
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2003-04 
 

Školní rok 2003-04 začal pro pedagogický sbor 25. srpna. Profesoři přivítali ve svých řadách nové 
kolegyně: Lenku Borůvkovou (Aj, Hv), Mgr. Petru Půlpánovou (Čj, Tv), americkou lektorku Leslie 
Ramier (konverzace v anglickém jazyce) a Mgr. Petru Rovenskou (Aj, Nj). Po mateřské dovolené 
se do práce vrátila Jana Olšanová (Čj, Zsv). v přípravném týdnu se konaly tři opravné zkoušky (dvě 
z matematiky, jedna ze španělského jazyka) a jedna dodatečná zkouška z matematiky. v těchto 
zkouškách všichni studenti prospěli. 

1. září vstoupili všichni profesoři a někteří správní zaměstnanci do jednodenní stávky proti 
připravované mzdové reformě, která by znamenala snížení platů, a za větší přísun peněz na provoz 
školy. Škola zůstala pro studenty i veřejnost uzavřena.  
Studentům začal školní rok v úterý 2. září. Školním rozhlasem je přivítala zástupkyně ředitele 
Martina Javůrková a ve třídách jejich třídní profesoři. Prvním dnem na Jiráskově gymnáziu byl 
tento den pro 60 žáků primy a 60 studentů 1. ročníku čtyřletého studia. Podle pravidelného rozvrhu 
se začalo vyučovat 3. září. 4. září zahájili profesoři školní rok také neformálním setkáním 
v odpoledních hodinách.  

Studenti primy a 1. ročníku měli výbornou příležitost poznat se na školních výletech, které proběhly 
v září. Všechny třídy vyjely do Studené Vody u Božanova. Prima B byla na výletě ve dnech 15. - 
17. září s prof. Forejtem a Borůvkovou, 1.B ve dnech 16. - 18. září s prof. Macurou a Víchem, 
prima A 17. - 19. září s prof. Poutníkem a Janušovou a 1.A 24. - 26. září s prof. Štegerovou a G. 
Škodovou. Na tuto akci získala škola grant. Při přípravě programu spolupracovali třídní profesoři 
s pedagogicko-psychologickou poradnou. Jedním z důležitých aspektů je prevence negativních 
jevů, zvláště vzniku šikany v nově tvořících se kolektivech.  

16. září jsme přivítali delegaci z Francie z departmantu Seine & Marne, který je partnerskou oblastí 
pro Královéhradecký kraj. Jedním z bodů vzájemného partnerství je i výměna studentů na 
krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Naše škola by měla uskutečnit výměnu studentů se školou College 
Denecourt ve městě Bois le Roi už v letošním školním roce. Kontakty navázaly prof. Aršakuni a 
Šimková při návštěvě této školy v červnu.  

17. září naši studenti opět aktivně podpořili Srdíčkový den. 20 studentů prodávalo ve městě barevná 
srdíčka v minimální hodnotě 20,- Kč a celkem získali 27 435,80 Kč. Výtěžek byl poukázán na účet 
pořádajícího občanského sdružení Život dětem a poté použit na nákup přístrojové a zdravotnické 
technologie pro II. dětskou kliniku ve FN v Praze Motole a na podporu dalších dětských zařízení 
v naší republice.  

19. září absolvovali studenti 3.B a septimy A s prof. Jaroušovou a Slavíkem exkurzi v ZOO ve 
Dvoře Králové nad Labem. 23. září byli na exkurzi i studenti 4. B s prof. Dvořáčkovou a 
Cermanovou. Cílem bylo Klodzko. Studenti dějepisného semináře ze 4.A a 4.B navštívili 26. září 
s prof. Dvořáčkovou barokní památky v Kuksu a okolí. Poslední exkurzí v tomto měsíci byla 
návštěva Klodzka a Vambeřic, kterou absolvovali studenti kvarty A s prof. Dvořáčkovou a 
Poutníkem 30. září.  

23. září reprezentovaly dívky Jana Cvikýřová (3.B), Kateřina Dostálová (2.B), Ivana Johnová (3.A), 
Judita Pavlištová (2.B), Eva Pinkavová (2.B), Anna Rohulánová (3.A), Zuzana Rousková (1.B), 
Veronika Šrollová (1.A) a Lenka Štrausová (3.A) školu v okresním kole Středoškolského poháru 
v atletice v Novém Městě nad Metují. Zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 
v Hradci Králové 8. října. Oslabeny o účast Šrollové opět vybojovaly 1. místo a postoupily do 
republikového kola, které se uskuteční ve dnech 7. - 9. listopadu v Jablonci nad Nisou. Na závody 
je doprovázela prof. Rojtová.  

30. září vpodvečer jsme přivítali 29 studentů a 2 profesory z gymnázia v Georgsmarienhuette 



v SRN. Strávili v rodinách našich studentů 7 dní, odjeli 9. října ráno. Připraven byl již lety 
osvědčený program: prohlídka města, radnice, exkurze v pivovaru, návštěva Prahy, Krkonoš, 
Nového Města nad Metují a okolí a pevnosti na Dobrošově.  

1. října zhlédli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka komedii 
Alexandra Gregara "Zelňačka" v nastudování Divadelního souboru při Městském kulturním 
středisku v Červeném Kostelci.  

Ve dnech 3. - 5. října se studenti Alena Drašnarová, Lucie Kylarová a Radek Rinn (všichni ze 
septimy A) zúčastnili krajského kola ekologické olympiády v České Skalici a zvítězili. Postupují do 
republikového kola.  

9. října vyjeli studenti se zájmem o výpočetní techniku s prof. Preclíkem a Víchem do Brna na 
veletrh informačních technologií INVEX.  

10. října jsme byli hostitelem tradičního setkání pedagogických sborů šesti gymnázií (Náchod, 
Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Úpice, Vrchlabí a Hostinné). Připravili jsme pro ně společensko 
soutěžní odpoledne a večer. Děkujeme sponzorům této akce: Skaličan a. s. Česká Skalice, Primátor 
a. s. Náchod a Václav Maršík ml. (ovoce a zelenina).  

15. října jsme podpořili sbírku Bílá pastelka, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR a Tyfloservis, o. p. s. Výtěžek sbírky je určen pro pomoc nevidomým a 
slabozrakým z celé ČR. Osm studentů prodávalo v ulicích města bílé pastelky za minimální cenu 
20,- Kč. Našim studentům se podařilo vybrat částku 15 613,10 Kč.  

23. října vystoupili členové dějepisného kroužku v aule se zpracováním regionálních mýtů pro 
spolužáky z nižšího gymnázia. 24. října zorganizoval prof. Ježek v tělocvičně pro studenty, které 
učí, ukázky ze sokolnického výcviku dravců. Část studentů maturitního ročníku byla tento den 
s prof. Nývltovou v Brně na prezentaci vysokých škol Gaudeamus.  

24. října reprezentovala školu dvě sportovní družstva na oslavách 50. výročí založení SPŠ strojní 
v Novém Městě nad Metují. Volejbalistky Eliška Hedvíková (kvinta A), Lucie Hepnarová (2.B), 
Alice Hornová (1.B), Adéla Jarkovská (sexta A), Eliška Joudalová (sexta A), Andrea Matysková 
(kvarta B), Simona Mrázková (kvinta A), Jitka Slavíková (2.B), Alžběta Valtová (2.B) a Daniela 
Vávrová (kvarta B) vybojovaly pod vedením prof. Slavíkové 1. místo stejně jako fotbalisti pod 
vedením prof. Košvance. Fotbalový tým tvořili studenti Ondřej Čejchan (4.B), Petr Černohouz 
(3.B), Tomáš Drašnar (oktáva B), Jan Dvořák (4.B), Tomáš Hromádko (septima B), Jan Králíček 
(2.B), Adam Lád (4.A), Filip Valenčin (oktáva A), Martin Vít (4.B) a Zdeněk Zima (oktáva A).  

Ve dnech 27. a 28. října měli studenti prázdniny, 28. říjen byl státním svátkem.  

Ve dnech 28. října - 7. listopadu se divadelní soubor DRED účastnil jako host ve Warringtonu 
mezinárodní konference o volnočasových aktivitách mládeže se svým poangličtěným představením 
"První přehlídka aneb stvoření světa". Vystupovali nejen ve Warringtonu v Pyramid Center, ale i 
v Liverpoolu. Zájezd se uskutečnil na pozvání warringtonské organizace Warrington youth borough 
council a byl hrazen z grantu, který podal soubor ve spolupráci s Déčkem a Náchodskou prima 
sezónou na Evropskou komisi do programu Youth. s divadelníky vystupoval prof. Macura.  

5. listopadu se studenti sexty, septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky "O cestě kolem 
světa" bratrů Diblíkových. 6. listopadu vyjeli na exkurzi na Akademii věd v Praze studenti 
biologického a fyzikálního semináře s prof. Rojtovou, Bergrovou a Polákem.  

8. listopadu se konalo republikové finále středoškolského atletického poháru CORNY v Jablonci 
nad Nisou. Naše dívky Jana Cvikýřová (3.B), Kateřina Dostálová (2.B), Adéla Jarkovská (sexta A), 
Ivana Johnová (3.A), Martina Preclíková (kvinta B), Anna Rohulánová (3.A), Zuzana Rousková 
(1.B) a Lenka Štrausová (3.A) vybojovaly krásné 4. místo ze 16 zúčastněných družstev. Na závody 
vyjely dívky vzhledem ke vzdálenosti o den dříve a doprovodila je prof. Rojtová.  

12. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo Středoškolských her ve volejbale dívek. Za naši 



školu soutěžila dvě družstva, družstvo B skončilo na pátém místě a a družstvo A zvítězilo a 
postupuje do krajského kola. Reprezentovaly nás dívky Eliška Hedvíková (kvinta A), Lucie 
Hejzlarová (3.B), Lucie Hepnarová (2.B), Alice Hornová (1.B), Adéla Jarkovská (sexta A), Eliška 
Joudalová (sexta A), Eva Králová (oktáva B), Simona Mrázková (kvinta A), Aneta Novotná (1.B), 
Eliška Pavlová (1.B), Michaela Válkyová (4.A) a Alžběta Valtová (2.B). Organizace se ujala prof. 
Slavíková. Stejnou soutěž pro chlapce zorganizoval 14. listopadu prof. Košvanec. Naši školu 
reprezentovala opět dvě mužstva, chlapci obsadili čtvrté a páté místo. Soutěžili tito studenti: Michal 
Cvejn (kvinta B), Ondřej Čejchan (4.B), Tomáš Drašnar (oktáva B), Martin Ducháč (oktáva B), Jan 
Dvořák (4.B), Petr Fucyman (2.B), Vít Havelka (4.B), Štěpán Hejzlar (2.A), Petr Hornych (1.B), 
Ondřej Klimek (septima A), Kamil Krunka (sexta B), Adam Lád (4.A), Marek Lipenský (sexta B), 
Jiří Maixner (oktáva B), Martin Neuschl (1.A), Jan Soldán (oktáva B), Jiří Svatoš (kvinta B) a 
Marek Vít (2.A).  

13. listopadu se konala hodnotící porada.  

14. listopadu probíhala další sportovní soutěž: Běh do zámeckých schodů o putovní pohár starosty 
města Náchoda. První místa vybojovali naši studenti v kategoriích C a D. v kategorii C získal 
nejlepší umístění (4. místo) z chlapců Filip Adler (tercie A) a z dívek Lucie Zeinerová (tercie B), 
která obsadila 13. příčku. v kategorii D obsadily dívky čtyři první místa v tomto pořadí: Kateřina 
Dostálová (2.B), Romana Karásková (2.A), Zdena Adamů (kvinta A), Tereza Korbová (sexta A). 
Klára Vančáková (sexta A) obsadila ještě 6. místo. Naše družstva obsadila 3. místo v kategoriích B 
a E. Nejlepší umístění v kategorii B získal z chlapců Petr Šedivý (sekunda B) - 10. místo a z dívek 
Barbora Krtičková (sekunda B) - 15. místo. 5. a 6. místo vybojovali v kategorii E Jáchym Škoda 
(kvinta A) a Milan Mach (oktáva A). Běžce doprovodila prof. Slavíková.  

14. listopad byl také ve znamení poezie. Prof. Macura uspořádal ke Dni poezie (16. listopad) 
happening v prostorách školy i v jejím nejbližším okolí.  

18. listopadu byli na exkurzi ve Středisku experimentální archeologie ve Všestarech studenti kvinty 
A s prof. Dvořáčkovou a Půlpánovou.  

20. listopadu proběhly třídní schůzky.  

21. listopadu se opět sportovalo. Okresního přeboru v plavání se zúčastnilo 38 studentů. Mladší 
žákyně vybojovaly 3. místo, mezi jednotlivci obsadila 3. místo Klára Nešetřilová (prima B). 5. 
místo obsadili mladší žáci. Starší žákyně získaly také 3. místo, v jednotlivcích 1. místo Petra 
Celbová (kvarta B) a 2. místo Lucie Zeinerová (tercie B). Starší žáci obsadili 3. místo a dorostenci i 
dorostenky 1. místo. Plavce doprovodil prof. Slavík. Ve stejný den se u nás konalo okresní kolo ve 
florbale. Naše děvčata postoupila do krajského kola, které se konalo 3. prosince v Trutnově. Dívky 
Kateřina Dostálová (2.B), Petra Hablová (2.A), Alice Hornová (1.B), Romana Karásková (2.A), 
Aneta Novotná (1.B), Tereza Novotná (2.A), Lenka Rejtharová (1.B), Šárka Richterová (2.B), Jana 
Syrovátková (1.B), Eva Trojovská (1.B) a Markéta Voborníková (1.B) obsadily 6. místo. 
Organizačně zajistil florbalové soutěže prof. Košvanec.  

24. listopadu uspořádal prof. Ježek v aule biologickou přednášku o vážkách pro studenty 
biologického semináře, 2.A, 2.B, kvinty A a sexty B.  

V listopadu začali studenti nižšího gymnázia dostávat dvakrát týdně mléčné svačiny dotované 
ministerstvem školství.  

Během listopadu sbírali studenti desetníky a dvacetníky, které byly koncem října vyřazeny z oběhu. 
Takto získané finanční prostředky byl použity Občanským sdružením IDEA CZ a Nadací Lev 
dětem na nákup zábavných prostředků pro děti v nemocnicích. Na naší škole se tímto způsobem 
vybralo 1 187,- Kč.  

1. prosince se našich 10 studentů připojilo ke sbírce "Červená stužka", kterou pořádá Česká 
společnost AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu k Mezinárodnímu 
dni boje proti AIDS. Studenti prodávali v ulicích červené stužky v minimální hodnotě 10,- Kč. 



Výtěžek bude použit na provoz a preventivní činnost Domu světla, jediného sociálně zdravotního a 
azylového zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS u nás.  

2. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. O řešení obtížných úloh se 
pokusilo 12 studentů, úspěšnými řešiteli se stali Jiří Šebesta (4.A) a Jan Zelený (4.A) a postoupili 
do krajského kola, které se konalo 13. ledna. Zde nezaznamenali výraznější úspěch.  

3. prosince proběhl v aule první z vánočních koncertů Skřivánků, tentokrát pro MŠ Alšova. 9. 
prosince hráli a zpívali Skřivánci pro ZŠ Staré Město, 11. prosince pro MŠ Myslbekova a pro MŠ 
Plhov, 15. prosince pro ZŠ T. G. M., 17. prosince pro veřejnost a 19. prosince pro studenty Jiráskova 
gymnázia. Sbormistrem Skřivánků je již dlouhá léta prof. Poutník a nově i prof. Borůvková.  

V krajském kole soutěže v plavání nás 4. prosince reprezentovali Blanka Jedličková (kvinta A), 
Renáta Košvancová (3.B), Michaela Kvapilová (oktáva A), Gabriela Myšáková (sexta A), Anna 
Rohulánová (3.A), Marie Voborníková (3.B), Jan Dostál (3.B), Tomáš Hýbl (2.B), Ondřej Klimek 
(septima A), Jiří Maixner (oktáva B), Tomáš Roman (oktáva B), Petr Novák (4.A) a Martin Tancoš 
(4.A). Dívky obsadily čtvrté místo a chlapci druhé. Doprovodil je prof. Slavík.  

4. prosince zahájil svou letošní činnost KUŠ promítáním filmu Miloše Formana "Taking off". 18. 
prosince byl promítán film "Zloději kol", který režíroval Vittorio de Sica. Před ním zhlédli 
návštěvníci předfilm Luise Bunuela "Andaluský pes".  

5. prosince měli studenti maturitního ročníku generální zkoušku nástupu na stužkovací ples, který 
se konal o den později, 6. prosince, ve velkém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě. 
k tanci hrála kapela Relax Band pod vedením Jana Drejsla, ve vinárně provozoval diskotéku Petr 
Kukula. Ples zpestřili svým předtančením studenti maturitního ročníku, ke zhlédnutí bylo také 
vystoupení břišních tanečnic pod vedením Dany Minaříkové a akrobatické vystoupení "POI" 
studentů Lukáše Bauera (3.B) a Tomáše Kábrta (oktáva A). Studenti uspořádali tombolu.  

9. prosince byli na exkurzi v Praze studenti 3.A s prof. Nývltovou a Zikmundovou. Navštívili 
Břevnov, Bílou horu a večer zhlédli v Národním divadle hru "Markéta Lazarová". v tomto dni 
proběhlo také školní kolo olympiády v německém jazyce ve III. kategorii (pro 1. - 3. ročník SŠ). 
Mezi 7 účastníky zvítězila Adéla Jarkovská (sexta A) a postoupila do okresního kola.  

10. prosince vystoupili členové dějepisného kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové v Domově 
důchodců v Náchodě. Se stejným vystoupením vyjeli 12. prosince do Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici.  

10. prosince v odpoledních hodinách někteří členové sboru uspořádali již 8. ročník ZelíCupu - 
soutěže o nejlepší nakládané zelí.  

11. prosince byl na Jiráskově gymnáziu Den otevřených dveří. v aule podával informace pan ředitel 
Škoda, jedno setkání bylo pro zájemce o osmileté studium a druhé pro zájemce o čtyřleté studium. 
Účastníci měli možnost si až do večerních hodin prohlédnout prostory školy a v jednotlivých 
odborných učebnách získat bližší informace o studiu jednotlivých předmětů.  

15. prosince vyslechli studenti tercie - septimy a 1. - 3. ročníku v městském divadle Vánoční 
Koncert Komorní filharmonie Vysočina. Ve středu 17. prosince vystoupil pro studenty nižšího 
gymnázia a kvinty v aule se svým vánočním koncertem červenokostelecký sbor Červánek.  

16. prosince vybojovaly dívky Eliška Hedvíková (kvinta A), Lucie Hejzlarová (3.B), Adéla 
Jarkovská (sexta A), Renata Kaválková (4.B), Eva Králová (oktáva B), Anna Rohulánová (3.A), 
Michaela Válkyová (4.A) a Alžběta Valtová (2.B) 3. místo v krajském kole SŠH ve volejbale. Dívky 
doprovodila prof. Slavíková. 18. prosince doprovodila na okresní kolo v košíkové družstvo dívek 
prof. Půlpánová. Do bojů zasáhly Aneta Balcarová (tercie A), Marcela Balcarová (tercie A), 
Kristýna Honzů (kvarta A), Veronika Poláčková (tercie B), Natálie Siberová (tercie A), Kristýna 
Slavíková (tercie B), Aneta Wagnerová (tercie B) a Lucie Zeinerová (tercie B). Dívky obsadily 4. 
místo ze šesti zúčastněných družstev.  



16. prosince byli na exkurzi v pivovaře studenti 4.B s prof. Zikmundovou a 17. prosince studenti 
4.A s prof. Bergrovou.  

18. prosince uspořádal prof. Ježek v aule další biologickou přednášku o pavoucích. Vyslechli ji 
studenti biologického semináře, 1.B, 2.A a 2.B. v odpoledních hodinách se sešli na předvánočním 
společenském večeru členové profesorského sboru.  

19. prosince, poslední den před vánočními prázdninami (20. 12. 2003 - 4. 1. 2004), se k vystoupení 
Skřivánků přidali i členové profesorského sboru se svými hudebními nástroji. Již tradičně vystoupil 
na schodech Sboreček pod vedením ing. Vlastimila Čejpa, abychom se ve vánoční náladě rozešli na 
prázdniny.  

Výuka začala v novém roce v pondělí 5. ledna. v měsíci lednu proběhly všechny lyžařské kurzy. Na 
chatě Labská 66 u Bártlovy lávky byli ve dnech 4. - 10. ledna studenti sekundy A s prof. Slavíkem, 
G. Škodovou a prof. Matěnovou jako zdravotnicí. Vystřídali je studenti 1.B s prof. Košvancem a 
Půlpánovou, jejich pobyt končil 17. ledna. Ve dnech 17. - 24. ledna zde pobývali studenti 1.A s prof. 
Nejmanem a Štegerovou a kurzy uzavřeli studenti sekundy B s prof. Slavíkem a Slavíkovou ve 
dnech 24. - 31. ledna. Druhým místem pobytu pro lyžařské kurzy byla chata Míla ve Velké Úpě. 
Zde probíhal kurz pro studenty kvinty B ve dnech 10. - 17. ledna, vedoucími byli prof. Rojtová a 
Brát. Vystřídali je studenti kvinty A s prof. Zikmundem a Zikmundovou, jejich pobyt končil 24. 
ledna.  

8. ledna se konala Olympiáda v českém jazyce. 1. kategorie měla 28 účastníků, první tři místa 
obsadili Aneta Wagnerová (tercie B), Vendula Vlčková (kvarta B) a Jan Linhart (kvarta A). 2. 
kategorie se zúčastnilo 26 soutěžících, zvítězila Martina Krausová (2.A), 2. místo obsadil Václav 
Kovalčík (oktáva A) a 3. Lenka Oláhová (2.A). Do oblastního kola postupují Wagnerová, Krausová 
a Kovalčík.  

V lednu probíhaly také soutěže konverzace v cizích jazycích. Konverzační soutěž v angličtině 
probíhala pro 1. a 2. kategorii ve dnech 12. a 14. ledna. v 1. kategorii se zúčastnili 23 soutěžící a 
první tři místa obsadili v tomto pořadí Jana Matyášová (sekunda B), Jan Šimbera (prima B) a Anna 
Richtrová (sekunda A). 2. kategorie měla 17 účastníků, nejlepší tři byli Gabriela Patriková (kvarta 
A), Kateřina Linhardtová (kvarta A) a Petra Fišerová (kvarta A). Ve dnech 27. a 29. ledna proběhla 
soutěž pro 3. kategorii. Zúčastnili se 24 studenti a 1. - 2. místo obsadily Eva Pinkavová (2.B) a 
Barbora Votavová (kvinta B), 3. místo patřilo Kateřině Pilcové (3.B). v okresním kole 18. února 
soutěžily Matyášová, Patriková a Pinkavová. Matyášová a Patriková ve svých kategoriích zvítězily, 
Pinkavová obsadila 2. místo. v 1. kategorii soutěž končí okresním kolem, Patriková a Pinkavová 
postupují do krajského kola.  

22. ledna se konala klasifikační porada. Adéla Jarkovská (sexta A) soutěžila v okresním kole 
konverzační soutěže v německém jazyce a zvítězila.  

23. ledna měl v aule školy přednášku "Putování po Pyrenejích" spojenou s promítáním Martin 
Stiller. Přednáška se opakovala dvakrát a vystřídali se na ní studenti kvinty - septimy a 1. - 3. 
ročníku. v tento den proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii A. Jindřich Šedek 
(oktáva B) se zařadil mezi úspěšné řešitele, naši školu reprezentovali ještě Petr Řehák (4.B) a 
Martin Holeček (4.A).  

27. ledna zhlédli studenti 1. - 3. ročníku, sexty a septimy v kině Vesmír film "Želary". Studenti 
primy měřili své síly s matematické soutěži Pythagoriáda. Stejná soutěž pro sekundu se konala 2. 
února. Mezi primány byl nejúspěšnější Jan Šimbera (prima B), 2. místo obsadil Jakub Valtar (prima 
A) a 3. Šimon Varmus (prima B). v sekundě se na 1. - 4. místě umístili studenti se stejným počtem 
bodů: David Horník (sekunda A), Jan Košner (sekunda A), Barbora Krtičková (sekunda B) a Ondřej 
Vydra (sekunda A). Ve stejný den proběhla také Matematická olympiáda v kategorii C a B. 
Kategorie C se zúčastnilo 18 soutěžících, na 1. - 3. místě se umístili Miloslav Jára (kvinta A), Petr 
Kafka (1.A) a Jiří Svatoš (kvinta B). 16 ze zúčastněných 18 studentů se stalo úspěšnými řešiteli. 
v kategorii B soutěžili 3 studenti, avšak ani jeden z nich nedosáhl počtem dosažených bodů na 



"úspěšného řešitele".  

28. ledna se okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9 účastnilo z naší školy 6 
studentů. Karel Jára (kvarta A) a Ondřej Oleják (kvarta A) se umístili na 1. - 4. místě.  

V lednu vyvíjel bohatou činnost KUŠ. 8. ledna se promítal americký film Olivera Stonea "Četa", 
15. ledna český film Vojtěcha Jasného "Všichni dobří rodáci" a 22. ledna film Juraje Jakubiska 
"Sedím na konári a je mi dobre".  

Pololetní vysvědčení dostali studenti 29. ledna a 30. ledna užívali jednodenních prázdnin.  

Ve dnech 2. - 3. února se konala soutěž v konverzaci ve francouzském jazyce. 2. kategorie se 
účastnili 4 studenti, zvítězila Lenka Vašíčková (sexta B), 2. místo obsadil Jan Macháč (sexta B) a o 
3. místo se podělily Alena Lochmanová (sexta B) a Klára Vančáková (sexta A). Ve 3. kategorii 
soutěžily tři studentky a umístily se v tomto pořadí: Irena Školníková (septima B), Petra Jirmanová 
(septima A) a Kateřina Helikarová (septima B).  

3. února byli na literárně-historické exkurzi v Praze studenti tercie B s prof. Nývltovou a 
Dvořáčkovou. v Divadle v Dlouhé zhlédli inscenaci hry Ludvíka Aškenazyho "Jak jsem se ztratil". 
Ve stejný den se konala Biologická olympiáda pro studenty vyššího gymnázia. v kategorii B se 
utkalo 19 soutěžících, první tří místa obsadily v tomto pořadí Marie Nováková (sexta A), Eva 
Johnová (sexta B) a Ivana Hrachová (2.A). Kategorie A měla 13 soutěžících, zvítězila Alena 
Drašnarová (septima A), 2. místo obsadila Lucie Kylarová (septima A) a 3. byla Ivana Hralová 
(4.B). Nováková a Drašnarová postupují do krajského kola. 3. února se konalo krajské kolo pěvecké 
soutěže Karlovarský skřivánek. Tereza Urešová (sekunda A) zvítězila a postoupila do 
republikového kola, ketré se konalo ve dnech 8. - 9. března v Karlových Varech.  

4. února se na naší škole konalo okresní kolo ve florbalu chlapců, organizačně ho zajišťoval prof. 
Košvanec. Naši školu reprezentovali studenti Filip Adler (tercie A), Matouš Blažek (kvarta A), Petr 
Dušek (kvarta B), Lukáš Hornych (tercie A), Martin Jirman (tercie A), Igor Liebich (kvarta B), 
Michal Lichter (kvarta B), Ondřej Oleják (kvarta A), Lukáš Reichmann (kvarta B), Tadeáš Umlauf 
(kvarta A) a Ivan Vávra (tercie A) a vybojovali 2. místo.  

5. únor probíhala první část fotografování třídních kolektivů, druhá část se fotila 5. března. v tento 
den se konaly také přednášky o reprodukčním zdraví pro primu "Čas proměn" a pro dívky 1. 
ročníku a kvinty "S Tebou o Tobě". Odpoledne proběhla Olympiáda v latině Certamen latinum. 
v kategorii A zvítězila Kristýna Šramarová (septima B) a v kategorii B Václav Kovalčík (oktáva A). 
Oba postupují do oblastního kola.  

V týdnu od 9. do 15. února byly jarní prázdniny.  

18. února reprezentovali školu ve Středoškolských hrách v halové kopané studenti Filip Adler 
(tercie A), Lukáš Hornych (tercie A), Martin Kábrt (tercie B), Igor Liebich (kvarta B), Michal 
Lichter (kvarta B), Petr Macek (tercie B), Jakub Mikunda (tercie A), Ondřej Oleják (kvarta A), Filip 
Peroutka (kvarta B) a Ondřej Petr (kvarta B). Vybojovali 4. místo a postoupili do okresního kola, 
které se konalo o týden později 25. února. Zde Kábrta vystřídal Jan Vlček (1.B). Mužstvo bylo třetí 
v kvalifikační skupině a nepostoupilo do finále.  

20. února se konal v aule výchovný koncert "Kytara nejen keltská" pro studenty 1. ročníku a kvinty. 
23. února zhlédli studenti 2. - 3. ročníku, sexty, septimy a semináře konverzace ve španělském 
jazyce v kině Vesmír pořad "Kuba - ostrov slunce v Karibiku".  

25. února se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali dva studenti: 
Lukáš Reichmann (kvarta B) a Marie Štěpánová (kvarta B). Štěpánová zvítězila a postupuje do 
krajského kola.  

27. února vyjelo 15 studentů s prof. Zikmundem na sportovní veletrh Sportprag do Prahy.  

V posledním únorovém týdnu proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A soutěžilo 
27 účastníků, 1. místo vybojoval Jan Šimbera (prima B), o 2. - 3. místo se rozdělili Martin Ansorge 



(prima B) a Jiří Siegel (prima B). Kategorie B měla 57 soutěžících, zvítězil Tomáš Marek (sekunda 
A), na 2. - 3. místě skončili Václav Hrnčíř (sekunda B) a Jan Mervart (sekunda A). 34 soutěžících 
soupeřilo v kategorii C, o 1. - 2. místo se dělí Marie Štěpánová (kvarta B) a Pavel Vydra (kvarta B), 
na 3. místě se umístil Lukáš Reichmann (kvarta B). Mezi 50 soutěžícími v kategorii D zvítězil Jan 
Kubeček (sexta B), 2. místo obsadila Renata Kaválková (4.B) a 3. - 4. místo Jan Macháč (sexta B) a 
Jan Votava (3.B).  

V únoru promítal KUŠ cyklus tří filmů Krzystofa Kieślowskiego Tři barvy. 5. února "Modrá", 19. 
února "Červená" a 26. února "Bílá".  

1. března zhlédli studenti 3. - 4. ročníku, septimy a oktávy v aule pořad poezie "Jiří Orten a Pavel 
Eisner: Dámy a pánové".  

Ve dnech 2. a 3. března se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorie C a D. Kategorie 
C měla 14 účastníků a kategorie D 33 soutěžících. v kategorii C postoupily do okresního kola, které 
se konalo 25. dubna, studentky Marie Štěpánová (kvarta B) a Ludmila Štěpánová (tercie B). 
Obsadily 5. a 6.-7. místo v tomto pořadí.  

4. března se pro studenty 2.A, 2.B, sexty B, kvarty B a biologického semináře konala v aule 
přednáška na téma "Ornitologie a ochrana životního prostředí". v tento den také probíhalo školní 
kolo Chemické olympiády pro kategorie B a C. v krajském kole, které se konalo 24. dubna, 
v kategorii C soutěžil Martin Darebník (sexta A) a obsadil 8. místo.  

5. března vypracovávali studenti 4.B, kteří studují španělštinu, test ze španělského jazyka v rámci 
Maturity nanečisto 2004 připravované Centrem pro reformu maturitní zkoušky CERMAT. v tento 
den se konalo i okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Pavel Vydra (kvarta B) obsadil 7. 
příčku.  

Ve dnech 8. - 18. března bylo 30 studentů s prof. Rovenskou, Š. Škodovou a Víchem na výměnném 
pobytu v SRN v Georgsmarienhuette. Navštívili Brémy a Bad Rothenfelde, byli přijati na radnici, 
prohlédli si chráněné dílny pro handicapované lidi, účastnili se vyučování a pracovali na společném 
projektu s německými partnery.  

10. března se konalo okresní finále středních škol v halovém fotbale. Naši školu reprezentovali 
Ondřej Čejchan (4.B), Petr Černohouz (3.B), Tomáš Drašnar (oktáva B), Jan Dvořák (4.B), Tomáš 
Hromádko (septima B), Jan Králíček (2.B), Adam Lád (4.A), Jakub Rejthar (4.B), Filip Valenčin 
(oktáva A), Martin Vít (4.B), Zdeněk Zima (oktáva A) a jako zapisovatelé Ondřej Klimek (septima 
A) a Petr Vlach (septima A). Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola, které se konalo 19. 
března v Trutnově. Zde vybojovali 2. místo. Doprovázel je prof. Košvanec.  

Ve dnech 11. a 12. března se konalo školní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F, 31. března 
navazovalo okresní kolo, které organizoval prof. Klemenc na naší škole. v kategorii E jsme měli 7 
soutěžících. Petr Polák (kvarta A) zvítězil a Karel Jára (kvarta A) obsadil 2. - 3. místo, všichni 
ostatní patřili mezi úspěšné řešitele. v kategorii F nás reprezentovalo 5 studentů, Vladimír Lambert 
(tercie B) vybojoval 2. místo, všichni zbývající byli úspěšnými řešiteli.  

17. března se konalo oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Petr Polák (kvarta A) 
vybojoval 1. - 3. místo, úspěšnými řešiteli byli i Martina Zajícová (kvarta B), Karel Jára (kvarta A) 
a Ondřej Oleják (kvarta A). Ve stejný den se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády 
v kategoriích A, B, C, D. v kategorii A jsme neměli zástupce. v kategorii B nás reprezentoval Tomáš 
Marek (sekunda A) a obsadil 8. místo a v kategorii C Pavel Vydra (kvarta B) obsadil 4. místo. 
v kategorii D jsme měli 4 soutěžící. Jan Kubeček (sexta B) vybojoval 1. - 2. místo, Jan Macháč 
(sexta B) 3. místo, Jan Votava (3.B) 6. místo a Renata Kaválková (4.B) 8. místo. Jan Kubeček 
postoupil do krajského kola, které se konalo 7. dubna a zde obsadil 8. příčku.  

18. března byli na exkurzi v Hrdličkově muzeu a v Národním technickém muzeu v Praze studenti 3. 
B a septimy A s prof. Jaroušovou, Polákem a Sršňovou. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 3.A a 
septimy B s prof. Brátem, Rojtovou a Slavíkem 30. března. 31. března byli na exkurzi v Praze 



studenti tercie A s prof. Kolářskou a Vrátilovou.  

19. března se konala soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín se zúčastnilo 110 studentů, 
zvítězil Jan Šimbera (prima B), 2. místo obsadil Václav Hrnčíř (sekunda B) a 3. místo Šulcová 
Andrea (sekunda B). v kategorii Kadet soutěžilo rovněž 110 studentů, první tři místa obsadili Petr 
Polák (kvarta A), Vladimír Lambert (tercie B) a Gabriela Patriková (kvarta A). Kategrie Junior měla 
97 účastníků, zvítězil Michal Cvejn (kvinta B), 2. místo vybojoval Martin Darebník (sexta A) a 3. 
místo Gustav Šourek (1.A). 70 studentů soutěžilo v kategorii Student, první tři místa vybojovali Jan 
Zelený (4.A), Vojtěch Zelený (septima A) a Šimon Kvasnička (septima A). v krajském měřítku byl 
Šimbera na 2. místě, Hrnčíř na 4. místě, Polák na 3. místě, Lambert na 4. místě, Cvejn na 2. místě, 
Jan Zelený na 4. místě a Vojtěch Zelený na 5. místě. Šimbera dosáhl výborného výsledku i 
v celostátním měřítku, dostal se na 3. místo.   

19. března se konalo také krajské kolo Biologické olympiády v kategorii A. Naši školu 
reprezentovaly Alena Drašnarová (septima A) a Lucie Kylarová (septima A), nezařadily se však 
mezi úspěšné řešitele. Ve stejný den zhlédli v aule studenti 1. ročníku a kvinty představení divadla 
DRED "Škola Kristova a škola světa".  

23. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. v kategorii B jsme 
neměli zástupce, v kategorii C nás reprezentovalo 14 studentů. Jakub Dundálek (1.A) vybojoval 3. 
místo, Miloslav Jára (kvinta A) 4. místo a mezi úspěšné řešitele se zařadili i Petr Kafka (1.A), Petra 
Suchánková (1.A) a Martina Naglová (1.A). v tento den proběhlo také regionální kolo Certamen 
latinum pro kategorii B, v němž Václav Kovalčík (oktáva A) vybojoval 5. místo a postoupil do 
republikového kola.  

26. března se konalo okresní kolo v halové kopané pro chlapce 6. - 7. ročníku. Naše mužstvo ve 
složení David Horník (sekunda A), Václav Hrnčíř (sekunda B), Jan Košner (sekunda A), Adam 
Ludvík (prima A), Tomáš Marek (sekunda A), Jan Mervart (sekunda A), Jiří Siegel (prima B), Petr 
Šedivý (sekunda B), Jan Špatenka (prima A), Tomáš Vlček (sekunda A) a Tomáš Závojko (prima B) 
nepostoupilo ze skupiny. Doprovodil je prof. Zikmund. Tento den soutěžila Gabriela Patriková 
(kvarta A) v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce a vybojovala 2. místo.  

V březnu promítal KUŠ filmy "Upír z Nosferatu", "Amores Peros" a "Adaptace".  

1. dubna se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády, naše Marie Štěpánová (kvarta B) vybojovala 
4. místo.  

6. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy s prof. Ježkem, Rojtovou a 
Slavíkem. v aule se konala beseda s promítáním s režisérem Janem Špátou, jíž se zúčastnili studenti 
1.B, 2.A, septimy A, oktávy A a oktávy B.  

7. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriiích Z6, Z7 a Z8. v kategorii Z6 
jsme měli čtyři soutěžící, z nichž nejlépe dopadl Jan Šimbera (prima B), který vybojoval 1. - 2. 
místo. v kategorii Z7 školu reprezentovali rovněž čtyři studenti, Jan Voborník (sekunda B) zvítězil. 
v kategorii Z8 byli z naší školy tři účastníci, nejlepšího výsledku dosáhla Iveta Svatošová (tercie B), 
která obsadila 5. - 6. místo.  

Ve dnech 8. a 9. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.  

13. dubna psali studenti maturitního ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka. Jedna 
studentka se pro nemoc nemohla zúčastnit a byl pro ni vypsán náhradní termín na 6. května.  

14. dubna byli na exkurzi v Muzeu Kámen a život ve Vrchlabí a v Boskovských jeskyních studenti 
kvarty s prof. Ježkem, Jaroušovou a Slavíkem.  

15. dubna se konala hodnotící pedagogická rada a o týden později 22. dubna schůzky rodičů.  

16. dubna zhlédli studenti primy A, primy B, tercie A, tercie B a kvarty A v aule dramatické pásmo 
"Jaro" v nastudování členů dějepisného kroužku.  



19. dubna se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Do čtyřletého studia jsme měli 89 uchazečů 
a do osmiletého studia 129 žáků. Do 1. ročníku i do primy přijímáme po 60 studentech (včetně 
náhradního termínu a 2. kola). Studenti primy, sekundy a tercie zhlédli v tento den na ZŠ TGM 
premiéru tří nových zeměpisných filmů "Divokým Kurdistánem - Země pod Araratem", studenti 
vyššího gymnázia byli v kině na filmu "Nuda v Brně" kromě studentů maturitního ročníku, kteří 
měli studijní volno. Studenti kvarty konali cvičně přijímací zkoušky spolu s uchazeči ze základních 
škol. v tento den proběhlo také okresní kolo Pythagoriády. v kategorii pro 6. třídy zvítězil náš Jakub 
Valtar (prima A) a Jan Šimbera (prima B) obsadil 3. - 4. místo. v kategorii 7. tříd vybojoval Jan 
Košner (sekunda A) 1. - 2. místo, David Horník (sekunda A) 3. - 4. místo a Ondřej Vydra (sekunda 
A) 5. - 10. místo.  

15. dubna se konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce, kde nás reprezenovali Martina 
Krausová (2.A) a Tomáš Kábrt (oktáva A).16. dubna se konalo krajské kolo Biologické olympiády 
v kategorii B. z naší školy soutěžily Marie Nováková (sexta A) a Eva Johnová (sexta B).  

Ve dnech 17. - 25. dubna reprezentovali členové Sborečku školu v anglickém Warringtonu, kde pro 
ně byl připraven bohatý program s několika koncerty. Studenty doprovázel sbormistr Ing. Čejp, 
prof. Aršakuni a prof. Macura.  

20. dubna byli na exkurzi v Praze studenti 4.B s prof. Dvořáčkovou a Pavlíkem a o den později 21. 
dubna studenti oktávy A s prof. Nývltovou a Štegerovou.  

23. dubna se v Hradci Králové konalo 2. kolo Fyzikální olympiády v kategorii C a D. v kategorii C 
jsme měli čtyři soutěžící, mezi úspěšné řešitele se probojovali Martin Darebník (sexta A), který 
obsadil 5. místo, a Jiří Kadaník (sexta B) - 7. místo. v kategorii D jsme měli 13 soutěžících. Gustav 
Šourek (1.A) vybojoval 3. místo, Jakub Dundálek (1.A) 6. místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadili 
ještě Petra Suchánková (1.A), Petr Polák (kvarta A), Antonín Špaček (kvinta B) a Karel Petránek 
(kvinta A).  

Ve dnech 26. - 30. dubna jsme hostili studenty z Dánska. Ti navštívili pevnost v Terezíně, Teplicko-
Adršpašské skály, Prahu, Harrachov a byli přijati na radnici představiteli města Náchoda. Studenti 
byli ubytováni v rodinách studentů tercie, organizačně se na jejich pobytu podíleli prof. Štegrová, 
Šulc, Šimon, Jirková a Nývltová.  

Ve dnech 27. - 28. dubna se konal sběr papíru. Výtěžek připadne SRPDŠ.  

28. dubna se studenti maturitního ročníku a společenskovědního semináře pro 3. ročník zúčastnili 
v aule besedy s Prof. Janem Sokolem na téma "Svoboda a co s ní".  

30. dubna navštívili královéhradecké planetárium studenti 1.A a 1.B s prof. Košvancem a Polákem. 
Stejnou exkurzi absolvovali studenti kvinty A a kvinty B 3. května s prof. Preclíkem a Slavíkovou. 
4. května byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Brátem a Kolářskou. Hlavním námětem 
exkurze byla Praha židovská.  

V klubu KUŠ mohli zájemci zhlédnout filmy "Amélie z Montmartru" a "Pupendo".  

V rámci festivalu Prima sezóna zhlédli 3. května studenti septimy a 3.A představení „Kousky (z) 
Ivana Wernische“ v nastudování ZUŠ Trutnov a 4. května studenti kvinty a sexty A „Něco málo 
z Dekameronu“ v nastudování DS Jesličky.  

6. květen byl náhradní termín písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.  

12. května se naši studenti zapojili do veřejné sbírky Květinový den, který pořádá Liga proti 
rakovině. Ve stejný den soupeřili naši studenti v Atletickém čtyřboji, který se konal v Novém Městě 
nad Metují. Družstvo chlapců tvořili Filip Adler (tercie A), Jakub Hynek (tercie B), Michal Kříž 
(tercie A), Michal Lichter (kvarta B) a Václav Zídka (tercie A). Obsadili 8. místo. Dívky bojovaly 
ve složení Markéta Kopecká (tercie B), Marcela Leugnerová (kvarta A), Veronika Poláčková (tercie 
B), Jana Vančáková (kvarta B) a Lucie Zeinerová (tercie B) a umístili se na bronzové příčce. Atlety 
doprovodila prof. Rojtová. Dlaší soutěží, která probíhala, byla soutěž Mladých zdravotníků. Naše 



škola měla v soutěži dvě družstva, jedno obsadilo 7. místo a druhé 10. místo. Doprovázela je prof. 
Prachařová.  

Studenti septimy A zahájili 12. května sérii školních výletů. s prof. Janušovou a Víchem vyrazili do 
Studené vody u Božanova, vrátili se 14. května.  

13. května se v okresním kole ve volejbale utkaly dívky Marcela Balcarová (tercie A), Kristýna 
Honzů (kvarta A), Andrea Matysková (kvarta B), Lucie Rýdlová (kvarta B), Daniela Vávrová 
(kvarta B) a Martina Zajícová (kvarta B). Podporovala je prof. Slavíková. Ve stejný den se konala 
klasifikační porada pro 4.A a 4.B a náhradní termín přijímacích zkoušek do primy. Studenti tercie A 
byli na literární exkurzi v Ratibořicích s prof. Kolářskou a Vrátilovou a studenti oktávy A šli „po 
stopách Škvoreckého“ s prof. Nývltovou.  

14. května pořádal prof. Klemenc na naší škole 3. kolo Fyzikální olympiády v kategorii E. Petr 
Polák (kvarta A) vybojoval 2. místo, Karel Jára (kvarta A) 3. místo, Petra Celbová (kvarta B) 5. 
místo a Pavel Vydra (kvarta B) 11. místo. 14. května si užívali svého posledního zvonění studenti 
4.A a 4.B a o týden později studenti oktávy A a B. Klasifikační porada pro oktávy se konala 20. 
května. Svatý týden pro studenty 4. ročníku byl od 17. května a pro studenty oktávy od 24. května.  

Od 17. května začala rekonstrukce šaten a z tohoto důvodu byl uzavřen zadní vchod.  

17. května začaly sportovní cyklistické kurzy u Pastvického rybníka nedaleko Kutné Hory. Jako 
první odjeli studenti 3.B s prof. Slavíkem, Slavíkovou a Víchem. 24. května je střídali studenti 3.A 
s prof. Rojtovou a Zikmundem. Další týden (od 31. května) strávili na kolech studenti septimy B 
s prof. Košvancem a Půlpánovou a vystřídali je studenti septimy A s prof. Zikmundem a 
Javůrkovou, která byla vystřídána prof. Janušovou.  

17. května byli na exkurzi v Terezíně studenti kvarty A s prof. Dvořáčkovou a Klemencem. Do 
románsko-gotické Prahy vyjeli studenti 2.B a sexty A s prof. Kolářskou, Nývltovou a Štegerovou. 
v Novém Městě nad Metují se konaly závody v atletickém čtyřboji pro mladší žáky. 6. místo 
obsadilo družstvo chlapců ve složení Jan Čimera (sekunda B), Tomáš Dostál (sekunda B), Václav 
Hrnčíř (sekunda B) a Jakub Rázl (sekunda A). Dívky závodily ve složení Olivia Abdelghani 
(sekunda B), Lucie Hanušová (sekunda B), Barbora Krtičková (sekunda B), Marta Hrubá (sekunda 
A) a Andrea Šulcová (sekunda B) a vybojovaly 5. místo.  

20. května se naši studenti zapojili do veřejné sbírky na podporu handicapovaných dětí „Svátek 
s Emilem“. Konalo se také 2. kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého gymnázia.  

21. května byli na Pražském hradě studenti kvinty B s prof. Janušovou a Š. Škodovou. v Národním 
divadle zhlédli představení „Cyrano z Bergeracu“ od Rostanda.  

V týdnu od 24. května maturovali studenti 4. A a 4.B. Předsedkyní maturitní komise ve 4.A byla 
Květoslava Strašilová a ve 4.B PaedDr. Milan Kulhánek, oba z broumovského gymnázia. Ve 4.A 
prospělo 12 studentů s vyznamenáním, 17 prospělo a 1 neprospěl z jednoho předmětu a bylo mu 
povolena opravná zkouška. Ve 4.B se dva studenti nedostavili ze zdravotních důvodů k maturitní 
zkoušce. Jeden z nich konal maturitu v náhradním termínu 15. června. 9 studentů prospělo 
s vyznamenáním, 20 prospělo. Maturitní vysvědčení byla slavnostně předána 28. května. v týdnu od 
31. května probíhala maturita v oktávě A  v oktávě B. Předsedou maturitní komise v oktávě A byl 
jmenován RNDr. Vladimír Hušek z gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a v oktávě B Mgr. 
Petra Pitašová z trutnovského gymnázia. Jedna studentka oktávy A konala maturitní zkoušku 
v náhradním termínu 28. května. 10 studentů prospělo s vyznamenáním, 18 prospělo. v oktávě B se 
jedna studentka nedostavila ze zdravotních důvodů a maturovala v náhradním termínu 15. června. 6 
studentů prospělo s vyznamenáním, 17 propspělo a 1 student neprospěl z jednoho předmětu a byla 
mu povolena opravná zkouška. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo 4. června. 
z naší školy byli jmenováni předsedy předmětových komisí Ivo Forejt (Gymnázium Trutnov), 
Martina Javůrková (Gymnázium Broumov), Zdena Jirková (První soukromé jazykové gymnázium 
Hradec Králové), Jiří Oleják (Gymnázium Broumov) a Zdeněk Polák (Gymnázium Dvůr Králové 



nad Labem).  

25. května soutěžili Jan Šimbera (prima B) a Monika Hylenová (sekunda A) v okresním kole 
Biologické olympiády. Šimbera obsadil 7. místo a Hylenová 8.  

26. května se studenti 2. ročníku a sexty zúčastnili v aule besedy " O integraci do EU" se členy 
výboru pro evropské záležitosti PSP. Tento den organizoval na naší škole prof. Klemenc okresní 
kolo Fyzikální olympiády kategorie G.  

27. května se v aule konala schůzka s budoucími studenty primy a 1. ročníku a jejich rodiči. 
Studenti sexty A byli s prof. Nývltovou na exkurzi v Ratibořicích. Ve dnech 27. - 29. května 
reprezentovali školu v národním kole Ekologické olympiády studenti Alena Drašnarová (septima 
A), Lucie Kylarová (septima A) a Radek Rinn (septima A). Vybojovali 4. místo. Doprovázel je prof. 
Ježek.  

31. května byli na literárněhistorické exkurzi v Praze studenti kvarty A s prof. Dvořáčkovou a 
Klemencem.  

V květnu promítal KUŠ filmy "vymítač ďábla" a "Země nikoho".  

1. června zvítězilo naše družstvo dívek v krajském kole ve volejbale. O úspěch se zasloužily 
Marcela Balcarová (tercie A), Kristýna Honzů (kvarta A), Andrea Matysková (kvarta B), Lucie 
Rýdlová (kvarta B), Kristýna Slavíková (tercie B), Daniela Vávrová (kvarta B) a Martina Zajícová 
(kvarta B). Daniela Vávrová byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. Volejbalistky doprovodila 
ekonomka školy Eva Hedvíková.  

3. června promítal v aule pro studenty 2.A, 2.B, 3.A, 3.B a septimy A prof. Ježek film.  

Od 6. do 12. června pobývali na výměnném pobytu v Dánsku někteří studenti z tercie s prof. 
Nývltovou, Štegerovou a Šulcem.  

8. června byli na literární exkurzi v Hronově studenti sekundy A s prof. Kolářskou a Lubasovou. Na 
poznávací exkurzi po okolí byli s prof. Vrátilovou i studenti tercie, kteří nejeli do Dánska. 9. června 
byli na exkurzi v Praze studenti kvinty A s prof. Půlpánovou a Vrátilovou. Ve dnech 9. - 13. černa 
byli na školním výletě na Pastvinách studenti 1.B s prof. Macurou a Víchem. v rámci výletu 
podnikli 11. černa i exkurzi do Střediska experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce 
Králové. Studenti sexty B s prof. Olejákem a Rojtovou sjížděli Vltavu v rámci školního výletu ve 
dnech 9. - 12. června. Ve stejných dnech byli na školním výletě i studenti sexty A s prof. Jaroušovou 
a Brátem. Poznávali okolí Vranovské přehrady. 11. června byli na literární exkurzi v Hronově 
studenti sekundy B s prof. Kolářskou a Lubasovou. Ve dnech 11. - 12. června byla na naší škole 
volební místnost pro volby do Evropského parlamentu.  

Ve dnech 13. - 16. června pobývali na školním výletě na Studánce u Vižňova studenti 2.A s prof. 
Ježkem a Macurou. 14. června absolvovali studenti 1.A a kvinty B s prof. Rojtovou, Slavíkem a 
Slavíkovou exkurzi do ZOO a botanické zahrady v Liberci a na Ještěd. 15. června v odpoledních 
hodinách vyjížděli na školní výlet studenti 1.A s prof. Štegerovou a Víchem. Šlo o vodácký výlet, 
sjížděli Vltavu. Vraceli se 18. června. Ve dnech 16. - 18. června byli na školním výletě ve Studené 
Vodě u Božanova studenti primy A s prof. Poutníkem a Janušovou. Ve dnech 16. - 19 června trávili 
svůj školní výlet v Pecce u Nové Paky studenti kvinty A s prof. Matěnovou a Forejtem. v Meziříčku 
u Jihlavy byli na výletě ve dnech 16. - 20. června studenti 2.B s prof. Kolářskou a Javůrkovou. Na 
výletě byla i kvarta A s prof. Klemencem a Jirkovou. Dny 16. - 18. června trávili u Máchova jezera.  

Dalším vodáckým výletem byl výlet studentů kvarty B ve dnech 21. - 23. června. s prof. Slavíkovou 
a Zikmundem sjížděli Sázavu. Ve dnech 20. - 23. června byli na výletě v Orlickém Záhoří studenti 
primy B s prof. Forejtem a Borůvkovou. Ve studené Vodě trávili ve dnech 21. - 23. června školní 
výlet studenti tercie A s prof. Košvancem a Šimonem, kterého vystřídal prof. Nejman. Ve stejných 
dnech byli na výletě v Mladějově v Českém ráji i studenti kvinty B s prof. Preclíkem a Poutníkem. 
22. června byli na exkurzi v ZOO a v botanické zahradě v Liberci a na Ještědu studenti 1.B a kvinty 
A s prof. Matěnovou, Olejákem a Slavíkem, studenti 3.B vyjeli na literární exkurzi do Malých 



Svatoňovic s prof. Olšanovou a Sršňovou.  

Časopis Doutnák se v celostátní soutěži školních časopisů Freinet 2004 umístil na 2. příčce. 
Zástupci redakce byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků 24. června v Praze.  

24. června se konala klasifikační pedagogická rada. Ve stejný den byli na exkurzi na španělském 
velvyslanectví v Praze vybraní studenti 3. ročníku a septimy s prof. Pavlíkem a Javůrkovou, 
studenti primy B s prof. Macurou ve Středisku experimentální archeologie ve Všestarech a na 
exkurzi s literárněhistorickou soutěží v Novém Městě nad Metují, Lybchyni, na Sendraži a v Pekle 
studenti tercie B s prof. Nývltovou. Na Jestřebích horách trávili svůj školní výlet studenti septimy B 
s prof. Brátem a Kolářskou ve dnech 23. - 25. června. 25. června se studenti nižšího gymnázia 
zúčastnili interaktivního vzdělávacího programu "TAM TAM DEN", zaměřeného na životní 
prostředí. Program pořádalo občanské sdružení Pro Náchod v prostorách školy. Dalším programem 
v tento den byl vzdělávací program "Za vulkány a ledovci ztraceného světa" pořádaný společností 
MediaPrint Náchod, kterého se zúčastnili všichni studenti školy. Pořad byl uveden v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka. Studenti kvarty B byli s prof. Macurou a Slavíkovou na exkurzi 
v Terezíně. 28. června si studenti nižšího gymnázia vyměňovali učebnice. Studenti vyššího 
gymnázia byli v kině na filmu "Mistři". Ve dnech 28. - 29. června byla řada tříd na poznávacích 
výletech po okolí. 29. června se profesoři rozloučili se školním rokem zahradní party v odpoledních 
hodinách.  

V červnu se v rámci filmového klubu KUŠ promítaly filmy "Mluv s ní" a tři krátké filmy absolventa 
školy Otakara Faifra, v nichž si zahráli i studenti gymnázia, "Honička v Liverpoolu", "Cesta" a 
"Strukturovaný životopis."  

30. června rozdali třídní profesoři studentům vysvědčení. Konala se také závěrečná porada, na které 
jsme se rozloučili s prof. Anžik Aršakuni, která odchází na jinou školu z důvodu stěhování, prof. 
Věrou Prachařovou, ketrá se rozhodla plně užívat důchodu, a s lektorkou Leslie Ramier, která se 
vrací do USA.  

 

Zapsala Martina Javůrková 


