svátek 28. října.  

Listopad 

1. - 2. listopadu byla na naší škole volební místnost pro komunální volby.  



6. listopadu navštívili studenti sexty, septimy, 3. - 4. ročníku Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, aby 
zhlédli inscenaci hry Robinsona Jefferse "Pastýřka putující k dubnu" v nastudování Klicperova 
divadla v Hradci Králové.  

12. listopadu reprezentovalo družstvo starších žákyň naši školu v okresním přeboru 
Středoškolských her v basketbale v Jaroměři. Základ družstva tvořily dívky Lucie Mikšovská 
(kvarta B), Blanka Popovičová (kvarta B), Martina Preclíková (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie 
B) a Daniela Vávrová (tercie B) a obsadily 3. místo. Doprovodila je prof. Rojtová.  

13. listopadu vyjeli do Hradce Králové na výstavu "Svět očima bible" studenti sekundy s prof. 
Dvořáčkovou, Nývltovou a H. Škodovou. 14. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící 
pedagogická rada.  

15. listopadu navštívili Antické muzeum v Hostinném studenti dějepisného semináře pro 3. ročník 
s prof. Dvořáčkovou. Ve škole několik studentů recitovalo na chodbách i v kabinetech básně, čímž 
připomněli Den poezie. Podobnou akci zopakovali i v sobotu 16. listopadu v ulicích města. Oporou 
jim byl prof. Macura.  

15. listopadu se také konal Běh do zámeckých schodů o pohár starosty města. v kategorii B bylo 
naše družstvo ve složení Filip Adler (sekunda A), Lukáš Bartoš (sekunda B), Jakub Hynek (sekunda 
B), Martin Kábrt (sekunda B), Václav Zídka (sekunda A), Pavlína Bergerová (sekunda B), Markéta 
Kopecká (sekunda B), Veronika Poláčková (sekunda B), Kristýna Slavíková (sekunda B) a Lucie 
Zeinerová (sekunda B) na druhém místě. Lucie Zeinerová měla nejlepší čas v jednotlivcích. Druhé 
místo obsadilo i družstvo v kategorii C ve složení Jan Kortus (tercie A), Ondřej Oleják (tercie A), 
Petr Polák (tercie A), David Ptáček (kvarta B), Jiří Svatoš (kvarta B), Lucie Mikšovská (kvarta B), 
Blanka Popovičová (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie B), Jana Vančáková (tercie B) a Kateřina 
Vítková (tercie B). v jednotlivcích obsadil Petr Polák první a Ondřej Oleják druhé místo, Kateřina 
Vítková čtvrté a Jana Vančáková páté místo. První místo obsadila děvčata Kateřina Dostálová (1.B), 
Kateřina Holečková (1.B), Kateřina Linhardtová (tercie A), Gabriela Patriková (tercie A) a Eva 
Pinkavová (1.B) v kategorii D. Dostálová, Pinkavová, Holečková a Linhardtová obsadily 
v jednotlivcích 1. - 4. místo v uvedeném pořadí. v kategorii E vybojovali chlapci Jan Králíček (1.B), 
Kamil Krunka (kvinta B), Tomáš Křivka (4.B), Michal Preclík (sexta A) a Dominik Prymš (kvinta 
B) druhé místo a družstvo ve složení Jan Diblík (septima A), Jindřich Horváth (kvarta B), Milan 
Mach (septima A), Petr Miroš (septima A) a Zdeněk Zima (septima A) obsadilo čtvrtou příčku. 
v jednotlivcích byli nejlepší Mach (4. místo) a Křivka (5. místo). Běžce doprovázel prof. Zikmund.  

18. listopadu reprezentovali školu na plaveckých závodech studenti nižšího gymnázia. Družstvo 
mladších žákyň tvořily Marcela Balcarová (sekunda A), Monika Hylenová (prima A), Anna 
Maixnerová (prima B), Jana Maršíková (tercie B), Anna Richtrová (prima A) a Barbora Svobodová 
(sekunda A), družstvo mladších žáků Filip Adler (sekunda A), Tomáš Dostál (prima B), David 
Horník (prima A), Pavel Mrověc (sekunda A), Michal Švorc (prima B) a Václav Zídka (sekunda A). 
Družstvo starších žákyň ve složení Petra Celbová (tercie B), Leona Hartmannová (1.B), Blanka 
Jedličková (kvarta A), Gabriela Myšáková (kvinta A), Eva Pinkavová (1.B), Blanka Popovičová 
(kvarta B) a Lucie Zeinerová (sekunda B) vybojovalo 1. místo a postupuje do regionálního kola. 
Družstvo starších žáků - Miloš Beneš (kvarta A), Tomáš Hýbl (1.B), Miloslav Jára (kvarta A), 
Martin Jarouš (kvarta A), Jan Jeništa (kvarta A), Karel Petránek (kvarta A) a Jiří Svatoš (kvarta B) - 
obsadilo 3. místo. Plavce doprovodil prof. Slavík.  

18. listopadu byli na exkurzi v Muzeu experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové 
studenti 1.A a kvinty B s prof. Macurou a Štegerovou. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 1.B a 
kvinty A 21. listopadu. Ve stejný den se v odpoledních hodinách konaly schůzky rodičů. 22. 
listopadu zhlédli v Městském divadle všichni studenti kromě studentů septimy a 4. ročníku 
vystoupení folklórního souboru Barunka.  

26. listopadu navštívili v aule studenti tercie, kvarty a 1. ročníku výchovný koncert ve stylu country.  



Ve dnech 27. - 28. listopadu byla naše škola pořadatelem Středoškolských her ve volejbale. 
27. listopadu se utkali chlapci. Naše škola měla v turnaji dvě mužstva. Mužstvo ve složení Petr 
Fucyman (1.B), Vít Havelka (3.B), Tomáš Křivka (4.B), Adam Lád (3.A), Martin Míšek (4.B), 
Roman Řemínek (4.B) a Jiří Šimon (4.A) obsadilo 3. místo a mužstvo ve složení Ondřej Čejchan 
(3.B), Jan Dvořák (3.B), Ondřej Kubec (3.A), Šimon Kvasnička (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), 
Michal Preclík (sexta A), Radek Rinn (sexta A) a Petr Vlach (sexta A) 6. místo ze šesti družstev. O 
den později jsme v soutěži dívek měli opět dvě družstva. Družstvo ve složení Tereza Hanousková 
(3.A), Lucie Hejzlarová (2.B), Dita Kašparová (4.A), Petra Klemmová (4.B), Anna Rohulánová 
(2.A) a Alžběta Valtová (1.B) obsadilo 2. příčku a družstvo ve složení Martina Čejchanová (1.B), 
Eliška Hedvíková (kvarta A), Lucie Hepnarová (1.B), Adéla Jarkovská (kvinta A), Eliška Joudalová 
(kvinta A), Eva Králová (septima B) a Michaela Válkyová (3.A) 3. příčku z devíti družstev. O 
organizaci se zasloužil hlavně prof. Košvanec spolu s některými studenty.  

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili studenti sexty, septimy a 2. - 4. ročníku kino Vesmír, aby zhlédli 
dokumentární snímky režiséra Jana Špáty. Součástí byla i beseda s autorem filmů.  

29. listopadu se do Klicperova divadla v Hradci Králové vydali studenti kvarty B s prof. Poutníkem 
a Dvořáčkovou na inscenaci hry "Ježíškova košilka" Jana Zahradníčka. Přednášky o Islandu se ve 
dvou skupinách v aule zúčastnili studenti sekundy, tercie, kvinty a 1. ročníku.  

30. listopadu se v Beránku konal stužkovací ples pro studenty maturitního ročníku. k tanci hrál 
Relax Band, diskotéku ve vinárně připravil DJ Tryskáč z rádia Černá hora. Kromě stužkování 
zpestřilo program plesu několik předtančení a studenti připravili i tombolu.  

KUŠ promítal v listopadu dva filmy. 7. listopadu ruský film Alexandra Proškina "Chladné léto roku 
1953" a 28. listopadu film Věry Chytilové "Kopytem sem, kopytem tam".  

Prosinec 

Ve dnech 2. - 4. prosince byli na školním výletě na Benecku studenti primy A s prof. G. Škodovou a 
Martinkovou.  

3. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se zúčastnilo 9 
studentů. Studenti 4. ročníku a dějepisného semináře se v aule zúčastnili besedy s prof. Wolfem o 
jeho knize "Jan Kolda ze Žampachu".  

5. prosince proběhl další Srdíčkový den, jehož výtěžek bude věnován z části na dovybavení nové 
transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií umístěné ve Fakultní nemocnici 
v Praze Motole a z části na dětská zařízení postižená povodněmi. Naši studenti vybrali v ulicích 
města i ve škole celkem 21.501,20 Kč. Ve stejný den reprezentovali školu v regionálním kole 
v plavání ve Vysokém Mýtě dvě družstva. Družstvo dorostenců ve složení Jan Dostál (2.B), Tomáš 
Hýbl (1.B), Ondřej Klimek (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), Petr Novák (3.A), Tomáš Roman 
(septima B) a Martin Tancoš (3.A) vybojovalo 2. místo. Na 3. místě se ve své kategorii umístily 
starší žákyně Petra Celbová (tercie B), Blanka Jedličková (kvarta A), Simona Mrázková (kvarta A), 
Gabriela Myšáková (kvinta A) a Lucie Zeinerová (sekunda B). Závodníci sklízeli úspěchy i 
v individuálním hodnocení.  

10. prosince byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.A s prof. Zikmundovou, o týden později 
17. prosince stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.B s prof. Suchankovou.  

11. prosince se v odpoledních hodinách konal 7. ročník ZelíCupu. Vítězným vzorkem se stalo zelí 
prof. Lubasové, druhé místo obsadila se svým zelím prof. Štegerová a třetí místo prof. Zikmund.  

12. prosince proběhl Den otevřených dveří, především pro zájemce o studium a jejich rodiče, ale i 
pro veřejnost.  

13. prosince byli studenti sekundy A s prof. H. Škodovou na exkurzi v Novém Městě nad Metují na 
výstavě týkající se vánočních tradic a zvyků.  



16. prosince zhlédli v kině Vesmír film "Stoprocentně bílý" studenti sexty, septimy a 2. - 4. ročníku. 
Promítání bylo součástí projektu Jeden svět, který realizuje obecně prospěšná společnost Člověk 
v tísni.  

KUŠ promítal v prosinci dva filmy, 4. prosince ruský film Sergeje Solovjova "Assa" a 19. prosince 
film "Bolek a Lolek na Divokém západě".  

Poslední týden vyučování před vánočními prázdninami byl náročný pro soubor Skřivánci. 
Uskutečnili v aule řadu koncertů pro děti mateřských škol, postižené děti, veřejnost a v pátek i pro 
naše studenty. Toto poslední vystoupení bylo spojeno i s pásmem, které připravili členové 
historického kroužku. Soubor Skřivánci vede prof. Poutník a historický kroužek prof. Dvořáčková. 
20. prosince končilo vyučování po čtvrté hodině. Příjemným rozloučením se starým rokem byl 
tradiční koncert Sborečku na schodech gymnázia. Profesoři se před Vánocemi sešli ještě po 
vyučování na vánoční besídce ve školní klubovně.  

Vánoční prázdniny byly ve dnech 23. prosince 2002 až 3. ledna 2003. 

Leden 

Vyučování v novém kalendářním roce začalo v pondělí 6. ledna.  

8. ledna byli studenti 4.B s prof. Nývltovou na exkurzi v Malých Svatoňovicích.  

9. ledna se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. v I. kategorii soutěžilo 13 studentů. 
První dvě místa obsadily se stejným počtem bodů Magdaléna Kvasničková (tercie B) a Tereza 
Soldánová (kvarta B). Obě postupují do okresního kola. II. kategorie měla 29 soutěžících. Do 
okresního kola postupuje prvních pět nejúspěšnějších: Radka Martincová (septima B), Tereza 
Maršíková (2.A), Ivana Vítková (3.B), Tomáš Kábrt (septima A) a Kristýna Recinová (4.B).  

10. ledna navštívili studenti tercie až septimy a 1. - 4. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
koncert houslisty Pavla Šporcla.  

Víkend od 10. do 12. ledna strávila většina studentů 2.A na horách v Janských lázních s prof. 
Rojtovou a Ježkem.  

Ve dnech 13. a 15. ledna proběhlo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 1. kategorie 
měla 34 účastníky. Zvítězili Martin Kábrt (sekunda B), Anna Richtrová (prima A) a Zuzana 
Škopová (sekunda A) v tomto pořadí. v 2. kategorii soutěžilo 16 studentů a vítězi se stali Anna 
Hejzlarová (tercie B), Lucie Růžičková (tercie A), Karel Jára (tercie A), Pavel Vydra (tercie B) a 
Magdaléna Kvasničková (tercie B). 21 student pokoušel úspěch ve 3. kategorii. Nejlepší byli 
Veronika Petrová (septima B), Radka Martincová (septima B) a Zdeněk Nývlt (septima B). 
Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola.  

14. ledna se konalo krajské kolo Matematické olympiády v Hradci Králové. Naši školu 
reprezentovalo 8 účastníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří Šebesta (3.A) 9. - 13. místem.  

15. ledna zhlédli studenti nižšího gymnázia a kvinty v kině Vesmír film "Smradi".  

17. ledna reprezentovali školu v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii A Martin Míšek 
(4.B), který se zařadil mezi úspěšné řešitele, a Otakar Truněček (4.A).  

21. ledna proběhlo školní kolo soutěže konverzace ve francouzském jazyce. v 1. kategorii soutěžilo 
5 studentů, zvítězila Lenka Vašíčková (kvinta B). 2. kategorie měla 4 soutěžící, zvítězila Radka 
Martincová (septima B) a postupuje do krajského kola.  

21. ledna byla za účasti zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, České školní inspekce, 
ředitelů okolních škol a dalších hostí slavnostně otevřena zrekonstruovaná přístavba školy a 
otevřena pobočka Pedagogického centra v Hradci Králové, jemuž naše škola pronajímá prostory. 
Slavnost osvěžili svým vystoupením Skřivánci i Sboreček.  



23. ledna se konala klasifikační porada za 1. pololetí. Ve stejný den zvítězila v okresním kole 
soutěže konverzace v německém jazyce Eva Suchánková (kvarta A) a postupuje do krajského kola.  

Ve dnech 23. - 24. ledna byla naše škola pořadatelem SŠH ve florbale. Organizace soutěže se ujal 
prof. Košvanec. 23. ledna se utkali starší studenti. Naše mužstvo ve složení Michal Hála (1.A), 
Martin Ducháč (septima B), Zdeněk Zima (septima A), Jindřich Srba (septima B), Tomáš Drašnar 
(septima B), Tomáš Hromádko (sexta B), Miloslav Jára (kvarta A), Petr Miroš (septima A), Štěpán 
Hejzlar (1.A), Jan Zavřel (sexta B), Petr Černohouz (2.B) a Martin Smutník (sexta A) vybojovalo 
mezi šesti 2. příčku. 24. ledna byla určena soutěž mladším studentům. Mužstvo našeho gymnázia ve 
složení Tomáš Jirman (sexta A), Lukáš Vlach (kvarta A), Miloslav Jára (kvarta A), Jáchym Škoda 
(kvarta A), Vojtěch Šubrt (kvarta A), Marek Vít (1.A), Martin Kábrt (sekunda B), Jiří Zelený (kvarta 
A), Ondřej Oleják (tercie A), Miloš Štěpař (tercie A), Filip Adler (sekunda A) a Lukáš Hornych 
(sekunda A) bylo mezi šesti na pátém místě.  

24. ledna zúročili své matematické schopnosti studenti primy v soutěži Pythagoriáda, pro studenty 
sekundy byla stejná soutěž uspořádána 30. ledna. 28. ledna se konalo školní kolo Matematické 
olympiády pro kategorie B a C. v kategorii B soutěžilo 11 studentů, úspěšnými řešiteli se stali Jan 
Dostál (2.B), Jitka Košnerová (2.A), Kristýna Joudalová (sexta B), Martin Smutník (sexta A), 
Šimon Kvasnička (sexta A) a Julie Brátová (sexta A). v kategorii C se utkalo 14 soutěžících, 
úspěšnými řešiteli byli Petr Fucyman (1.B), Kateřina Sedláčková (kvinta A), Petr Hornych (kvinta 
A), Jiří Kadaník (kvinta B), Soňa Hrachová (1.A) a Dominik Mervart (1.B). Úspěšní řešitelé 
postupují do krajského kola. 29. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorii 
Z9. Naši školu reprezentovalo 5 studentů, Antonín Špaček (kvarta B) zvítězil, druhé místo obsadil 
Jan Jeništa (kvarta A). Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Jiří Svatoš (kvarta B), Miloslav Jára 
(kvarta A) a Karel Petránek (kvarta A). Nejlepší dva byli pozváni do krajského kola, které se konalo 
19. března. Oba se zařadili mezi úspěšné řešitele.  

28. ledna se studenti společenskovědních seminářů zúčastnili v Beránku semináře na téma 
"Náboženství a terorismus", který vedl PhDr. Zdeněk Vojtíšek.  

KUŠ promítal v lednu jeden film, a to 23. ledna "Sladké hry minulého léta" Juraje Herze.  

30. ledna dostali studenti pololetní vysvědčení. 31. leden byl den pololetních prázdnin. 

Únor 

Od 3. do 7. února jsme měli jarní prázdniny.  

Od 1. února začala prof. Hana Škodová používat své dřívější příjmení Vrátilová.  

Po jarních prázdninách začaly lyžařské kurzy. Na chatu Labská 66 u Bártlovy lávky odjeli 9. února 
studenti 1.A s prof. Šulcem, Suchankovou a Ježkem. O týden později je střídali studenti sekundy B 
s prof. Rojtovou a Brátem, následovali je studenti 1.B s prof. Slavíkem, Kolářskou, Víchem a 
Karastojanovovou jako hostem. Jako poslední absolvovali lyžařský výcvik na této chatě studenti 
sekundy A s prof. Košvancem a G. Škodovou. Ti se vrátili 9. března. Kvintáni trávili lyžařský kurz 
na chatě Mamut u Spáleného Mlýna. Kvinta A s prof. Nejmanem a Štegerovou ve dnech 1. - 8. 
března a kvinta B s prof. Zikmundem, Olejákem a Zikmundovou od 8. do 15. března.  

12. února reprezentovaly školu v okresním kole Dějepisné olympiády Jana Šulcová (kvarta A) a 
Monika Máslová (kvarta A). Jana obsadila 4. - 5. místo.  

18. února proběhlo "Veselé fotografování" tříd, které měly o fotky zájem. Nepřítomné třídy a 
profesorský sbor se fotografovaly měsíc nato 18. března. 19. února se konalo školní kolo Biologické 
olympiády. v kategorii B pro 1. - 2. ročník, kvintu a sextu soutěžilo 25 studentů. Zvítězila Alena 
Drašnarová (sexta A), 2. místo patří Marii Novákové (kvinta A) a 3. místo Janu Votavovi (2.B). 
v kategorii A pro 3. ročník a septimu bylo pět soutěžících. 1. místo vybojovala Ivana Hralová (3.B), 
2. místo Aleš Drašnar (septima A) a 3. místo Lenka Kobrová (3.A). Ivana Hralová obsadila 



v krajském kole 21. března 21. místo. 20. února měli studenti 1. ročníku a kvinty možnost zapsat se 
do tanečních kurzů.  

21. února vystoupil v aule pěvecký sbor mládeže Ten Sing s koncertem pro 2. - 3. ročník a sextu a 
septimu.  

24. února odjela skupina studentů na výměnný pobyt do Georgsmarienhütte v SRN, který trval do 5. 
března. Studenty doprovodil pan ředitel Škoda a prof. Forejt a Š. Škodová.  

26. února proběhla olympiáda v latině. v kategorii A pro méně pokročilé byli 4 soutěžící a zvítězila 
Radka Martincová (septima B) a v kategorii B pro pokročilejší soutěžili dva studenti, zvítězil 
Václav Kovalčík (septima A). Václav Kovalčík obsadil v zemském kole této soutěže nazvané 
Certamen latinum 20. března 4. - 5. místo a postoupil do republikového kola.  

27. února se konala v aule pro studenty 4. ročníku a společenskovědního semináře beseda 
o dobrovolnické činnosti v cizině. Diskusní setkání uspořádaly neziskové organizace v rámci 
pilotního vzdělávacího projektu pro Královéhradecký kraj "Dobrovolnictví bez hranic". 28. února 
vyjela skupina zájemců s prof. Košvancem do Prahy na veletrh sportovních potřeb Sportprag.  

V únoru proběhla okresní kola Olympiády v českém jazyce. z nižšího gymnázia soutěžily dvě 
studentky, Magdaléna Kvasničková (tercie B) vybojovala 2. místo. z vyššího gymnázia jsme měli 5 
zástupců, Radka Martincová (septima B) vybojovala 2. místo a Tereza Maršíková (2.A) 3. místo. 
Všechny jmenované postupují do krajského kola.  

Březen 

V březnu se konalo školní kolo Chemické olympiády. v kategorii B soutěžilo 13 studentů, první tři 
místa obsadili Hana Šourková (3.A), Martin Holeček (3.A) a Eva Majerová (septima B). v kategorii 
C bylo 7 soutěžících, zvítězila Jitka Košnerová (2.A), 2. místo obsadila Kateřina Knytlová (sexta B) 
a 3. místo Lenka Ducháčová (2.A). 29. března proběhlo krajské kolo Chemické olympiády pro 
kategorii C, v němž soutěžil kromě výše uvedených ještě Ondřej Čuhanič (2.B). Kateřina Knytlová 
vybojovala 2. místo a Jitka Košnerová 3. místo. 7. března proběhlo i okresní kolo Chemické 
olympiády pro nižší gymnázium. Zde jsme měli 2 reprezentanty: Karla Petránka (kvarta A) a Jiřího 
Svatoše (kvarta B).  

4. března zvítězila Radka Martincová (septima B) v oblastním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a postoupila do celostátního kola.  

13. března promítal KUŠ film Juliusze Machulskeho "Sexmise".  

19. března se dívky kvinty a 1. ročníku zúčastnily besedy o reprodukčním zdraví nazvané "S tebou 
o tobě", pro primánky byla připravena podobná beseda s názvem "Čas proměn". Ve stejný den se 
konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A vybojoval Václav Hrnčíř (prima B) 2. 
místo, v kategorii B Jakub Marek (sekunda A) 3. - 4. místo a v kategorii C David Ptáček (kvarta B) 
7. místo. v kategorii D jsme měli čtyři zástupce. Zvítězil Jan Kubeček (kvinta B), 2. místo patřilo 
Janu Votavovi (2.B), Veronika Petrová (septima B) obsadila 6. místo a Kamil Krunka (kvinta B) 7. 
místo. Krajského kola, které se konalo 4. dubna, se zúčastnil Václav Hrnčíř a vybojoval 2. místo 
v kategorii A a v kategorii D se na 2. místě umístil Jan Kubeček a na 8. Jan Votava.  

20. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.B s prof. Nývltovou a Štegerovou. Navštívili židovské 
město v Josefově. Jedna skupina studentů pak byla v Památníku heydrichiády v pravoslavném 
kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí a druhá skupina ve Veletržním paláci na výstavě 
moderního umění. Večer zhlédli ve Zkušebně Divadla na Vinohradech dvě jednoaktovky Václava 
Havla "Rodinný večer" a "Vernisáž".  

Pro studenty septimy a 3. ročníku se 20. března v aule konala beseda s Martinem Stillerem "Na 
kolech přes alpské průsmyky".  



21. března proběhla tradičně soutěž Matematický klokan, jíž se zúčastnilo 317 studentů. v kategorii 
Benjamín obsadili 1. - 2. místo Václav Hrnčíř (prima B) a Michaela Kavková (sekunda B), 3. místo 
Jan Voborník (prima B). v kategorii Kadet zvítězil Jan Jeništa (kvarta A), Michaela Rojtová (tercie 
B) byla druhá a 3. - 4. místo obsadili Petr Polák (tercie A) a Tadeáš Umlauf (tercie A). První tři 
místa v kategorii Junior obsadili Šimon Kvasnička (sexta A), Andrea Bergerová (sexta B) a Lukáš 
Macura (sexta A) a v kategorii Student Otakar Truněček (4.A), Jan Zelený (3.A) a Jiří Šebesta 
(3.A). v rámci okresu byli Václav Hrnčíř a Michaela Kavková na 3. - 4. místě, Jan Jeništa na 
druhém a Michaela Rojtová na třetím místě, Šimon Kvasnička na prvním a Andrea Bergerová na 
třetím místě a v kategorii Student obsadili tři první místa naši studenti.  

25. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Štegerovou a Vrátilovou. Navštívili židovské 
město v Josefově, Centrum EU a v divadle Na zábradlí zhlédli Čechovovu hru "Strýček Váňa". 25. 
března se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. v kategorii B jsme měli 
5 soutěžících, nejlépe dopadla Julie Brátová (sexta A). Obsadila 8. - 10. místo. v kategorii C 
reprezentovali školu 4 studenti, nejlepší byla Kateřina Sedláčková (kvinta A), obsadila 17. - 20. 
místo.  

27. března vystoupil sbor Skřivánci při příležitosti Dne učitelů v aule Univerzity Hradec Králové. O 
den později zahráli a zazpívali našim profesorům a studentům na schodech budovy školy. Někteří 
členové profesorského sboru oslavili Den učitelů bowlingem v odpoledních hodinách.  

Duben 

3. dubna se uskutečnily dvě exkurze do Prahy. Studenti 3.A a septimy B s prof. Jaroušovou, 
Rojtovou a Brátem navštívili Hrdličkovo muzeum a Národní technické muzeum. Studenti 2.A a 
sexty A byli s prof. Nývltovou, Janušovou a Jirkovou na Pražském hradě a v Salesiánském divadle 
v Kobylisích zhlédli divadelní hru v anglickém jazyce "Moon Palace". Exkurzi do Hrdličkova 
muzea a Národního technického muzea absolvovali i studenti 3.B a septimy A s prof. Matěnovou, 
Klemencem a Polákem 8. dubna.  

3. dubna se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, jehož organizace se již tradičně 
ujal prof. Klemenc. v kategorii E nás reprezentovalo 8 studentů a šest z nich obsadilo prvních šest 
míst v tomto pořadí: Karel Jára (tercie A), Petr Polák (tercie A) a Antonín Špaček (kvarta B) se 
dělili o 2. - 3. místo, Karel Petránek (kvarta A), Jiří Svatoš (kvarta B) a Eva Suchánková (kvarta A). 
Všech šest soutěžilo i v krajském kole 16. května. Nutno dodat, že tato kategorie byla určena pro 
kvartány a první dvě místa obsadili terciáni. v kategorii F jsme měli šest soutěžících, všichni byli 
úspěšnými řešiteli. Zvítězil Petr Polák (tercie A), 2. místo obsadil Karel Jára (tercie A).  

4. dubna vybojoval Václav Hrnčíř (prima B) 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády 
v kategorii A. v kategorii D obsadil Jan Kubeček (kvinta B) také 2. místo a Jan Votava (2.B) 8. 
místo. Soutěžící doprovodil prof. Košvanec.  

4. dubna zhlédli v aule studenti septimy a 3. - 4. ročníku divadelní představení "Žalozpěv za 77 297 
obětí" inspirované básnickou prózou Jiřího Weila v nastudování členů divadla Miriam. 10. dubna 
pak byli ještě v aule na dalším představení tohoto divadla "Lidé lidem dveře otvírají" podle Jiřího 
Wolkera.  

5. dubna se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konalo krajské kolo 
Chemické olympiády kategorie B. Naše gymnázium reprezentovalo 6 studentů. Hana Šourková 
(3.A) obsadila 4. místo, 5. místo vybojovala Eva Majerová (septima B), šesté Tereza Hanousková 
(3.A), sedmé Jana Jirásková (septima B), osmé Martin Holeček (3.A) a desáté Michaela Dyntarová 
(septima A).  

9. dubna soutěžila Radka Martincová (septima B) v ústředním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a obsadila 10. - 11. místo.  



KUŠ uvedl v dubnu dva filmy. 10. dubna "Konec starých časů" v režii Jiřího Menzela a 24. dubna 
opět Menzelův film "Skřivánci na niti".  

10. dubna proběhla hodnotící porada a třídní schůzky.  

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6 - Z8. v kategorii Z6 
jsme měli 11 soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhli Václav Hrnčíř (prima B), který vybojoval 1. - 
7. místo, a Jan Voborník (prima B) 12. - 13. místem. v kategorii soutěžily tři naše studentky. Iveta 
Svatošová (sekunda B) zvítězila, Markéta Kopecká (sekunda B) obsadila 4. místo a Alžběta 
Borůvková (sekunda A) 5. - 6. místo. Šest soutěžících měřilo své síly v kategorii Z8. Karel Jára 
(tercie A) zvítězil, Petr Polák (tercie A) vybojoval 5. - 6. místo a Michaela Rojtová (tercie B) 7. 
místo. Soutěžící doprovodila prof. Sršňová.  

11. dubna soutěžila Alena Drašnarová (sexta A) v krajském kole Biologické olympiády 
v kategorii B. Obsadila 17. - 19. místo.  

14. dubna se konaly přijímací zkoušky pro školní rok 2003-04. Do čtyřletého studia bylo v 1. kole 
přijato i s odvolacím řízením 58 uchazečů z 74 přihlášených. Jedno místo bylo obsazeno v druhém 
kole, které se konalo15. května. Jedno místo z druhého kola zůstalo volné, protože se žádný další 
uchazeč nedostavil. k osmiletému studiu se hlásilo 127 žáků, přijato bylo i s odvolacím řízením 60 
uchazečů. Pro srovnání s vrstevníky ze ZŠ vypracovávali testy přijímacích zkoušek i naši kvartáni. 
Studenti 4. ročníku měli studijní volno. Ostatní studenti navštívili Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, 
aby zhlédli hru Raye Cooneyho "Tři a tři je pět aneb romance pro internet" v nastudování 
červenokosteleckého divadelního souboru.  

16. dubna byli na exkurzi v Praze studenti septimy s prof. Nývltovou, Štegerovou a Vrátilovou. 
Navštívili Břevnovský klášter, Bílou horu, prohlédli si budovu Národního divadla a večer zhlédli 
v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". Skřivánci pod vedením prof. 
Milana Poutníka vystoupili v lázeňském kině ve Velichovkách s koncertem "Písničky z pohádek". 
v tento den se také soutěžilo. Proběhlo okresní kolo Pythagoriády. v kategorii pro 7. třídy zvítězil 
Vladimír Lambert (sekunda B), Samuel Sichrovský (sekunda B) obsadil 4. - 7. místo a Johana 
Hůlková (sekunda A) 13. - 17. místo. v kategorii pro 6. třídy obsadil 6. - 8. místo Václav Hrnčíř 
(prima B), 26. místo Jan Hrabčuk (prima A) a 27. - 29. místo Jan Mervart (prima A). Rovněž 16. 
dubna se konalo i krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii. Magdaléna 
Kvasničková (tercie B) obsadila 7. - 10. místo.  

16. dubna vstoupili ve svazek manželský prof. Martina Karastojanovová s prof. Miloslavem 
Javůrkem. Prof. Karastojanovová tak změnila příjmení na Javůrková.  

17. - 18. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. Hned po Pondělí velikonočním psali studenti 4. 
ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka.  

22. dubna se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v přespolním běhu. v běhu na 1000m 
obsadil mezi mladšími žáky Petr Šedivý (prima B) 9. místo a Jan Čimera (prima B) 13. místo. 23. 
dubna se konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro II. kategorii. Radka Martincová 
(septima B) obsadila 4. místo a Tereza Maršíková (2.A) 13. místo. 25. dubna soutěžilo 
v regionálním kole Fyzikální olympiády 5 studentů v kategorii B, 3 studenti v kategorii C a 3 
studenti v kategorii D. Úspěšnými řešiteli se stali dva studenti v kategorii D: Kateřina Sedláčková 
(kvinta A) obsadila 5. místo a Martin Darebník (kvinta A) 10. místo. Doprovodil je prof. Polák.  

Ve dnech 23. - 27. dubna se krásami Paříže nechala okouzlit skupina našich studentů s prof. 
Aršakuni a Šimkovou.  

Koncem dubna jsme přivítali studenty z Dánska na týdenní výměnný pobyt. Pobývali zde ve dnech 
28. dubna - 2. května. Navštívili Teplicko-adršpašské skály, Ostaš, Dobrošov, Nové Město nad 
Metují, Slavoňov a Prahu. Kromě našich terciánů se jim věnovali prof. Slavíková, Šimon a Šulc. 
Naši studenti oplatili návštěvu ve dnech 18. - 24. května.  



25. dubna vpodvečer se ve velkém sále náchodského zámku uskutečnil společný koncert Skřivánků 
a královéhradeckých Boni Pueri. Podobný koncert, tentokrát v Hradci Králové v aule Střední 
zdravotnické školy Hradec Králové, se konal 24. května.  

29. dubna vyslechli studenti sexty, septimy a 2. - 3. ročníku koncert norské skupiny Ten Sing.  

Květen 

Koncem dubna a začátkem května se naši studenti zúčastňovali divadelních představení 
uskutečněných v rámci festivalu Prima sezóna.  

2. května navštívili studenti dějepisného semináře ze 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou židovskou 
synagogu v Rychnově nad Kněžnou, Židovské muzeum v Dobrušce a židovský hřbitov Skalka. 
9. května byli studenti 4.A a 4.B s prof. Brátem a Polákem na exkurzi na hvězdárně v Hradci 
Králové. Na exkurzi byli tento den i studenti sekundy B s prof. Nývltovou a Rojtovou. Vyjeli na 
kolech do České Skalice a Ratibořic.  

12. května proběhlo v aule setkání s budoucími studenty primy a 1. ročníku a jejich rodiči. v ZOO 
ve Dvoře Králové nad Labem byli na exkurzi terciáni s prof. Jaroušovou a Ježkem. v tomto dni 
zahájili sérii školních výletů studenti 3.A s prof. Brátem a Javůrkem. Vydali se do Valtic, Mikulčic a 
na Pálavské vrchy. Vrátili se 14. května. O den později 13. května v odpoledních hodinách vyjeli na 
výlet také studenti 2. A s prof. Rojtovou a Zikmundem. Byli v Českém Krumlově a sjeli část Vltavy. 
Jejich výlet skončil 16. května.  

13. května proběhl korfbalový turnaj starších žáků. Naše škola měla v soutěži dvě družstva, jedno 
z nich obsadilo 3. místo a druhé 5. místo. Doprovodil je prof. Košvanec. 14. května se konalo 
oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. I zde jsme měli dvě družstva. Jedno vybojovalo 
6. místo a druhé 12. místo. Doprovodila je prof. Prachařová. 15. května vyzpívala Tereza Urešová 
(prima A) 3. místo ve III. kategorii v soutěži v dětském sólovém zpěvu Jaroměřský slavík. 
Doprovodil ji prof. Poutník.16. května reprezentovalo šest studentů školu v krajském kole Fyzikální 
olympiády. Jiří Svatoš (kvarta B) vybojoval 1. - 2. místo, Petr Polák (tercie A) 3. místo a Karel Jára 
(tercie A) 5. místo. Doprovodil je prof. Klemenc.  

14. května se konal Květinový den - mezinárodní den boje proti rakovině. Liga proti rakovině již 
tradičně uspořádala sbírku, která spočívala v prodeji květů měsíčku lékařského v ulicích města. 
z naší školy se prodeje zúčastnilo 11 dobrovolníků. O týden později probíhala další sbírka Svátek 
s Emilem. Tu pořádal Český paralympijský výbor formou prodeje školních mazacích gum 
s obrázkem Emila. Výtěžek byl věnován handicapovaným dětem. Této sbírky se zúčastnil 21 
dobrovolník z naší školy.  

15. května se konala klasifikační porada pro 4. ročník. v dopoledních hodinách si studenti 
maturitního ročníku užili své poslední zvonění a od pondělí 19. května nastoupili na svatý týden.  

Ve dnech 19. - 20. května zorganizovalo SRPDŠ sběr starého papíru. Studenti kvarty byli 19. května 
na exkurzi s prof. Ježkem, Klemencem a Slavíkem v okolí Nové Paky a navštívili elektrárnu Les 
Království. Studenti sexty A vyrazili na školní výlet na jižní Moravu (Lednicko-valtický areál a 
Pálavské vrchy) s prof. Janušovou a Víchem. Vrátili se 22. května.  

20. května se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v atletice. z naší školy úspěšně 
sportovali Kamil Krunka (kvinta B) a Tomáš Hýbl (1.B).  

21. května se studenti společenskovědního semináře pro 3. ročník zúčastnili přednášky "Přímé 
bankovnictví", kterou v naší aule uspořádala Komerční banka. Ve stejný den proběhlo okresní kolo 
Biologické olympiády v kategorii D. v soutěži jsme měli 3 studenty, nejlepšího výsledku dosáhl Jan 
Hrabčuk (prima A), který obsadil 4. - 5. místo. Další skupina studentek reprezentovala školu 
v okresním přeboru starších žákyň ve volejbale v Červeném Kostelci. z devíti družstev vybojovaly 
dívky Eliška Hedvíková (kvarta A), Eliška Joudalová (kvinta A), Zora Hradecká (kvarta B), Martina 



Zajícová (tercie B), Lucie Rýdlová (tercie B), Marcela Balcarová (sekunda A) a Kristýna Slavíková 
(sekunda B) druhé místo. Studentky doprovázel prof. Slavík.  

23. května se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, tzv. 
Archimediáda. Organizace se zhostil prof. Klemenc. Za naši školu soutěžilo 9 studentů. Vladimír 
Lambert (sekunda B) obsadil 2. místo, Aneta Wagnerová (sekunda B) 3. místo. Všichni studenti 
kromě primánů a sekundánů se v Beránku zúčastnili koncertu uskupení Georgia College & State 
Univerzity Jazz Band z Milledgeville ze státu Georgia v USA.  

Ve dnech 19. - 22. května vykonávali funkci předsedy maturitní komise prof. Dvořáčková na 
gymnáziu v Broumově a prof. Škoda na gymnáziu ve Vrchlabí. Na našem gymnáziu skládali 
absolventi 4. ročníku maturitu ve dnech 26. - 29. května. Ve 4.A byla předsedkyní maturitní komise 
jmenována prof. Hana Brožová z Gymnázia a OA ve Vrchlabí a ve 4.B PaedDr. Karel Výravský 
z Gymnázia Broumov. Všech 63 maturantů uspělo, 27 s vyznamenáním. 30. května jim bylo v aule 
slavnostně předáno maturitní vysvědčení za účasti jejich rodičů a blízkých. Večer zakončili 
neformálně gymnaziální studium maturitními večírky.  

28. května všichni přítomní studenti kromě septimy B zhlédli v Beránku hudební zpracování balad 
K. J. Erbena "Kytice" v nastudování divadla Špílberg Brno. 29. května viděli studenti nižšího 
gymnázia v kině Vesmír film na motivy stejnojmenných pohádek Jana Wericha "Fimfárum". 
30. května uspořádal pro studenty 1. ročníku a kvinty prof. Ježek s Adamem Prázou v aule 
přednášku s promítáním diapozitivů o národních parcích a ochraně přírody v USA "Wild West". 
v Ratibořicích byli na kolech na exkurzi studenti 2.A s prof. Nývltovou a Rojtovou.  

Červen 

V květnu a červnu probíhaly cyklistické kurzy na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Jako první ho 
absolvovali studenti 3.A s prof. Košvancem a Brátem ve dnech 19. - 26. května. Vystřídali je 
studenti septimy A s prof. Zikmundem a Bergrovou ve dnech 26. května - 2. června. Následovali 
studenti septimy B s prof. Slavíkovou, Slavíkem a Vrátilovou ve dnech 2. - 9. června a pak studenti 
3.B s prof. Rojtovou a Zikmundem ve dnech 9. - 16. června.  

Ve dnech 1. - 4. června byli na školním výletě na Máchově jezeře studenti kvinty B s prof. 
Olejákem a Janušovou. Na Malé Skále byli ve stejném termínu studenti kvarty A s prof. Matěnovou 
a Polákem. 2. června v odpoledních hodinách vyrazili na cyklistický školní výlet studenti sekundy 
A s prof. Košvancem a Šimonem, kterého vystřídal od 4. června prof. Nejman. Jejich výlet skončil 
5. června. Ve dnech 4. - 6. června se na Máchově jezeře rekreovali studenti 1.B s prof. Kolářskou a 
Víchem a ve stejných dnech byli ve Studené Vodě u Božanova studenti kvarty B s prof. Poutníkem 
a G. Škodovou. 3. června byla na exkurzi v Praze třída sekunda B s prof. Nývltovou a 
Zikmundovou. Navštívili zámek a ZOO v Tróji, vrátili se parníkem po Vltavě, aby si prohlédli ještě 
Vyšehrad. Večer zhlédli v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". 5. 
června byli na exkurzi v Praze studenti kvinty A s prof. Nývltovou a Š. Škodovou a studenti tercie B 
s prof. Lubasovou a Macurou. Kvintáni navštívili Národní knihovnu a Vyšehrad, terciáni 
Strahovský klášter a Staré Město. Všichni zhlédli večer ve Stavovském divadle inscenaci 
Shakespearovy hry "Romeo a Julie".  

5. června se pro studenty nižšího gymnázia uskutečnila přednáška Dr. Ivana Doudy a Dr. Josefa 
Richtera o negativním vlivu drog na životní styl a zdraví dětí a mládeže. Hostem pořadu byl zpěvák 
Jan Kalousek.  

Od 9. do 11. června byli na školním výletě ve Studené vodě u Božanova studenti primy A s prof. G. 
Škodovou a Matěnovou a u Máchova jezera studenti kvinty A s prof. Jaroušovou a Javůrkovou. 
9. června vyjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Štegerovou a 
Poutníkem. Večer zhlédli v divadle Na Vinohradech hru "Cesta Karla IV. do Paříže a zpět". 11. 
června odjeli na školní výlet na Jičínsko studenti tercie A s prof. Klemencem. Jako druhý dozor se 
vystřídaly prof. Prachařová a Jirková. z výletu se vrátili 14. června. Ve stejných dnech jako tercie A 



byli na výletě i studenti septimy A s prof. Bergrovou a Víchem. Sjížděli část Vltavy. v Jeseníkách 
byli na výletě ve dnech 14. - 17. června studenti sekundy B s prof. Nývltovou a Štegerovou. Od 16. 
do 18. června si školního výletu užívali studenti primy B s prof. Slavíkem a Martinkovou. Byli 
v Liticích u Potštejna. Stejné místo bylo cílem školního výletu třídy 1.A s prof. Ježkem a Macurou 
ve dnech 18.-21. června. Studenti sexty B vyjeli s prof. Venclíkovou a Janušovou do Českého ráje 
ve dnech 18. - 20. června a studenti 2.B do Hořic s prof. Sršňovou a Zikmundovou ve dnech 18. - 
20. června. 18. června se uskutečnily dvě exkurze. Studenti 1.B a kvinty A navštívili s prof. 
Matěnovou, Jaroušovou a Slavíkovou botanickou zahradu a ZOO v Liberci a vystoupili na Ještěd. 
Studenti kvarty B byli v Terezíně s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou.  

V jarních měsících proběhlo několik akcí Přírodopisného klubu pod vedením prof. Ježka. 24. dubna 
se uskutečnila expedice BUFO BUFO zaměřená hlavně na pozorování obojživelníků. Ve dnech 1. a 
7. května naslouchali zájemci ptačímu zpěvu při expedici TURDUS. 12. června proběhla expedice 
ORCHIS do Přírodní rezervace Dubno u České Skalice.  

21. června vystupovali členové historického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové v Babiččině 
údolí s pásmem nazvaným "Pověsti z Českoskalicka a Náchodska".  

V posledním týdnu školního roku se uskutečnila ještě řada exkurzí. Čističku odpadních vod 
v Bražci navštívili 23. června studenti sexty B s prof. Suchankovou a studenti sekundy B s prof. 
Bergrovou a Nývltovou, 24. června studenti 2.A s prof. Zikmundovou a 25. června studenti sexty A 
s prof. Suchankovou. 23. června byli na exkurzi ve slévárně litiny ve Stolíně studenti 2.B s prof. 
Zikmundovou a Sršňovou a botanickou exkurzi do okolí Náchoda podnikli studenti kvinty B s prof. 
Ježkem. Poznávací exkurzi náchodského okolí absolvovali studenti tercie A s prof. Klemencem a 
primy A s prof. G. Škodovou.  

Studenti 1. A měli botanickou exkurzi po náchodském okolí a do přírodní rezervace Peklo s prof. 
Ježkem 24., 25. a 26. června. 24. června vyrazili na Ostaš studenti tercie A s prof. Klemencem a 
primy A s prof. G. Škodovou. Studenti septimy B s prof. Vrátilovou absolvovali exkurzi "Po stopách 
Josefa Škvoreckého" a studenti sexty A prováděli s prof. Polákem fyzikální měření v terénu. 
25. června vyjeli do Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci Čechovovy hry "Tři sestry" 
studenti 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Studenti septimy B byli na literární exkurzi 
s prof. Vrátilovou v Hronově, působišti A. Jiráska a E. Hostovského. ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem navštívili studenti 2.A a sexty B s prof. Rojtovou a Slavíkem a na zeměpisné exkurzi po 
náchodském okolí byli studenti kvinty B s prof. Olejákem. Studenti septimy A trávili dny 24. - 26. 
června pracovně na brigádě v lese. Dozor vykonávali prof. Bergrová a Vích.  

26. června zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka všichni přítomní studenti komedii George 
Feydeaua "Leona si pospíšila" v nastudování Divadla Pod Zámkem. Profesoři se v odpoledních 
hodinách rozloučili s končícím školním rokem. Večer se konal v galerii náchodského zámku 
tradiční koncert Sborečku pod vedením Ing. Čejpa.  

27. června si studenti přišli již jen pro vysvědčení, od 30. června začínaly prázdniny.  

 

Zapsala Martina Karastojanovová - Javůrková 


