
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2004-05 
 

Školní rok 2004-05 začal pro pedagogy 30. srpna. Přivítali ve svých řadách novou kolegyni Martinu 
Novotnou (Aj, Nj) a lektora anglického jazyka Kevina Francise Healyho (konverzace v anglickém 
jazyce, Aj). Ve dnech 30.-31. srpna se konaly tři opravné zkoušky (jedna z chemie a dvě 
z matematiky). Všichni tři studenti u opravné zkoušky obstáli a postoupili do vyššího ročníku.  

Studentům začal školní rok 1. září. Prostřednictvím školního rozhlasu je přivítala ministryně 
školství Petra Buzková a ředitel školy Pavel Škoda, ve třídách jednotliví třídní učitelé. v primě začal 
studovat 61 student a v 1. ročníku čtyřletého studia 60 studentů. Výuka podle pravidelného rozvrhu 
začala hned 2. září. Prof. Helena Lubasová nastoupila hned od 30. srpna do dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Její úvazek byl odborně suplován a od 27. září byl rozdělen mezi kolegy.  

3. září odjela skupina 30 studentů, kteří se učí španělsky, na zájezd do španělského letoviska Lloret 
de Mar. v programu byl celodenní výlet do Barcelony, návštěva Muzea Salvadora Dalího ve 
Figueres a návštěva aquaparku. Účastníci zájezdu se vrátili 12. září. Pedagogický dozor vykonávali 
prof. Venclíková, Pavlík a Javůrková.  

9. září zahájili profesoři školní rok neformálním posezením v klubovně školy.  

14. září se již tradičně konala sbírka Srdíčkový den. 18 studentů školy prodávalo ve městě srdíčka 
v minimální hodnotě 25,- Kč. Výtěžek sbírky bude věnován na dětská oddělení nemocnic v České 
republice. Naši studenti odeslali na účet občanského sdružení Život dětem částku 25.673,- Kč.  

15. září zhlédli studenti 2.-4. ročníku a sexty-oktávy v aule divadelní představení "ATALANTA 
neboli Následování z lásky neboli Krutá královna s Hansvurstem" v provedení souboru Geisslers 
Hofkomedianten Kuks. Hru režíroval Petr Hašek.  

Během září uspořádali třídní profesoři studentů nastupujícího ročníku seznamovací výlety. Ve dnech 
14.-16. září byli v Pecce u Nové Paky studenti 1.A s prof. Polákem a Víchem, ve dnech 15.-17. září 
ve Studené Vodě u Božanova studenti 1.V s prof. Borůvkovou a Šimkovou, ve dnech 22.-24. září 
v Pecce u Nové Paky studenti 1.W s prof. Klemencem a Brátem a ve dnech 29. září - 1. října ve 
Studené Vodě u Božanova studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a Jaroušovou.  

20. září proběhla náhradní maturita jednoho studenta, který ze zdravotních důvodů nemohl vykonat 
maturitu v řádném termínu, a opravná maturitní zkouška dvou studentů. Všichni u zkoušky uspěli.  

21. září byli na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.V a 3.W s prof. Ježkem a 
Slavíkem. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 3.A a 7.W 29. září s prof. Ježkem a Olejákem. 21. 
září se konalo okresní kolo Středoškolského atletického poháru CORNY. Družstvo chlapců obsadilo 
3. místo, dívky zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 6. října v Hradci Králové. 
Zde dívky opět vyhrály a postoupily do republikového finále, které se konalo ve dnech 22.-23. října 
v Jablonci nad Nisou. Studenty na všech závodech doprovázela prof. Rojtová. 22. září se zájemci 
z řad studentů účastnili Konference o Josefu Škvoreckém v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. 23. 
září se konala mimořádná pedagogická rada.  

Na 27. září vyhlásil ředitel volno z důvodu výměny termoregulátorů na radiátorech. 28. září byl 
státní svátek. Od 27. září platil nový rozvrh. Jeho změna souvisela se změnou úvazků.  

Ve dnech 28. září - 7. října jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v Georgsmarienhuette. 
Během pobytu navštívili Kutnou Horu, Prahu a pevnost v Josefově. Byli přijati na radnici a 
prohlédli si náchodský pivovar. Během pobytu pracovali na společném projektu.  

9. října se divadelní soubor DRED účastnil již popáté festivalu alternativní kultury Next Wave. 
Vystoupili s hrou "Mluvící kráva", kterou zdramatizoval podle staré šumavské legendy Ondřej 
Pumr. Hru zároveň i režíroval. Ve dnech 9.-10. října si 19 studentů 4.V s třídním prof. Košvancem 



uspořádalo výlet do Teplic nad Metují.  

Od 11. října byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti prof. Dvořáčková. Její úvazek částečně 
pokryli stálí učitelé (prof. Štegerová a Macura), částečně vypomohli učitelé v důchodu paní Věra 
Hozáková a pan Aleš Fetters.  

12. října zazpíval našim studentům v aule pěvecký sbor TENSING. 13. října jeli zájemci z řad 
studentů s prof. Preclíkem a Víchem do Brna na veletrh informačních technologií INVEX 2004. 14. 
října vyslechli v aule studenti tercie, kvinty a 1. ročníku výchovný koncert "Vývoj jazzu a populární 
hudby". 15. října vyjela skupina profesorů reprezentovat školu na "Setkání gymnázií 2004", které se 
tentokrát konalo v Hostinném. Tradičně se tohoto setkání účastní kromě našeho gymnázia 
pedagogické sbory z gymnázií v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpici a 
Hostinném.  

Ve dnech 15.-17. října reprezentovali školu v krajském kole Ekoolympiády za doprovodu prof. 
Ježka studenti Alena Drašnarová (8.V), Lucie Kylarová (8.V) a Radek Rinn (8.V). Obsadili 3.-4. 
místo.  

18. října se 8 našich studentů podílelo na sbírce Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis. Výtěžek z prodeje bílých pastelek bude věnován na 
speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi.  

19. října se v aule konala pro studenty biologických seminářů a zeměpisného semináře pro 4. ročník 
přednáška zástupců CHKO Broumovsko o projektu Natura 2000. 20. října zhlédli všichni studenti 
kromě primy, oktávy a 4. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka inscenaci hry W. 
Shakespeara "Zkrocení zlé ženy" v nastudování náchodských ochotníků.  

21. října reprezentovali školu v Krajském kole v kopané v Nové Pace studenti Josef Cipra (4.B), 
Petr Černohouz (4.B), Petr Fucyman (3.B), David Hejna (3.A), Tomáš Hromádko (8.W), Petr Hrubý 
(1.A), Tomáš Jirman (8.V), Jan Králíček (3.B), Šimon Kvasnička (8.V), Martin Lichter (7.V), 
Radek Novák (4.A), Ondřej Oleják (5.V), Michal Preclík (8.V), Matouš Skořepa (1.A), Marek Vít 
(3.A), Jan Vlček (2.B) a Jan Zavřel (8.W). Vybojovali 2. místo, doprovázel je prof. Košvanec.  

Ve dnech 27. a 29. října byly podzimní prázdniny a 28. říjen je státní svátek.  

V říjnu promítal KUŠ dva filmy: 7. října "Výlet" české režisérky Alice Nellis a 21. října Formanův 
"Přelet nad kukaččím hnízdem".  

1. listopadu proběhlo v Broumově okresní kolo Středoškolských her v basketbale. Naše mužstvo ve 
složení Ondřej Klimek (8.V), Tomáš Kosař (7.W), Jan Králíček (3.B), Michal Preclík (8.V), Adam 
Rak (8.V), Martin Smutník (8.V) a Petr Vlach (8.V) zvítězilo a postoupio do krajského finále. 
Hráče podporoval prof. Zikmund. 4. listopadu se konala stejná soutěž pro dívky v Jaroměři. 
Děvčata hrála ve složení Veronika Doležalová (5.W), Romana Karásková (3.A), Lucie Mikšovská 
(6.W), Vlaďka Paulíčková (1.B), Martina Preclíková (6.W), Iveta Raková (1.B), Michaela Rojtová 
(5.W), Tereza Soldánová (6.W), Kateřina Svatoňová (1.B) a Lucie Štěpová (1.A) a vybojovala 2. 
místo. Na turnaj je doprovázela prof. Slavíková.  

4. listopadu byli na exkurzi v Kuksu studenti 2.B s prof. Macurou.  

Ve dnech 5.-6. listopadu byla ve škole volební místnost pro volby do krajského zastupitelstva.  

8. listopadu vedl v aule Martin Adámek pro studenty sekundy a tercie besedu s promítáním "Cesta 
z Náchoda do Monaka a zpět".  

10. listopadu proběhla cvičná evakuace. 11. listopadu zhlédli studenti primy, sekundy a 1. ročníku 
v aule operní představení "W. A. Mozart: Bastien a Bastienka" v provedení souboru Musica per 
Quattro. v odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 12. října byli studenti 
sekundy-septimy a 1.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka na koncertě-improvizaci 
Jiřího Pazoura. v odpoledních hodinách se dva studenti účastnili sbírky Modrá píšťalka pořádané 
Svazem diabetiků. v tento den byla také odeslána Občanská petice na podporu boje proti totalitě 



v Bělorusku podepsaná některými studenty a pedagogy školy.  

15. listopadu byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy s prof. Ježkem, 
Klemencem a Košvancem. Planetárium a elektrárnu v Hradci Králové navštívili 19. listopadu i 
studenti 1. ročníku s prof. Preclíkem a Slavíkovou a 23. listopadu studenti kvinty s prof. Brátem a 
Slavíkovou. 18. listopadu byli na exkurzi v Praze studenti 3.A s prof. Macurou a Štegerovou. 
v Divadle v Dlouhé zhlédli inscenaci Dostojevského hry “Běsi“. v Kuksu byli 19. listopadu s prof. 
Macurou studenti 7.V.  

16. listopadu se konal Běh do zámeckých schodů. Družstvo ve složení Klára Nešetřilová (2.W), 
Táňa Rejlová (2.W), Andrea Gonáková (2.W), Anna Málková (2.V), Jan Rohan (2.V), Adam 
Ludvík ( 2.V), Ondřej Prchal (2.V) a Jan Špatenka (2.V) obsadilo 3. místo. Stejnou příčku obsadili 
chlapci Jáchym Škoda (6.V), Jan Kortus (5.V), Petr Polák (5.V), Ondřej Oleják (5.V) a Jakub 
Vondráček (2.B). 2. místo vybojovali studenti Lucie Zeinerová (4.W), Markéta Kopecká (4.W), 
Julie Tichá (3.W), Olivia Abdelghani (3.W), Václav Zídka (4.V), Filip Adler (4.V), Jakub Hynek 
(4.W), Martin Kábrt (4.W) a Petr Šedivý (3.W). Ve své kategorii zvítězily dívky Šárka Zákravská 
(1.B), Pavlína Bergerová (4.W), Zdena Adamů (6.V), Lucie Štěpová (1.A) a Radka Zeisková (1.A). 
Studenty doprovázela prof. Slavíková. Na školních chodbách nikomu nemohlo uniknout, že je Den 
poezie. Studenti uspořádali pod vedením prof. Macury happening.  

17. listopadu byl státní svátek a 18. listopadu se konaly třídní schůzky.  

20. listopadu mělo v aule premiéru divadlo poezie složené z našich studentů s hrou “…dá se to i ve 
vaně“ autorů a režisérů Otakara Faifra, Lukáše Bauera a Štěpána Macury.  

Ve dnech 22. a 25. listopadu probíhaly na naší škole Středoškolské hry ve volejbale. Soutěž 
organizovala v pondělí pro dívky prof. Slavíková a ve čtvrtek pro chlapce prof. Košvanec. Dívky 
sestavily dvě družstva. Na 3. místě skončily dívky Alice Hornová (2.B), Alžběta Valtová (3.B), 
Daniela Vávrová (5.W), Andrea Matysková (5.W), Eliška Hedvíková (6.V) a Zuzana Gieciová 
(1.B). 2. místo vybojovalo družstvo ve složení Martina Zajícová (5.W), Jitka Slavíková (3.B), Lucie 
Hepnarová (3.B), Kristýna Honzů (5.V), Eliška Rinnová (1.B), Lucie Rýdlová (5.W), Kristýna 
Slavíková (4.W), Iveta Raková (1.B) a Kamila Šichová (1.B). Rovněž chlapci postavili dvě 
mužstva. Družstvo ve složení Jakub Hejzlar (5.W), Marek Vít (3.A), Štěpán Hejzlar (3.A), Petr 
Fucyman (3.B), Ondřej Mika (8.V) a Šimon Kvasnička (8.V) skončilo na 4. místě a družstvo ve 
složení Josef Schuma (1.A), Matouš Skořepa (1.A), Jiří Svatoš (6.W), Boris Cvetanov (2.B), Petr 
Hornych (2.B), Petr Kafka (2.A) a Jakub Chrenko (4.B) vybojovalo 2. místo.  

26. listopadu se konal okresní přebor v plavání. Naše mladší žákyně Klará Nešetřilová (2.W), 
Andrea Gonáková (2.W), Michaela Macková (2.W) Pavla Rousková (1.V), Olga Ivanova (1.V), 
Veronika Vorlová (1.V) a Karolína Kvapilová (1.V) a mladší žáci Jan Rohan (2.V), Jan Špatenka 
(2.V), Jan Král (1.V), Matěj Matoulek (1.V), Matěj Vydra (1.V) a Lukáš Doerner (1.V) se umístili 
na 3. místě. Starší žákyně Anna Maixnerová (3.W), Martina Lajerová (3.W), Lucie Hanušová 
(3.W), Olivia Abdelghani (3.W), Barbora Miltová (3.V) a Andrea Demuthová (3.V) obsadily 4. 
místo a starší žáci Pavel Mrověc (4.V), Václav Zídka (4.V), Filip Adler (4.V), Tomáš Dostál (3.W), 
Jan Čimera (3.W) a Jan Neumann (3.W) 2. místo. Dorostenci a dorostenky byli v soutěži sami a 
postoupili do krajského kola, které se knalo 30. listopadu v Trutnově. Zde chlapci ve složení Ondřej 
Mika (8.V), Jan Dostál (4.B), Tomáš Hýbl (3.B), Jakub Chrenko (4.B), Karel Petránek (6.V) a 
Vilém Matyáš (1.A) obsadili 3. místo a dívky Blanka Jedličková (6.V), Petra Celbová (5.W), Lucie 
Zeinerová (4.W), Pavla Marková (1.A), Petra Antlová (2.A) a Kateřina Dostálová (3.B) zvítězily. 
v okresním kole soutěžily místo Antlové a Dostálové Anna Rohulánová (4.A) a Zuzana Rousková 
(2.B). Studenty na plaveckých soutěžích doprovázel prof. Slavík.  

26. listopadu proběhlo také krajské finále Středoškolských her v basketbale v Trutnově. Hoši 
Ondřej Klimek (8.V), Petr Vlach (8.V), Adam Rak (8.V), Martin Smutník (8.V), Michal Preclík 
(8.V), Tomáš Kosař (7.W), Jiří Svatoš (6.W), Vojtěch Vavřín (3.A) a Štěpán Šubrt (1.A) obsadili 5. 
místo. Naše mužstvo doprovázel prof. Zikmund.  



29. listopadu byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Nývltovou a Rojtovou. Prohlédli si 
Židovské muzeum, Divadlo Na Zábradlí a v Divadle Pod Palmovkou zhlédli inscenaci hry Pavla 
Kohouta "Ubohý vrah".  

4. listopadu promítal KUŠ film Francise Ford Coppoly "Apocalypse now!", 11. listopadu film 
Rydley Scotta "Blade Runner" a 25. listopadu film Danny Boylea "Trainspotting".  

1. prosince se naši studenti stejně jako vloni zapojili do celostátní sbírky Červená stužka. Sbírku 
pořádá k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. Výtěžek bude věnován na zajištění provozu a preventivní 
činnost Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.  

4. prosince se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples. k tanci hrál již tradičně 
Relax Band pod vedením kapelníka Jana Drejsla. Kromě samotného stužkování mohli návštěvníci 
zhlédnout ukázky standardních tanců v podání Renaty Košvancové (4.B) a Igora Štěpa, předtančení 
maturantů a předtančení výrazového tance skupiny Ground Dance Group Praha pod vedením 
Kateřiny Maršíkové. Studenti připravili tombolu. Výtěžek plesu byl rozdělen mezi Nadaci Jiráskova 
gymnázia a SRPDŠ.  

7. prosince proběhlo oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Soutěžili tři studenti: 
Šimon Kvasnička (8.V), Jakub Chrenko (4.B) a Martina Krausová (3.A). Všichni byli úspěšnými 
řešiteli, do krajského kola postoupil Šimon Kvasnička.  

8. prosince zajistil prof. Ježek pro studenty biologického semináře ornitologickou akci. Ve stejný 
den se v odpoledních hodinách uskutečnil 9. ročník ZelíCupu - soutěže profesorů o nejlepší 
nakládané zelí.  

9. prosince byl na naší škole Den otevřených dveří. v aule podával informace o studiu ředitel školy 
všem zájemcům o osmileté i čtyřleté studium a jejich rodičům. Všichni zájemci si mohli 
prohlédnout prostory školy a v jednotlivých odborných učebnách získat podrobnější informace.  

13. prosince se studenti primy a kvarty zúčastnili v aule besedy s Martinem Adámkem "Cesta 
z Náchoda do Monaka a zpět". Pro studenty maturitního ročníku byla určena beseda s Doc. Žídkem 
z Masarykovy univerzity v Brně.  

Od 14. prosince byly zprovozněny částečně zrekonstruované šatny. Druhá etapa rekonstrukce by 
měla proběhnout v roce 2005.  

15. prosince navštívili studenti sexty a 2. ročníku v aule představení "Smutky a radosti A. P. 
Čechova" v nastudování Malého Vinohradského divadla. 16. prosince začala série vánočních 
koncertů Skřivánků. v tento den vystoupili pro děti z okolních MŠ a ZŠ, stejně jako 20. prosince. 
21. prosince se konal Velký vánoční koncert pro veřejnost a 22. prosince koncert pro studenty 
primy, sekundy a 1. ročníku.  

20. prosince byli studenti 2.A s prof. Vrátilovou na exkurzi "Po stopách A. Jiráska". 21. prosince 
zhlédli v kině Vesmír studenti primy až kvinty film "Pánská jízda" a 22. prosince studenti sexty až 
oktávy, 3.-4. ročníku a 2.A film Jana Svěráka "Tatínek". 22. prosince se konal tradiční Vánoční 
koncert Sborečku na schodech. 21. prosince se naše dívky účastnily vánočního turnaje v basketbalu 
dívek a zvítězily. O úspěch se zasloužily Lucie Mikšovská (6.W), Martina Preclíková (6.W), 
Vlaďka Paulíčková (1.B), Iveta Raková (1.B), Kateřina Svatoňová (1.B), Lucie Štěpová (1.A), 
Michaela Rojtová (5.W), Romana Karásková (3.A) a Veronika Doležalová (5.V). Basketbalistky 
doprovázela prof. Slavíková. 22. prosince jeli studenti 2.B a 6.W s prof. Jirkovou a Novotnou do 
Klicperova divadla v Hradci Králové na divadelní představení "Pygmalion" v anglickém jazyce. 21. 
prosince si členové profesorského sboru zpříjemnili odpoledne vánočním posezením v klubovně 
školy.  

Ve dnech 23. prosince až 2. ledna byly vánoční prázdniny, výuka v novém roce začala 3. ledna. 

2. ledna odjeli na lyžařský výcvik na Bártlovu lávku u Špindlerova Mlýna na chatu Labská 66 



studenti 5.W s prof. Šulcem a Brátem. 8. ledna je vystřídali studenti 1.A s prof. Nejmanem a 
Štegerovou, 15. ledna studenti 1.B s prof. Rojtovou a Olejákem a 22. ledna studenti 5.V s prof. 
Slavíkovou a G. Škodovou. Lyžařské výcviky na Bártlově lávce skončily v sobotu 29. ledna. 
Studenti sekundy absolvovali lyžařský výcvik na chatě Borůvka ve Velké Úpě. Ve dnech 30. ledna – 
6. února se v lyžování zdokonalovali studenti 2.V s prof. Zikmundem a Zikmundovou a ve dnech 6. 
–13. února studenti 2.W s prof. Půlpánovou a Slavíkem. 

4. ledna byli na exkurzi v Praze vybraní studenti španělštiny s prof. Venclíkovou a Pavlíkem. 
Navštívili výstavu “Španělsko v 50. letech” ve Veletržním paláci. 

6. ledna se konaly konzultační schůzky rodičů. 

Ve dnech 6. – 7. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole okresní kolo ve florbalu. 6. ledna 
se utkali chlapci ze ZŠ a nižšího gymnázia a naše mužstvo ve složení Filip Adler (4.V), Jan Čimera 
(3.W), Lukáš Hornych (4.V), Václav Hrnčíř (3.W), Ondřej Janáček (3.V), Michal Jánský (4.V), 
Martin Jirman (4.V), Michal Kříž (4.V), Jan Mervart (3.V), Jan Minařík (4.V), Marek Schuma 
(4.V), Ivan Vávra (4.V) a Jan Voborník (3.W) obsadilo mezi pěti zúčastněnými školami 2. místo. 
Filip Adler byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. 7. ledna hráli florbal chlapci ze středních škol. I 
v tomto turnaji vybojovali naši hoši 2. místo ze šesti mužstev. Na pěkném sportovním výkonu se 
podíleli Petr Černohouz (4.B), Michal Hála (3.A), Štěpán Hejzlar (3.A), Tomáš Hromádko (8.W), 
Tomáš Jirman (8.V), Kamil Krunka (7.W), Jan Mědílek (8.W), Michal Preclík (8.V), Dominik 
Prymš (7.W), Martin Smutník (8.V) a Jan Zavřel (8.W). Michal Hála byl vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje a Jan Zavřel nejlepším střelcem. 

Ve dnech 9. – 10. ledna reprezentovaly školu dívky Petra Antlová (2.A), Petra Celbová (5.W), 
Blanka Jedličková (6.V), Pavla Marková )1.A), Zuzana Rousková (2.B) a Lucie Zeinerová (4.W) 
v republikovém finále v plavání, které se konalo v Trutnově. Plavkyně si vedly skvěle a vybojovaly 
4. místo v konkurenci 14 družstev. Dívky doprovázel prof. Slavík. 

17. ledna se studenti primy zúčastnili přednášky o reprodukčním zdraví “Čas proměn”. Pro dívky 
z kvinty a 1. ročníku byla připravena podobná přednáška s názvem “S Tebou o Tobě”. 

21. ledna nás v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A reprezentoval Šimon 
Kvasnička (8.V). 

Na historicko-literární exkurzi v Praze byli 24. ledna studenti 2.A s prof. Štegerovou a Vrátilovou. 

25. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. v kategorii C soutěžilo 
13 studentů z kvinty a 1. ročníku. První tři místa obsadili Petr Polák (5.V), Karel Jára (5.V) a 
Martina Zajícová (5.W). v kategorii B určené pro sextu a 2. ročník se o 1. – 2. místo mezi 9 
účastníky dělili Jakub Dundálek (2.A) a Jan Jeništa (6.V) a na 3. místo vybojoval Antonín Špaček 
(6.W). 

26. ledna se naši studenti utkali v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 s žáky ZŠ. 
Vladimír Lambert (4.W) zvítězil, Michaela Kavková (4.W) obsadila 2. – 3. místo, Markéta 
Kopecká (4.W) 4. – 6. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Alžběta Borůvková (4.V) a Lukáš 
Horčička (4.W) a účastnil se i Michal Jánský (4.V). 

27. ledna se konala klasifikační pedagogická rada. Ve stejný den byli na literárně-historické exkurzi 
v Praze studenti 2.B s prof. Macurou. Navštívili Národní divadlo a Vyšehrad a večer zhlédli 
v Národním divadle hru E. Rostanda “Cyrano”. 

28. ledna se konala další matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěž je určena pro primu a sekundu. 
v primě získali nejlepších výsledků Josef Voborník (1.V), Alžběta Vláhová (1.V), Matěj Vydra (1.V) 
a Jan Matyska (1.W). Ze sekundánů obsadili první tři místa Jan Šimbera (2.W), Tomáš Hrubý (2.W) 
a Jakub Valtar (2.V). 

V průběhu ledna probíhalo školní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. v 1. kategorii se o 
1. – 2. místo dělili Simona Dvořáčková (2.V) a Jan Šimbera (2.W) a o 3. – 4. místo se dělili Antonín 



Krtička (2.V) a Otakar Pšenička (1.V). Ve 2. kategorii obsadili první tři místa Jana Matyášová 
(3.W), Anna Richtrová (3.V) a Martin Kábrt (4.W) v tomto pořadí. Ve 3. kategorii vybojovala 1. 
místo Eva Pinkavová (3.B), druhé Gabriela Patriková (5.V) a třetí Vojtěch Vavřín (3.A). Vítězové 
každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo 17. února. Zde ve svých kategoriích 
zvítězili Jan Šimbera, Jana Matyášová i Eva Pinkavová. Eva Pinkavová postoupila do krajského 
kola, kde obsadila 4. místo. 

V lednu se konalo také školní kolo Olympiády v českém jazyce. 

1. února byli na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích studenti 4.W s prof. Nývltovou a 
Šimonem. Exkurze byla i sportovním výkonem, protože část cesty absolvovali všichni na běžkách. 

3. února zhlédli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka komponovaný pořad z korespondence, úryvků díla a hudby “Tajemná a krásná Božena 
Němcová”. Ve stejný den byli na exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze studenti se zájmem o matematiku a fyziku s prof. Polákem. 

4. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

7. února měli možnost studenti 1. ročníku a kvinty zapsat se do tanečních kurzů. 

9. února proběhlo 1. kolo fotografování tříd. Studenti zbývajících tříd a profesorský sbor se 
fotografovali 15. března. 9. února byli studenti zeměpisného semináře s prof. Slavíkovou na exkurzi 
v geodetickém úřadu. 

10. února zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti primy a sekundy představení 
Divadla Drak “Začarované dudy”. Studentům 4.W, 2.B, 6.V, 3.A a 3.B byl v aule promítnut 
dokumentární o adopci na dálku. Všechny tyto třídy se účastní projektu, který umožňuje získat 
vzdělání dětem z chudých oblastí světa díky finanční podpoře lidí z bohatších zemí. Promítání 
zajistil prof. Ježek. 

11. a 16. února testovali své znalosti z anglického jazyka v Maturitě nanečisto studenti maturitního 
ročníku. Vyzkoušeli si testy základní i rozšířené verze, které připravilo Centrum pro zjišťování 
výsledků vzdělávání CERMAT. Výsledky byly studentům zaslány před maturitou. 

16. února se utkali s 28 dalšími účastníky v okresním kole Dějepisné olympiády Václav Hrnčíř 
(3.W) a Martin Jirman (4.V). Hrnčíř zvítězil a postoupil do krajského kola a Jirman se dělil o 4.–5. 
místo. 

Ve dnech 21.-25. února si studenti užívali jarních prázdnin a profesoři měli studijní volno. 

Ve dnech 28. února – 9. března bylo na výměnném pobytu v SRN v partnerské škole 
v Georgsmarienhutte 27 studentů septimy a 3. ročníku s prof. Š. Škodovou a Polákem. Studenti se 
zdokonalili v německém jazyce zvláště při pobytu v rodinách, kde byli ubytováni, ale i během 
bohatého programu. 

1. března vyslechli studenti kvinty a 1. ročníku v aule vyprávění Martina Stillera “Černá perla 
Afriky – Ghana” a studenti primy besedu o putování po Islandu. 10. března vyslechli studenti 
kvinty a sexty v aule hru na tibetské mísy. 11. března zhlédli všichni studenti kromě maturantů 
v kině Vesmír výukový program “Východní Afrika – černý drahokam”, který připravila náchodská 
agentura MediaPro.  

4. března reprezentovali školu v okresním kole Chemické olympiády v kategorii D studenti Michal 
Jánský (4.V) a Martin Jirman (4.V). Michal Jánský vybojoval 1.–2. místo. 8. března se konalo 
okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro 1. kategorii. Naši školu reprezentovali dva studenti: 
Magdaléna Zelená (4.V), která obsadila 4.–6. místo a Lukáš Halda (3.V). O den později proběhla 
stejná soutěž pro 2. kategorii a i zde jsme měli dvě želízka v ohni. Martina Krausová (3.A) zvítězila 
a postoupila do krajského kola a Kateřina Vysoká (3.A) se umístila na 7.–8. místě. Krajské kolo se 
konalo 28. dubna a Krausová zde obsadila 10.-11. místo. 



12.-13. března trávili někteří studenti 4.V s prof. Košvancem víkend na horách na Šerlišském 
mlýně. 

14. března byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.B s prof. Zikmundovou, stejnou exkurzi 
absolvovali 16. března studenti 4.A. 16. března zhlédly opět třídy, které se podílejí na Adopci na 
dálku (4.W, 6.V, 2.B, 3.A a 3.B), v aule dokumentární film s touto tematikou. 

18. března reprezentovalo mužstvo fotbalistů školu na krajském finále v halové kopané v Trutnově. 
Nominováni byli Josef Cipra (4.B), Petr Černohouz (4.B), Petr Fucyman (3.B), David Hejna (3.A), 
Tomáš Hromádko (8.W), Tomáš Jirman (8.V), Jan Králíček (3.B), Martin Lichter (7.V), Michal 
Preclík (8.V), Marek Vít (3.A), Jan Vlček (2.B) a Jan Zavřel (8.W). Mezi 5 mužstvy obsadili 4. 
místo. Studenty doprovázel prof. Košvanec. Ve stejný den vyjeli studenti 6.W a 4.A s prof. Jirkovou 
a Borůvkovou do Prahy do Salesiánského divadla na dramatizaci knihy Rudyarda Kiplinga “Kniha 
džunglí” v anglickém jazyce. Třetí akcí, která se v tomto dni konala, byla soutěž Matematický 
klokan. v kategorii Benjamín zvítězil Jakub Valtar (2.V) a svým vynikajícím výkonem dosáhl i na 1. 
místo v Královéhradeckém kraji, 2.–3. místo obsadili Matěj Správka (2.V) a Jan Šimbera (2.W). 
První tři místa v kategorii Kadet obsadili Magdaléna Zelená (4.V), Vladimír Lambert (4.W) a 
Samuel Sichrovský (4.W). 1. místo v kategorii Junior patřilo Petru Polákovi (5.V), 2. místo Janu 
Jeništovi (6.V) a o 3.-4. místo se dělili Miloslav Jára (6.V) a Jan Molnár (2.A). v kategorii Student 
byla nejlepší Julie Brátová (8.V), 2. místo vybojoval Martin Smutník (8.V) a 3. místo Kristýna 
Šramarová (8.W). 

Ve dnech 19. – 20. března se konala regionální přehlídka mladého a netradičního divadla Tyjátr na 
trati v České Třebové. Divadlo Dred zde zvítězilo s hrou Jiřího Wolkera a Jiřího Koláře “Rudý 
pavilon aneb teorie (ne)spolehlivosti” v režii Ondřeje Pumra. Vítězství jim zajistilo nominaci na 
divadelní festival v Písku. 

21. března proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A se Jan Matyska (1.V) umístil 
na 2. příčce, v kategorii C byl Michal Jánský (4.V) na 4. místě a v kategorii D Jan Molnár (2.A) na 
2. místě, Marie Štěpánová (5.W) na 4. místě, Pavel Vydra (5.W) na 6. místě a Jan Kubeček (7.W) na 
7. místě. 

22. března se konalo v Hradci Králové oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Naše 
gymnázium reprezentovali Vladimír Lambert (4.W), Markéta Kopecká (4.W), Michaela Kavková 
(4.W) a Alžběta Borůvková (4.V). Proběhlo také krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích 
B a C. v kategorii B jsme měli tři soutěžící. Nejlépe dopadl Jakub Dundálek (2.A), ktarý obsadil 8.-
9. místo, Jan Jeništa (6.V) a Antonín Špaček (6.W) byli na 13.-15. místě. v kategorii C nás 
reprezentovalo 8 studentů, nejlepších výsledků dosáhli Karel Jára (5.V) – 3.-4. místo, Petr Polák 
(5.V) – 5. místo a Martina Zajícová (5.W) – 6. místo. Na matematické soutěže studenty doprovodily 
prof. G. Škodová a Sršňová. 

23. března byli na exkurzi v Babiččině údolí studenti 2.B s prof. Macurou. Studenti jednoletého 
společenskovědního semináře s prof. Kolářskou navštívili v Praze zasedání Parlamentu ČR a 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pět našich studentek se utkalo v krajském kole Biologické 
olympiády v kategorii A. Alena Drašnarová (8.V) obsadila 7.-8. místo, Tereza Kalábová (7.W) 10. 
místo, Lucie Kylarová (8.V) 12. místo, soutěžily ještě Marie Nováková (7.V) a Soňa Hrachová 
(3.A). 

Ve dnech 24.-25. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

30. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie 
E a F. v kategorii E soutěžili 4 naši studenti. Vladimír Lambert (4.W) vybojoval 2. místo, Markéta 
Kopecká (4.W) obsadila 5. příčku, Alžběta Borůvková (4.V) byla 8. a Aneta Wagnerová (4.W) 9.-
10. v kategorii F soutěžilo 8 studentů našeho gymnázia. Zvítězil Petr Kočička (3.V), 2. byl Ondřej 
Vydra (3.V), 3.-4. Petr Šedivý (3.W), 5. Jan Voborník (3.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě 
Lukáš Halda (3.V) a Václav Hrnčíř (3.W). 



31. března reprezentoval školu Václav Hrnčíř (3.W) v krajském kole Dějepisné olympiády a 
vybojoval 4. místo. Doprovodil ho prof. Macura. 

2. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii B. Marie Nováková (7.V) 
vybojovala 2. místo, dalšími soutěžícími byli Pavel Hejčl (3.B), Judita Pavlištová (3.B), Ivana 
Obstová (3.B), Michaela Mináriková (7.W), Eva Tilgová (3.B) a Tomáš Hýbl (3.B). 

4. dubna začaly na naší škole maturity, studenti maturitního ročníku psali maturitní práci z českého 
jazyka. 

5. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. v kategorii Z6 
jsme měli 5 soutěžících, z nichž Petr Rýgr (1.W) obsadil 4. místo a Matěj Vydra (1.V) a Jan 
Matyska (1.W) 5.-9. místo. Soutěžili ještě Otakar Pšenička (1.V) a Daniel Matěna (1.W). Pět 
studentů jsme vyslali i do kategorie Z7. Radek Papež (2.V) se dělil o 1.-2. místo, Jan Šimbera (2.W) 
vybojoval 3. místo, Petra Hájková (2.V) 5.-7. místo a Jakub Řada (2.W) a Alena Dostálová (2.V) 8.-
11. místo. Čtyři gymnazisti měřili své matematické schopnosti v kategorii Z8. Václav Hrnčíř (3.W) 
zvítězil, Ondřej Vydra (3.V) a Petr Kočička (3.V) se dělili o 3.-5. místo a Jan Voborník (3.W) 
obsadil 9.-12. místo. Soutěžící studenty doprovodil prof. Oleják. 

6. dubna obhajovala Tereza Homolková svou práci SOČ (Středoškolská odborná činnost) s názvem 
“Kulturní vývoj Mezoameriky” v okresním kole. 

9. dubna se Michal Jánský (4.V) zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v kategorii D. 

11. dubna navštívili studenti 8.V s prof. Polákem a Klemencem planetárium a jaderný reaktor 
v Praze. 

12. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C. Ludmila Štěpánová (4.W) 
vybojovala pěkné 2. místo a Jan Hrabčuk (3.V) byl desátý. 

13. dubna zhlédli studenti kvarty a kvinty v aule koncert “Beatles Revival”. Studenti 1.B s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou navštívili v Praze Vyšehrad, Národní muzeum a v Klementinu si 
prohlédli vystavenou Dalimilovu kroniku. Ve stejný den se konalo ještě krajské kolo Zeměpisné 
olympiády, kam studenty doprovodil prof. Košvanec. v kategorii A soutěžil Jan Matyska (1.V) a 
obsadil 5. místo a v kategorii D se Jan Molnár (2.A) umístil na 9. příčce. 

14. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. Prof. Jaroušová doprovázela soutěžící studenty 
Barboru Doležalovou (2.B), Petra Kafku (2.A), Hanu Mazancovou (2.B), Jana Myšáka (6.W), 
Veroniku Nývltovou (2.B) a Marii Štěpánovou (5.W) na krajské kolo Biologické olympiády. 
Nejlépe zabojoval Kafka svým 10. místem a Nývltová 11.-12. místem. 

18. dubna se konaly přijímací zkoušky na gymnázium. Všichni žáci konali písemné přijímací 
zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Do čtyřletého studia se přihlásilo 
79 uchazečů, dva se z důvodu nemoci nedostavili. 58 uchazečů bylo přijato po řádném termínu 
přijímacích zkoušek, 1 po náhradním termínu přijímacích zkoušek (16. května) a 1 na odvolání. 
Celkem tak bylo do 1. ročníku čtyřletého studia přijato 60 studentů, z toho 32 chlapci. k osmiletému 
studiu se hlásilo 108 žáků, 1 se nedostavil. Přijato bylo 60 žáků, z toho 27 chlapců. v den 
přijímacích zkoušek měli studenti vyššího gymnázia ředitelské volno, kvartáni psali testy 
přijímacích zkoušek se svými vrstevníky ze ZŠ pro srovnání znalostí a studenti primy, sekundy a 
tercie zhlédli v kině Vesmír film “Pán velryb”. 

Ve dnech 19.-22. dubna zorganizoval prof. Ježek na gymnáziu “Týden pro Zemi” k příležitosti 
Mezinárodního dne Země (22. dubna). 19. dubna proběhly dvě přednášky zoologa RNDr. V. 
Lemberka: “Tropické pralesy Indonésie – zelený ráj” pro studenty kvinty, 1. ročníku a 1.W a 
“Rumunské Karpaty – poslední evropská divočina?” pro studenty septimy a 3. ročníku. 20. dubna 
se studenti biologického a ekologického semináře zúčastnili ornitologické exkurze pod vedením 
odborníků z ČSO a A. Rocha a pro studenty 4.W, 6.V, 2.B, 3.A a 3.B byl promítán film o záchraně 
horských goril “Gorily v mlze”. 21. dubna přednášel studentům sexty a 2. ročníku prof. Ježek na 
téma “Mimikry a jiné podivuhodné adaptace”. 22. dubna se konala pro primány a sekundány 



přednáška D. Čípa o záchraně handicapovaných živočichů a o činnosti ČSOP Jaro. Studenti tercie, 
kvarty a 2.V vyslechli přednášku J. Barvy o přírodě Nového Zélandu a Tasmánie a pro studenty 
biologického semináře a 1.W přednášel J. Barva o ochraně netopýrů na Náchodsku. Po celou dobu 
byly v chodbách gymnázia instalovány výstavy s touto tematikou. 

20. dubna se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. v kategorii pro 6. třídy se naši studenti umístili 
takto: 3.-5. místo Jan Matyska (1.W) a Josef Voborník (1.V), 7.-9. místo Matěj Vydra (1.V) a 10.-
15. místo Alžběta Vláhová (1.V). v kategorii pro 7. třídy vybojoval Jakub Valtar (2.V) 2.-3. místo, 
Jan Šimbera (2.W) 4. místo a Tomáš Hrubý (2.W) 6.-8. místo. Soutěžící doprovázela prof. 
Matěnová. 

21. dubna se konaly schůzky rodičů. 

22. dubna byli na exkurzi na hvězdárně v Úpici studenti 8.W a 4.A s prof. Brátem a Sršňovou a 
stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.B 27. dubna. 22. dubna byli studenti 4.B s prof. Olšanovou a 
Štegerovou na literárně-historické exkurzi v Praze. Náplní byla židovská Praha a kostel Cyrila a 
Metoděje. Ve stejný den se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. 
v kategorii B soutěžili Jiří Kadaník (7.W), Martin Darebník (7.V) a Michaela Hofmanová (7.W). 
v kategorii C zvítězil Gustav Šourek (2.A), třetí byl Jakub Dundálek (2.A), šestá Petra Suchánková 
(2.A), sedmá Martina Naglová (2.A) a jedenáctý Jiří Svatoš (6.W). Soutěžili ještě Veronika 
Urbanová (2.A), Antonín Špaček (6.W) a Karel Petránek (6.V). v kategorii D zvítězil Petr Polák 
(5.V) a soutěže se zúčastnili Petra Celbová (5.W), Juraj Hartman (1.B), Pavel Vydra (5.W), Klára 
Mědílková (1.A) a Pavel Rýdl (1.A). 

Ve dnech 25.-29. dubna vyjeli vybraní studenti francouzštiny z kvinty, 1.B a 2.B s prof. Šimkovou a 
Borůvkovou na zahraniční zájezd do Paříže. Zájezdu se účastnili také studenti jazykového 
gymnázia v Hradci Králové s naší bývalou kolegyní prof. Aršakuni. Navštívili nejznámější pařížské 
památky: katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž, basiliku Sacre-Coeur, Vítězný oblouk, Latinskou 
čtvrť s univerzitou Sorbonne, Champs Elysées, Louvre a moderní pařížskou čtvrť La Défense. 
Prohlédli si také zámek ve Versailles s přilehlými zahradami a v programu byla i projížďka lodí po 
Seině.  

27. dubna navštívili Prahu studenti 1.A s prof. Nývltovou a Štegerovou. v aule se uskutečnila dvě 
představení Malého vinohradského divadla: “Don Quijote” pro studenty kvinty, 3.V a 1.B a 
“Polibky Paříže” pro studenty septimy a 3. ročníku. 

28. dubna vyslechli studenti primy a tercie v aule koncert ZUŠ v Hronově “Melodie z muzikálů”. 
Studenti 4.A byli na literární exkurzi “Po stopách Škvoreckého” s prof. Nývltovou. Prof. Slavíková 
doprovázela dívky Marcelu Balcarovou (4.V), Veroniku Fišerovou (3.V), Emílii Hlavatou (3.V), 
Andreu Matyskovou (5.W), Dominiku Novákovou (2.W), Ivetu Rakovou (1.B), Elišku Rinnovou 
(1.B), Kristýnu Slavíkovou (4.W), Ditu Šmejkalovou (2.W), Nikolu Thérovou (2.V), Terezu 
Urešovou (3.V) a Danielu Vávrovou (5.W) na okrskové kolo ve volejbale dívek. Děvčata postavila 
dvě mužstva, z nichž jedno zvítězilo a druhé hrálo mimo soutěž. 

28. dubna proběhla klasifikační pedagogická rada pro 4. ročník a 5. května pro oktávu. Studenti 4. 
ročníku se svým posledním zvoněním loučili se studiem 29. dubna a studenti oktávy 4. května. 

29. dubna byli na exkurzi v Praze studenti 6.W s prof. Š. Škodovou a Štegerovou. Navštívili 
parlament a senát, Klementinum, chrám sv. Mikuláše a v Divadle v Dlouhé zhlédli Pratchettovu 
inscenaci “Soudné sestry”. 

30. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C. Hana Mazancová (2.B) 
obsadila 4. místo a Petra Suchánková (2.A) 10. místo. 

3. května byli na biologické exkurzi v Nové Pace studenti kvarty s prof. Rojtovou a Slavíkem. 

Ve dnech 3.-4. května probíhal na škole sběr starého papíru. Akci pořádá SRPDŠ, které odměňuje 
nejúspěšnější třídy finanční částkou. 4.V získala na činnost třídy 1000,- Kč, 3.A 500,- Kč a 2.W 
400,- Kč. 



V prvním květnovém týdnu probíhal v Náchodě již tradičně festival Prima sezóna pořádaný 
Déčkem Náchod. Naši studenti se podíleli na organizaci festivalu a navštívili i několik divadelních 
představení. 3. května zhlédli studenti 3.V a 7.W komedii “Ptákoviny podle Aristofana” v provedení 
DS Stopa Liberec. 4. května byli studenti 2.B na hudebně a pohybově poetickém představení v režii 
J. A. Pitínského a provedení DS Trilek Chameleon Brno “Jana Anny Hynka den”. Studenti 7.V a 
3.A zhlédli komedii podle absurdní jednoaktovky J. Préverta “Roura k rouře aneb Vzorně svorná 
rodina” v provedení DS Dagmar Karlovy Vary. Na představení jednoho herce Dividla Ostrava “Teď 
už jsi šťastný, mrtvý Agamemnone” byli studenti 1.B a 5.V. 5. května vyslechli v aule koncert 
norské skupiny Tensing studenti kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku. 6. května hostoval na naší 
škole další zahraniční pěvecký sbor, tentokrát ze Slovenska. Ve dvou koncertech se představili 
studentům nižšího gymnázia a 1. ročníku. 

V měsíci květnu se také sportovalo. 5. května doprovodila prof. Půlpánová mladší studenty na 
atletický čtyřboj v Novém Městě nad Metují. Mladší žáci obsadili 10. místo a mladší žákyně 4. 
místo. Sportovali Andrea Gonáková (2.W), Markéta Minaříková (1.W), Klára Nešetřilová (2.W), 
Pavla Rousková (1.V), Tereza Vanická (1.W) a Arnold Heinzel (1.V), Matěj Matoulek (1.V), Jakub 
Prouza (1.V), Otakar Pšenička (1.V), Jan Rohan (2.V). Stejná soutěž pro starší studenty se konala 
10. května, starší žáci vybojovali 5. místo a starší žákyně 10. místo. v atletických disciplínách 
soutěžili Olivia Abdelghani (3.W), Alžběta Borůvková (4.V), Lucie Hanušová (3.W), Markéta 
Kopecká (4.W) a Filip Adler (4.V), Jan Čimera (3.W), Michal Kříž (4.V), Petr Šedivý (3.W), 
Václav Zídka (4.V). I je doprovázela prof. Půlpánová. v rámci Prima sezóny organizovala na naší 
škole prof. Slavíková turnaj ve volejbale a prof. Zikmund turnaj ve stolním fotbale.  

9. května byli na exkurzi v Rubeně studenti 4.W s prof. Suchankem a 16. května studenti 4.V s prof. 
Zikmundovou. 

11. května se 28 našich studentů zapojilo do veřejné sbírky Květinový den pořádané Ligou proti 
rakovině. Další veřejná sbírka, do níž se zapojilo 10 našich studentů, proběhla 23. května. Sbírka 
Svátek s Emilem pořádaná Českým paralympijským výborem je určena na podporu 
handicapovaných dětí. 

10. května proběhlo okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. v kategorii A zvítězila Soňa 
Hrachová (3.A), 2. místo obsadila Veronika Nývltová (2.B), čtvrté Tereza Kalábová (7.W) a 
soutěžili ještě Hana Mazancová (2.B) a Jan Myšák (6.W). v kategorii B zvítězila Tereza Putalová 
(4.V), 4. místo obsadila Ludmila Štěpánová (4.W). v této kategorii soutěžil ještě Jan Hrabčuk (3.V). 
v kategorii C vybojovala 3. místo Andrea Sodomková (2.V) a soutěžili Jan Šimbera (2.W) a 
Chananel Sichrovský (2.W). 11. května se na Hamrech konala soutěž oblastního spolku Červeného 
kříže zdravotních hlídek. Naše hlídka II. stupně ve složení Simona Dvořáčková (2.V), Martina 
Lajerová (3.W), Michal Švorc (3.W), Lucie Hanušová (3.W) a Klára Škodová (1.W) vybojovala 5. 
místo. Zdravotníky doprovázela prof. Věra Prachařová, která i v důchodovém věku vede na naší 
škole zdravotnický kroužek. 11. května se konalo také okresní kolo v malé kopané. Naši školu 
reprezentovali Filip Adler (4.V), Martin Ansorge (2.W), Lukáš Hornych (4.V), Petr Hrubý (1.A), 
Michal Lichter (5.W), Petr Macek (4.W), Petr Ságner (1.A), Marek Schuma (4.V), Matouš Skořepa 
(1.A) a Marek Vít (3.A). 

12. května se konalo krajské kolo Biologické olympiády v kategorii C. Naši školu reprezentovala 
Ludmila Štěpánová (4.W). Markéta Kopecká (4.W) a Vladimír Lambert (4.W) soutěžili 13. května 
ve 3. kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové. Doprovázela je prof. Zikmundová. 

9. května začaly na naší škole ústní maturity. Ve 4.A předsedala Mgr. Hana Bubáková z gymnázia 
v Úpici, 11 studentů prospělo s vyznamenáním, všichni ostatní prospěli. Předsedkyní ve 4.B byla 
Mgr. Vladimíra Zajíčková z gymnázia v Trutnově, všichni studenti prospěli, z nich 10 
s vyznamenáním. v týdnu od 16. května maturovali studenti oktávy. v 8.V byl předsedou maturitní 
komise jmenován RNDr. Jan Strašil z gymnázia v Broumově, 11 studentů prospělo 
s vyznamenáním a 13 prospělo. Předsedkyní v 8.W byla Mgr. Ivana Vítová z gymnázia 
v Broumově. I v této třídě všichni prospěli, 13 studentů s vyznamenáním. Jako předsedové 



maturitních komisí vyjeli z naší školy v týdnu od 9. května prof. Polák a Macura, oba na 
gymnázium v Broumově, a v týdnu od 23. května prof. Matěnová na gymnázium v Trutnově a prof. 
Škoda na gymnázium v Úpici. 

17. května vybojoval Jan Šimbera (2.W) v okresním kole Biologické olympiády v kategorii D 2. 
místo. Andrea Sodomková (2.V) byla čtvrtá a Ondřej Míl (1.W) se dělil o 20.-21. místo. 

18. května vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert smyčcového 
oddělení ZUŠ v Polici nad Metují. 

19. května se v aule konaly schůzky s budoucími studenty, zvlášť pro primu a zvlášť pro 1. ročník. 
Budoucí studenti byli rozděleni do tříd, dostali studentské průkazy a studenti budoucího 1. ročníku 
seznam učebnic, které si mají zakoupit. 

23. května začaly sportovní kurzy. k Pastvickému rybníku nedaleko Kutné Hory vyjeli studenti 7.V 
s prof. Zikmundem a Jaroušovou. 30. května je vystřídali studenti 3.A s prof. Půlpánovou a Ježkem. 
Ve dnech 6.-13. června zde absolvovali sportovní kurz studenti 7.W s prof. Slavíkovou, Slavíkem a 
Olejákem a poslední turnus od 13. června tvořili studenti 3.B s prof. Rojtovou, Zikmundem a 
Kolářskou. 

23. května také zahájila 4.V svým výletem sérii školních výletů. s prof. Košvancem a Novotnou 
byli až do 25. května u Nové Paky v kempu Pecka.  

24. května byli na exkurzi v Praze studenti 6.V s prof. Půlpánovou a Janušovou. Navštívili Galerii 
moderního umění, Pražský hrad a Petřín, večer zhlédli v divadle Bez zábradlí představení 
hostujícího B. Polívky “Variace na chlast”. 25. května se uskutečnily dvě exkurze. Studenti 5.W byli 
s prof. Dvořáčkovou a Forejtem v Praze. Navštívili Vyšehrad, Slavín a Vojenské muzeum Praha. 
Studenti 7.W absolvovali literární exkurzi do Malých Svatoňovic. Část studentů jela vlakem s prof. 
Olšanovou a část na kole s prof. Olejákem. 

Koncem května uskutečnil pěvecký sbor Skřivánci několik koncertů. 20. května se v aule 
uskutečnily dva jarní koncerty pro MŠ doplněné inscenací pohádek, kterou připravila prof. 
Nývltová se studenty 4.W. 26. května vystupovali spolu s pěveckým sborem při ZUŠ v Kostelci nad 
Orlicí “Kvítek” na náchodském zámku ve “Velkém jarním koncertu”. 31. května se účastnili 
Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze. 

27. května organizoval na našem gymnáziu prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii G. Naši studenti obsadili první čtyři místa v tomto pořadí: Jan Šimbera (2.W), Radek 
Papež (2.V), Petra Hájková (2.V) a Tomáš Hrubý (2.W). Andrea Sodomková (2.V) vybojovala 7. 
místo, Jiří Siegel (2.W) 9. místo, David Pfeifer (2.W) 11., Lucie Gábrlová (2.W) 13., Adéla 
Tomášová (2.V) a Chananel Sichrovský (2.W) 20.-21. místo. 

Ve dnech 1.-4. června byli na školním výletě v kempu Pecka u Nové Paky studenti 5.V s prof. 
Klemencem a Víchem. 

1. června se studenti zapojení do projektu Adopce na dálku měli možnost setkat s duchovním otcem 
tohoto projektu arcibiskupem Bernardem Morasem z indického Bangarole. Na Jiráskovo 
gymnázium zavítal v rámci charitního turné s názvem Adopce na dálku – Setkání dvou světů.  

2. června se konaly konzultační schůzky rodičů s profesory. Ve stejný den byli na exkurzi v Praze 
studenti 3.B s prof. Kolářskou. Prohlédli si budovu České národní banky, Obecní dům, Senátu a 
Parlamentu a staré radnice na Staroměstském náměstí. Zavítali také do Muzea Franze Kafky. 

Ve dnech 5.-7. června byli na školním výletě v Rokytnici nad Jizerou studenti 1.A s prof. Polákem a 
Víchem. Studenti 4.W sjížděli v rámci školního výletu Sázavu s prof. Nývltovou, Rojtovou a 
Zikmundem ve dnech 6.-8. června. 1.V byla na výletě v Orlickém Záhoří ve dnech 8.-10. června 
s prof. Borůvkovou a Šimkovou. Ve stejný čas na stejné místo vyrazili i studenti 5.W s prof. Brátem 
a Klemencem, jejich školní výlet byl ale o den delší. 

8. června byli na exkurzi v Praze studenti 3.V s prof. Půlpánovou a Macurou. v Divadle v Dlouhé 



zhlédli inscenaci “Epochální výlet pana Broučka”. O den později byli na exkurzi studenti 1.W a 1.B 
ve Středisku experimentální archeologie ve Všestarech s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. 

12. června jeli na školní výlet studenti 2.W s prof. Forejtem a paní Horákovou (matkou jedné ze 
studentek). Místem jejich pobytu byla chata Borůvka v Krkonoších, vrátili se 15. června. Ve stejnou 
dobu sjížděli Vltavu studenti 2.B s prof. Macurou a Košvancem. Ve dnech 13.-15. června byli 
v Mladočově u Litomyšle studenti 6.W s prof. Preclíkem a Poutníkem. v Českém ráji trávili svůj 
školní výlet studenti 3.V s prof. G. Škodovou a Půlpánovou ve dnech 15.-18. června. Jičínsko 
poznávali na svém výletě studenti 1.W s prof. Klemencem a Brátem ve dnech 15.-17. června. 

14. června zhlédli studenti nižšího gymnázia a 1.B v aule u příležitosti 150. výročí prvního vydání 
Babičky “Báchorky Boženy Němcové” v dramatizaci historického kroužku pod vedením prof. 
Dvořáčkové. 15. června byli na exkurzi v botanické zahradě a v ZOO v Liberci studenti 1.A a 1.B 
s prof. Jaroušovou, Slavíkem a Slavíkovou. Studenti 6.V byli s prof. Zikmundovou na exkurzi 
v čističce odpadních vod, stejnou exkurzi absolvovali studenti 2.A 17. června. 16. června byli na 
exkurzi v Praze studenti 4.V s prof. Dvořáčkovou a Košvancem, vydali se po stopách 2. světové 
války. v Praze byli v tento den také studenti 7.W s prof. Macurou a Olejákem. Kromě prohlídky 
historických památek a Parlamentu navštívili i Divadlo Disk, kde zhlédli současné ruské drama 
“Pocítění vousů” v podání studentů DAMU. 

15. června reprezentovala skupina studentů školu v krajském kole soutěže v poznávání přírodnin, 
které se konalo na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. v kategorii A, B byla Soňa Hrachová 
(3.A) jedenáctá a Tereza Kalábová (7.W) patnáctá. v kategorii C obsadila Tereza Putalová (4.V) 11. 
místo a Ludmila Štěpánová (4.W) 18. místo. v kategorii D byla Andrea Sodomková (2.V) čtrnáctá. 
Studenty doprovodil prof. Polák. 

Dny 19.-22. června trávili na školním výletě v Jívce studenti 6.V s prof. Matěnovou. Profesora 
Šimona vystřídal po prvním dnu prof. Vích. Studenti 3.W byli na školním výletě v Českém ráji 
s prof. Slavíkem a Slavíkovou ve dnech 20.-22. června a studenti 3.A s prof. Ježkem a Půlpánovou 
v Kamenci ve dnech 21.-22. června. 

21. června absolvovali exkurzi do Liberce studenti 5.V a 5.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a 
Košvancem. 22. června odjeli na školní výlet na Liščí farmu ve Vrchlabí studenti 2.A s prof. 
Štegerovou a Suchankovou a vrátili se 25. června. 24.-26. června byli na výletě v Lednicko-
valtickém areálu a ve Velkých Bílovicích studenti 7.W s prof. Olejákem a Brátem. Poslední výlety 
probíhaly ve dnech 27.-29. června. Jičínsko poznávali studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a studenti 
2.V byli s prof. Poutníkem a G. Škodovou. 

23. června se konala klasifikační pedagogická rada. v posledních dnech školního roku proběhla řada 
poznávacích exkurzí po náchodském okolí. Do vzdálenějších míst se vydali ještě 29. června 
studenti 7.V s prof. Nývltovou, kteří navštívili Prahu. 30. června byli studenti 4.W s prof. 
Nývltovou v Terezíně a na hoře Říp a večer zhlédli v Divadle v Dlouhé hru “Soudné sestry”. 

28. června zorganizovali učitelé tělesné výchovy na Hamrech sportovní den pro studenty 1.V, 1.W, 
2.W, 3.V a 3.W. Studenti vyššího gymnázia zhlédli v kině Vesmír Zelenkův film “Příběh 
obyčejného šílenství”. 29. června zajistil prof. Ježek pro všechny studenty na Hamrech ukázku 
sokolnictví. 

Profesorský sbor se rozloučil se školním rokem neformálně 28. června ve školní klubovně a 
oficiálně 30. června na závěrečné poradě poté, co třídní profesoři vydali studentům vysvědčení. 
Posledním školním rokem na gymnáziu byl rok 2004-05 pro prof. Olejáka, který bude nadále 
působit na ZŠ v Červeném Kostelci ve funkci ředitele. 

 

Zapsala Martina Javůrková  


