
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2009-10 

Školní rok začal pro pedagogy 27. srpna. Pedagogickému sboru byla představena nová 
kolegyně prof. Michaela Beránková (chemie, biologie). S novým příjmením Vrbová vstoupila 
do nového školního roku prof. Pavlína Šreková, která se o prázdninách vdala. 

Ve dnech 27., 28. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky. Sedm studentů opravovalo chemii a 
pět matematiku. Neuskutečnila se plánovaná opravná zkouška ze španělského jazyka, protože 
student neuspěl u předchozí zkoušky z chemie. Kromě dvou zkoušek z chemie, ketré skončily 
nedostatečně, byli u ostatních zkoušek studenti úspěšní. Další opravná zkouška se konala ještě 
29. září z českého jazyka (po odložené klasifikaci) a skončila pro studenta rovněž úspěchem. 
Dvěma studentům bylo povoleno opakování ročníku. 

1. září se konala opravná maturitní zkouška dvou studentů, jedna z biologie a jedna ze 
zeměpisu. U obou zkoušek studenti prospěli. 

Pro studenty začal školní rok 1. září. Vyslechli si ve školním rozhlase projev ministryně 
školství Miroslavy Kopicové a ředitele školy Pavla Škody. Ve třídách je přivítali třídní 
profeosři a mimo jiné obdrželi i rozvrh, podle kterého se začalo vyučovat 2. září. Po týdnu 
testování funkčnosti rozvrhu byl po drobných změnách vydán definitivní rozvrh, který platil 
od 14. září. 

V měsíci září se konaly seznamovací pobyty nově vzniklých třídních kolektivů, jejichž hlavní 
funkcí je prevence nežádoucích společenských jevů (např. šikany). V Českém Šumburku byli 
ve dnech 9.-11. září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Slavíkovou a na stejném místě byli ve 
dnech 14.-17. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Víchem. Žáci 1.V byli ve dnech 14.-16. září 
na Dlouhých Rzech s prof. Diviškem a G. Škodovou a žáci 1.W ve Studené Vodě ve dnech 
16.-18. září s prof. Chmelíkem a Barkou. 

10. září navštívili studenti 4.W s prof. Matěnovou a Košvancem vazební věznici v Hradci 
Králové. 

14. září se 10 dvojic studentů zúčastnilo Srdíčkového dne, sbírky pořádané sdružením Život 
dětem. Výtěžek z prodeje magnetek bude věnován na dětská oddělení nemocnic v České 
republice. 

15. září se vydali na biologickou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 
7.V s prof. Ježkem a Slavíkem. Podobnou exkurzi rozšířenou o návštěvu Kuksu absolvovali 
22. září studenti 3.A a 7.W s prof. Matěnovou, Štegerovou a Vrátilovou. 17. září se na terénní 
vycházku na Dobrošov spojenou s lesní brigádou vydali studenti 5.V s prof. Ježkem. 21. září 
cestovali opět do královédvorské ZOO a do Střediska pro handicapovaná zvířata v Jaroměři 
studenti tercie s prof. Beránkovou, Poutníkem a Vrátilovou. 

V září proběhlo několik atletických soutěží. 17. září se konalo okresní kolo atletického poháru 
Corny v Novém Městě nad Metují. Družstvo dívek se opíralo o výkony Barbory Hrubé (3.B), 
Kristýny Loudové (7.V), Kláry Neštřilové (7.W), Táni Rejlové (7.W), Pavly Rouskové (6.V), 
Kristýny Schmidtové (4.A), Dominiky Vejpravové (3.A), Ludmily Vlčkové (2.A) a Anny 
Zikmundové (5.V). Chlapci se pokoušeli uspět ve složení Bohdan Cvejn (4.B), Miloš Cvejn 
(3.B), Ondřej Kollert (4.B), Michal Kopecký (5.W), Jan Král (6.V), Filip Mertlík (6.W), 
Ondřej Nosek (2.A) a Jakub Zakouřil (5.V). Obě družstva zvítězila a zajistila si tak postup do 



krajského kola, které se konalo 30. září v Hradci Králové. Družstvo dívek posílila Tereza 
Lindrová (1.B), družstvo chlapců Jan Čimera (8.W), Otakar Pšenička (6.V) a Tomáš Osoba 
(3.A). Chlapci obsadili pěkné 4. místo. Dívky vybojovaly 2. místo a těsně jim unikl přímý 
postup do republikového finále, sem se nakonec probojovaly díky vysokým bodům na 
"divokou kartu". Celostátní kolo proběhlo 12.-13. října v Břeclavi za přítomnosti oštěpařské 
šampionky Barbory Špotákové. Mezi 16 nejlepšími dívčími družstvy z celé republiky 
obsadily naše dívky Barbora Hrubá (3.B), Tereza Lindrová (1.B), Kristýna Loudová (7.V), 
Klára Nešetřilová (7.W), Pavla Rousková (6.V), Kristýna Schmidtová (4.A), Dominika 
Vejpravová (3.A), Ludmila Vlčková (2.A) a Anna Zikmundová (5.V) krásné 4. místo. 
Suverénně nejlepší byly naše dívky v závěrečném štafetovém běhu. Na všech soutěžích 
studenty doprovázeli prof. Divišek a Rojtová. 

22. září doprovázeli atlety na Pohár rozhlasu do Nového Města nad Metují prof. Košvanec a 
Slavík. Atleti si vedli výborně. Mladší žákyně Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková 
(2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Nela Vítová (2.V), Kateřina 
Volhejnová (2.V) a Lenka Zikmundová (2.V) zvítězily. Starší žákyně Markéta Čejpová (3.V), 
Šárka Čmelíková (4.V), Johana Joudalová (4.W), Barbora Kubečková (3.V), Kristýna 
Smolová (3.V), Veronika Šimková (4.W), Kristýna Vaňková (3.V) a Monika Venclová (4.V) 
byly druhé. Mladší žáci Martin Blahota (1.W), Jan Hejzlar (1.V), Lukáš Kligl (1.V), Ondřej 
Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Daniel Němeček (1.W), Petr Šanovec (2.V), Matěj 
Vítek (2.V) a Dominik Zítko (2.V) obsadili 2. místo a starší žáci Jan Brož (4.V), Jindřich 
Brzobohatý (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Matyska (3.V), Martin Minh Mai Anh (4.V), 
Pavel Pich (3.V), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W) a Jiří Šolc (4.W) 3. místo. 

Ve dnech 15.-25. září jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v Georgs-Marien-Hütte. 
Ubytováni byli v rodinách, které se jim starali o stravu a víkendový program. Ve všedních 
dnech absolvovali se svými i našimi učiteli výlety do Prahy, Olomouce, Nového Města nad 
Metují, Teplicko-Adršpašských skal, Krkonoš, na dobrošovskou pevnost a exkurzi do 
náchodského pivovaru. Formou hry se seznámili s městem Náchod. Hlavními organizátory 
byli prof. němčiny Forejt, Fišerová a Š. Škodová, s výlety vypomohli i další kolegové. 

26. září změnila příjmení další kolegyně. Prof. Andrea Bartoňová-Dobenínová se provdala a 
nadále bude užívat příjmení Krákorová. 

30. září se zúčastnili sportovci naší školy okresního kola přespolního běhu v Polici nad 
Metují. Dívky Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), 
Denisa Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V) vybojovaly krásné 2. 
místo a postoupily do krajského finále, které se konalo 7. října. Zraněné Havlíčkovou a 
Hurdálkovou nahradily Kateřina Novotná (2.W) a Kateřina Volhejnová (2.V) a děvčata 
obsadila těsně 4. místo. Starší žákyně Jana Brátová (4.V), Barbora Kubečková (3.V), Karolína 
Müllerová (4.V), Eliška Richtrová (4.V) a Monika Venclová (4.V) byly čtvrté. V kategorii 
pro mladší žáky soutěžila dvě družstva. Patrik Bareš (1.W), Lukáš Mikšovský (2.W), Štěpán 
Knapp (2.W) a Petr Šanovec (2.V) byli šestí a Ondřej Hušek (1.W), Martin Kováčik 
(1.W), Tomáš Matoulek (1.W) a Matouš Vancl (1.W) sedmí. Starší žáci Ondřej Boroš (4.W), 
Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W) a David Špelda (4.W) byli pátí. V kategorii 
chlapců středních škol jsme měli opět dvě družstva, hoši Tomáš Dostál (8.W), Petr Kočička 
(8.V), Tomáš Marek (8.V), Matěj Matoulek (6.V) a Tomáš Novák (4.B) skončili na 4. místě 
a Jakub Kašpar (2.B), Vu Thanh Tam (2.B), Matěj Ungr (1.B) a Michal Žák (3.A) na 5. místě. 
Do okresního kola běžce doprovodili prof. Slavíková a Zikmund a do krajského finále prof. 
Zikmund. 



1. října si prohledli pražský Vyšehrad a Národní muzeum studenti 1.B s prof. Fišerovou a 
Vrbovou. Ve Švandově divadle zhlédli Shakespearovu hru "Mnoho povyku pro nic". 

7. října proběhla mezi dívkami maturitního ročníku osvětová akce zaměřená na problematiku 
rakoviny prsu, kterou již tradičně zorganizovala náchodská pobočka Ligy proti rakovině. 
Studentům primy předvedli žáci dramatické výchovy z tercie vystoupení s názvem "O 
moudrosti krále Šalamouna". 

Ve dnech 12.-16. října probíhalo v projektu Vektor společnosti Scio testování studentů 5.V a 
1.A z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického nebo 
německého jazyka. 

14. října vyslechli studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-3. ročníku v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka koncert Iva Batouška na bicí nástroje. Studenti španělštiny ze 3. a 4. 
ročníku si prohlédli v Praze s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Mičíkovou výstavu Zlato Inků. 

14. října se sešli studenti oktávy a 21. října studenti 4. ročníku s výchovnou poradkyní prof. 
Nývltovou. Byli informováni o možnostech studia a přihlašování na VŠ. 

15. října se devět studentů zapojilo do sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých a Tyfloservisem. 

Ve dnech 20.-21. října se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbalu. Turnaj chlapců 
pořádal prof. Košvanec, turnaj dívek prof. Divišek. 20. října chlapecké mužstvo A zvítězilo a 
mužstvo B obsadilo pěkné 3. místo. Vítězný chlapecký tým ve složení Jan Čimera (8.W), 
David Horník (8.V), Ondřej Chrenko (4.A), Tomáš Osoba (3.A), Václav Pich (6.V), Jakub 
Prouza (6.V), Tomáš Vlček (8.V) a Vratislav Vojnar (4.B) postoupil do krajského finále, které 
se konalo 10. listopadu v Kostelci nad Orlicí. Zde skončili na posledním pátém místě. Chlapce 
doprovázel prof. Košvanec. Dívky se utkaly 21. října. Družstvo A ve složení Tereza Beranová 
(8.V), Petra Hofmanová (4.B), Helena Munzarová (4.A), Kateřina Řezníčková (2.A), Kristýna 
Schmidtová (4.A), Markéta Slavíková (5.V) a Nikola Thérová (7.V) vybojovalo 2. místo, 
družstvo B ve složení Veronika Fišerová (8.V), Emilie Hlavatá (8.V), Marta Hrubá (8.V), 
Lucie Chladová (4.B), Kateřina Kábrtová (4.A), Kristýna Lehká (3.A), Kateřina Lokvencová 
(4.B) a Martina Zetková (4.A) bylo čtvrté. 

20. října navštívili studenti 3.A a 7.V s prof. Brátem, Polákem a Preclíkem IQ centrum 
Babylon v Liberci. O den později podnikli stejnou exkurzi studenti 3.B a 7.W s prof. 
Klemencem, Sršňovou a G. Škodovou. 

23. října navštívili studenti 6.V s prof. Karáskovou čistírnu odpadních vod v Náchodě Bražci. 
Tento den se konal Běh do zámeckých schodů. V kategorii B vybojovali Lucie Havlíčková 
(2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V), Nela 
Vítová (2.V), Ondřej Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Marek Oleják (2.W), Petr 
Šanovec (2.V) a Sebastian Štelzig (2.W) 2. místo. V kategorii C bylo družstvo Andrea 
Fiedlerová (3.W), Barbora Kubečková (3.V), Karolína Kubečková (3.W), Bára Machová 
(3.W), Gabriela Ungrová (3.W), Ondřej Boroš (4.W), Daniel Dědek (3.W), Jan Halda (3.W), 
Daniel Koch (3.W) a Tomáš Roztočil (4.W) páté. V kategorii D dívky Hedvika Fraňková 
(7.W), Klára Nešetřilová (7.W), Eliška Richtrová (4.V), Martina Sychrovská (2.B) a Anna 
Zikmundová (5.V) zvítězili a v kategorii E byli chlapci Michal Kopecký (5.W), Jan Matyska 
(6.W), Filip Mertlík (6.W), Matěj Ungr (1.B) a Michal Žák (3.A) třetí. Studenty doprovázeli 
prof. Rojtová a Zikmund. 



26. října zhlédli v aule studenti sekundy a 2. ročníku projekci Pod oblohou Jižního kříže. Prof. 
Rojtová doprovázela studenty Jiřího Kafku (4.B), Tomáše Osobu (3.A), Jakuba Správku (1.A) 
a Matěje Vydru (6.V) na turnaj ve stolním tenise do Hronova. Chlapci vybojovali 3. místo 

Ve dnech 29.-30. října měli studenti podzimní prázdniny. 

4. listopadu se naši studenti zúčastnili okrskového kola ve futsalu SŠ. Obsadili 2. místo a 
postoupili do další fáze turnaje. Školu reprezentovali Radim Darebník (6.W), Lukáš Dörner 
(6.V), Petr Hlávko (5.W), Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Otakar 
Pšenička (6.V), Jan Roztočil (6.W) a Petr Šedivý (8.W) a doprovázel je prof. Divišek. 

5. listopadu navštívili studenti matematického semináře ze 3. ročníku a biologického semináře 
ze 4. ročníku s prof. Ježkem, Matěnovou a Preclíkem Den otevřených dveří na Akademii věd 
v Praze. Studenti 1.A byli s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské knihovně v Náchodě. V 
odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

6. listopadu si prohlédli Planetárium v Hradci Králové primáni s prof. Diviškem a 
Chmelíkem. Studenti 5.W navštívili s prof. Forejtem Městskou knihovnu v Náchodě. Osm 
studentů s prof. Barkou vyrazilo do Hradce Králové na krajské kolo Logické olympiády 09. 
Jakub Valtar (7.V) mezi 33 účastníky zvítězil, Jan Šimbera (7.W) byl druhý a Tereza Hlavatá 
(3.A) vybojovala třetí místo. Všichni tři postupují do celorepublikového finále, které se bude 
konat 30. listopadu v Poslanecké sněmovně v Praze. Za zmínku stojí i 5. místo Radka Papeže 
(7.V), 7. místo Jakuba Zakouřila (5.V) a 9.-11. místo Lukáše Haldy (8.V). O úspěch se 
pokoušeli ještě Lukáš Molnár (3.B) a Michaela Linevyčová (3.B). 

11. listopadu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zájem o tuto soutěž 
každoročně roste, letos se jí zúčastnilo 128 studentů. V kategorii Kadet pro tercii a kvartu 
obsadili první tři místa Daniel Nývlt (4.W), Barbora Balcarová (3.V) a Michal Šimbera (4.V) 
v tomto pořadí. V kategorii Junior pro první dva ročníky střední školy zvítězil Ondřej Míl 
(6.W), druhý byl Jan Hrubý (5.V) a o 3.-4. místo se dělili David Česenek (1.A) a Matěj Fanta 
(5.W). 

12. listopadu se utkali terciáni a kvartáni ve florbalovém turnaji v Novém Městě nad Metují. 
Mužstvo ve složení Ondřej Boroš (4.W), Jan Čečetka (3.W), Martin Kůst (4.V), Daniel 
Meduna (4.V), Dominik Regner (4.V), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc 
(4.W) a David Špelda (4.W) vybojovalo 2. místo. Doprovázel je prof. Slavík. 

12. listopadu se konaly také třídní schůzky. 

16. listopadu zhlédli studenti kvinty, sexty, oktávy, 1.-2. ročníku a 4. ročníku u příležitosti 20. 
výročí sametové revoluce v aule film Roberta Sedláčka "Tenkrát". Šlo o dokumentární 
program o příčinách a průběhu sametové revoluce, jak je vidí současní studenti. Stejný film 
zhlédli studenti septimy a 3. ročníku v pátek 20. listopadu. O projekci se zasloužili členové 
Filmového klubu Jeden svět při Jiráskově gymnáziu. 

18. listopadu organizoval v naší tělocvičně prof. Košvanec okresní finále Orion Florbal Cupu. 
Naši chlapci Ondřej Hušek (1.W), Aleš Jansa (2.W), Antonín Koutský (2.V), Ondřej Maršík 
(2.V), Tomáš Matoulek (1.W), Marek Oleják (2.W), Dominik Regner (2.V), Petr Šanovec 
(2.V), Matěj Vítek (2.V) a Dominik Zítko (2.V) byli druzí. 

19. listopadu navštívili studenti matematického a chemického semináře z maturitního ročníku 
s prof. Sršňovou, Suchankovou a Zikmundovou Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. 



Žáci 3.W byli s prof. Brátem a Klemencem na exkurzi v Hasičském záchranném sboru ve 
Velkém Poříčí. 

20. listopadu vyslechli studenti tercie a kvarty v aule koncert tria J. A. Válka "Folkové 
návraty" a studenti 1.-2. ročníku koncert "Semafor". 

20. listopadu si studenti i pedagogové připomněli čtvrtou hodinu v tělocvičně 20 výročí 
počátku týdenní studentské stávky. Studenti byli svoláni do tělocvičny přes své zástupce, 
takže pro pedagogy to bylo překvapení stejně jako "tenkrát". Průběh listopadových událostí na 
škole shrnul prof. Miloslav Javůrek, v roce 1989 mluvčí Občanského fóra pedagogů 
gymnázia. Osobní postřehy a vzpomínky přidali prof. Štěpán Nosek, v listopadu 1989 člen 
stávkového výboru studentů, a ředitel školy Pavel Škoda, v době sametové revoluce pedagog 
školy. 

Třetí akcí 20. listopadu bylo tradiční setkání zástupců pedagogických sborů z gymnázií v 
Trutnově, Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Hostinném a Úpici. Konalo se tentokrát u 
nás. 

24. listopadu se studenti tercie, kvarty a 1.A zúčastnili v aule přednášky PhDr. Olgy 
Vilímkové, zakladatelky Nadačního fondu INKA, přednášky o Peru, Latinské Americe a o 
adopci na dálku. Tým sedmi studentů se zúčastnil Internetové matematické olympiády. 
Studenti Václav Hrnčíř (8.W), Lukáš Molnár (3.B), Petr Šedivý (8.W), Andrea Šulcová 
(8.W), Ondřej Vaculka (3.B), Jakub Valtar (7.V) a Jan Voborník (8.W) dosáhli svými výkony 
na 21. místo mezi 72 týmy. Soutěž na škole zorganizoval prof. Preclík. 

25. listopadu proběhl na naší škole oblastní turnaj soutěže pIšQworky. Naše dva týmy 
obsadily 1. a 3. místo a postoupily do krajského kola. Jmenovitě zabojovali Zuzana Boháčová 
(1.B), Matěj Dubovský (2.A), Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert (4.B), Lukáš Krunčík 
(2.B), Sandra Machová (1.V), Terezie Macková (7.V), Ondřej Novák (2.A), Tomáš Novák 
(4.B), Ondřej Prchal (7.V), Veronika Říhová (4.W), Marek Schwarz (4.A), Jan Šimbera 
(7.W), Jakub Valtar (7.V) a Jakub Vítek (2.A). Soutěž zorganizovali prof. Preclík a Forejt a 
studenti 7.V Iva Dusbabová, Antonín Krtička, Slavomír Mládek a Barbora Michlová. Krajské 
kolo se konalo 1. prosince v Hradci Králové a studenty doprovázel prof. Forejt. Družstvo ve 
složení Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert (4.B), Veronika Říhová (4.W), Marek Schwarz 
(4.A) a Jan Šimbera (7.W) vybojovalo medailové 3. místo. Druhé zúčastněné družstvo 
tvořili piškvorkáři Lukáš Krunčík (2.B), Tomáš Novák (4.B), Ondřej Prchal (7.V), Matěj 
Správka (7.V) a Jakub Valtar (7.V). 

25. a 26. listopadu proběhly turnaje ve florbale. 25. listopadu byl prof. Divišek v Polici nad 
Metují na okresním finále s dívkami Monikou Besedovou (4.V), Janou Brátovou (4.V), 
Dominikou Doležalovou (4.V), Terezou Chobotskou (4.W), Johanou Joudalovou (4.W), 
Barborou Kubečkovou (3.V), Dominikou Malinovou (4.V), Markétou Škaldovou (3.V), 
Danielou Štěpánkovou (4.W) a Monikou Venclovou (4.V). Děvčata vybojovala 2. místo. 26. 
listopadu organizoval turnaj prof. Košvanec na naší škole. Dívky Lucie Barešová (6.W), Anna 
Beranová (4.B), Petra Hájková (7.V), Barbora Hrubá (3.B), Eliška Hrubá (4.B), Lucie 
Chladová (4.B), Hana Krucinová (4.B), Anna Miltová (5.W), Veronika Navrátilová (1.A), 
Lucie Schneiderová (5.W), Kateřina Teuberová (4.B) a Tereza Vacková (4.B) skončily třetí 
ze šesti týmů. 



26. listopadu zorganizoval prof. Macura školní kolo Dějepisné olympiády pro sekundu, tercii 
a kvartu. Mezi 61 účastníkem zvítězil Tomáš Havlíček (4.V), o 2. místo se dělily Hana 
Ježdíková (4.V) a Karolína Pěčková (4.V) a 3. místo patřilo Alžbětě Polončekové (4.W). 

27. listopadu organizoval turnaj ve florbale chlapců prof. Divišek. Naše družstvo "A", za které 
hráli Tomáš Hrubý (7.W), Matěj Matoulek (6.V), Jan Matyska (6.W), Jan Mervart (8.V), 
Tomáš Osoba (3.A), Jan Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), Tomáš Vlček (8.V), Josef Voborník 
(6.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Tomáš Závojko (7.W), vybojovalo 2. místo. Družstvo "B" ve 
složení Miloš Cvejn (3.B), Radim Darebník (6.W), Jakub Haman (1.B), Marek Hanuš (1.B), 
Jan Hrubý (5.V), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Ondřej Nosek (2.A), Jakub Plašil 
(1.B), Daniel Prouza (6.V), Otakar Pšenička (6.V) a Petr Rýgr (6.W) skončili na 5.-6. místě. 

28. listopadu proběhl stužkovací ples tříd 8.V a 8.W v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. 
K tanci hrála skupina Modus, maturanti nacvičili efektní nástup ke stužkování, předtančení 
(zapojil se i prof. Slavík) a půlnoční překvapení. Nechyběla bohatá tombola a ještě další 
"akrobatické" vystoupení. 

28. listopadu proběhlo v hradeckém divadle Jesličky udílení cen Volného sdružení 
divadelních ochotníků za sezónu 2008-09. Ceny si odvezly obě sekce DREDu a spřátelení 
Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu, mezi nimiž je řada absloventů náchodského gymnázia. 
Čestné uznání získali DREDi za další díl projektu DEKALOG: Groch - Hrách a Cenu za 
inscenaci Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum. 

30. listopadu vyjeli do Prahy na celostátní kolo Logické olympiády studenti Tereza Hlavatá 
(3.A), Jan Šimbera (7.W) a Jakub Valtar (7.V) doprovázeni prof. Preclíkem. Jakub Valtar 
zvítězil v konkurenci 92 soutěžících a odvezl si notebook. Jan Šimbera byl 24. a Tereza 
Hlavatá 38. 

V průběhu prosince probíhal na škole projekt Dny poezie v prostoru na téma "Virtuální svět". 
Hlavním motorem celé akce byl prof. Macura. 

1. prosince reprezentovali školu v krajském kole v plavání, které se konalo v Trutnově, starší 
žáci Jindřich Čáp (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Košek (3.W), Aleš Král (3.W), Vasil 
Markovcij (4.W) a Josef Matyáš (3.V), středoškoláci Tomáš Dostál (8.W), Lukáš Halda (8.V), 
Jan Král (6.V), Michael Pokorný (6.W), Jiří Valášek (5.W) a Matěj Vydra (6.V) a 
středoškolačky Lucie Dvořáková (2.B), Barbora Kocourková (5.V), Kristýna Loudová (7.V), 
Kristýna Přibylová (1.A), Pavlína Škodová (1.B) a Dita Šmejkalová (7.W). Starší žáci 
zvítězili, středoškoláci i středoškolačky byli čtvrtí. Plavce doprovázel prof. Slavík. 

1. prosince se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A. Ze 
sedmi účastníků bylo šest úspěšných a ti postupují do krajského kola. Jsou to z 1. místa Jakub 
Valtar (7.V), ze 2.-3. místa Radek Papež (7.V) a Jan Voborník (8.W), ze 4.-5. místa Michal 
Prause (7.W) a Jitka Jiránková (3.B) a ze 6. místa Dita Wernerová (4.B). Ocenit je třeba i 
snahu Jakuba Řady (7.W). 

2. prosince doprovázela prof. Slavíková studentky Jitku Benešovou (2.V), Simonu Besedovou 
(2.W), Terezu Hurdálkovou (2.W), Denisu Kolářovou (2.W), Janu Prauseovou (2.W), Terezu 
Tylerovou (2.W), Zuzanu Vančákovou (2.W), Terezu Venclovou (2.W) a Kateřinu 
Volhejnovou (2.V) do Orion Florbal Cupu. Dívky vybojovaly pěkné 2. místo. 



3. prosince se utkali v halové kopané v okresním finále chlapci Radim Darebník (6.W), 
Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Michal 
Prause (7.W) a Otakar Pšenička (6.V). Pod vedením prof. Bráta vybojovali 2. místo. 

4. prosince vyjeli na exkurzi do Osvětimi maturanti s prof. Fišerovou, Macurou, Mičíkovou, 
Štegerovou a Vrátilovou. Do školy zavítal Mikuláš v doprovodu věrného anděla a čerta. 
Členové dramatického kroužku z tercie a Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové zpestřili 
den mikulášským programem dětem v Mateřské škole na Komenského ulici v Náchodě. 

7. prosince se deset dvojic studentů zúčastnilo sbírky Srdíčkový den. Polovina výtěžku je 
věnována na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a pro zařízení pečující o nemocné 
děti v ČR a polovina zůstane škole na nákup pomůcek. 

8. prosince vystoupil soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v Domově důchodců v 
Náchodě a 9. prosince měl vystoupení pro žáky náchodských základních škol. 

8. prosince vybojovali Martin Kůst, Daniel Meduna, Dominik Regner a Kirill Juran (všichni 
4.V) 3. místo v šachovém turnaji středoškoláků. 

9. prosince uspořádali někteří pedagogové další kolo ZelíCupu. 

10. prosince předvedli své vystoupení studenti 2.W svým spolužákům z ostatních tříd. 
Vystoupení s názvem "Hrajeme pro Savitu" nastudovali s prof. Dvořáčkovou. Výtěžek bude 
zaslán na účet třídou adoptované indické holčičky Savity. Odpolední vystoupení pro veřejnost 
muselo být pro velkou absenci účinkujících odloženo na 8. ledna. Další akcí určené na 
podporu projektu Adopce na dálku byla přednáška prof. Ježka "Cesta na východ". Vstupné 
bude opět použito na pomoc adoptovaným dětem. Do projektu jsou zapojeny třídy 2.W, 5.V, 
2.B, 3.B a 7.W. 

10. prosince se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. Diviška krajského kola v házené 
středních škol v Jičíně. Z pěti družstev vybojovali chlapci Bohdan Cvejn (4.B), Stanislav 
Hájek (8.W), Jan Hrabčuk (8.V), Václav Hrnčíř (8.W), Jiří Martin (4.B), Tomáš Osoba (3.A), 
Václav Pich (6.V), Matěj Sychrovský (3.A), Patrik Šnajdr (4.B) a Michal Žák (3.A) pěkné 2. 
místo. 

Ve dnech 14.-17. prosince zamířili Skřivánci v doprovodu prof. Poutníka a Lucie Peterkové 
do slovinského města Cereklje na Gorenskem. Cílem je navázání partnerství s tamním 
pěveckým sborem ze školy Davorina Jenka. Naši zpěváčci přiblíží slovinským přátelům české 
hudební Vánoce. 

14. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zvítězil Jan Šimbera 
(7.W), druhý byl Ondřej Kopřiva (1.A) a třetí Radim Kvirenc (5.V). 

15. prosince vyjeli studenti s prof. Diviškem do Malých Svatoňovic změřit své síly ve 
středoškolské lize ve futsalu. Chlapci Radim Darebník (6.W), Petr Hlávko (5.W), Ondřej 
Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Jakub Marek (8.V), Michal Prause 
(7.W), Otakar Pšenička (6.V) a Tomáš Roztočil (4.W) vybojovali 3. místo. 

17. prosince proběhl již tradiční Vánoční den her. Studenti změřili své síly ve sportovních 
disciplínách (volejbal, halový fotbal, stolní tenis), ve stolním fotbale, piškvorkách, ve stolních 
deskových hrách, v počítačových hrách, někteří absolvovali vědomostní soutěže (Riskuj s 
přírodovědnou tematikou, Hrátky s chemií) a soutěže v anglickém jazyce (Grains of Wisdom, 



Aukce, Quiz), jiní pracovali na nejrůznějších výtvarných projektech a zájemci si mohli 
prohlédnout a vyzkoušet zajímavé fyzikální pokusy v Experimentáriu. 

17. prosince proběhly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky. 

18. prosince zhlédli v kině Vesmír žáci nižšího gymnázia 3D film "Velké podmořské 
dobrodružství" a deset tříd vyššího gymnázia (5.V, 5.W, 6.V, 7.V, 7.W, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 
3.B) film "Protektor". 

20. prosince zemřel náhle bývalý profesor Jiráskova gymnázia pan Bohumír Španiel. 

21. prosince vyslechli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert novoměstského orchestru pod vedením J. Rybáčka. 
Žáci dramatické výchovy z tercie sehráli v aule představení "Mrazík" pro náchodské základní 
a mateřské školy a pro dětský stacionář. V odpoledních hodinách se sešli členové 
pedagogického sboru na předvánočním posezení. 

22. prosince vystoupili v aule Skřivánci s vánočním koncertem pro 1.W, 2.V, 3.V, 4.W a 1.B. 
Na schodech zazpíval Sboreček. Výuka končila poslední den před Vánocemi v poledne, 
většina tříd využila dopoledne k uspořádání třídních vánočních besídek. 

Oba naše pěvecké sbory přispěly k vánoční atmosféře i ve městě Náchodě. Sboreček pod 
vedením ing. Vlastimila Čejpa vystoupil na společném koncertě se souborem Hron 20. 
prosince v kostele sv. Vavřince. Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka nazvali svůj 
vánoční koncert "Syn boží se nám narodil" a vystoupili s ním 22. prosince v Galerii 
výtvarných umění v zámecké jízdárně. 

Vánoční prázdniny probíhaly ve dnech 23. prosince až 1. ledna. V novém roce začala výuka 
4. ledna. 

6. ledna zhlédli v aule studenti primy, sekundy, tercie a 5.V představení žáků dramatické 
výchovy "Mrazík", kterou s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. Studenti 4.W se v kině 
Vesmír zúčastnili zábavně-naučného programu "Zvukové děje", který zprostředkovala 
umělecká agentura SECY MUSICall. 

7. ledna proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Ze zúčastněných 14 
studentů postupují 4 do okresního kola a podle pořadí to jsou Pavla Macková (4.W), Hana 
Ježdíková (4.V), Tomáš Havlíček (4.V) a Alžběta Polončeková (4.W). 

Ve dnech 10.-11. ledna reprezentovali školu žáci Jindřich Čáp (3.V), Tomáš Košek (3.W), 
Aleš Král (3.W), Martin Kůst (4.V), Vasil Markovcij (4.W) a Josef Matyáš (3.V) v 
republikovém finále družstev v plavání v Jindřichově Hradci. Obsadili 12. místo ze 14 
zúčastněných, ale už samotná účast v republikovém finále je úspěchem. Plavce doprovázel 
prof. Slavík. 

14. ledna zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti septimy, oktávy a 3.-4. 
ročníku představení Jana Buriana "Duch a dolar není totožno". 

15. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého zúčastnili 84 studenti. V 
I. kategorii se o 1.-2. místo dělily Hana Ježdíková (4.V) a Michaela Joštová (3.W) a 3. místo 
obsadila Monika Besedová (4.V). Ve II. kategorii zvítězila Pavla Rýgrová (8.V), druhý byl 
Jan Šimbera (7.W) a třetí Zuzana Drašnarová (7.W). 



17. ledna odjela první třída na zimní lyžařský výcvikový kurz. Studenti 1.A s prof. 
Zikmundem a Víchem zlepšovali své lyžařské umění na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u 
Špindlerova Mlýna do 24. ledna. 

19. ledna zhlédli v aule maturanti prezentaci RNDr. Josefa Hubeňáka, CSc. o 
elektromagnetickém poli. Několik studentů reprezentovalo školu v krajském kole 
Matematické olympiády v kategorii A, kam je doprovázela prof. Sršňová. 

20. ledna organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické 
olympiády. 

21. ledna probíhalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se 
mezi úspěšné řešitele zařadili studenti Matěj Fanta (5.W), Jakub Zakouřil (5.V) a Jan Hrubý 
(5.V). V kategorii B bohužel letos nebyli úspěšní řešitelé, nejlepšího výsledku dosáhli Michal 
Prouza (2.B) a Jan Falta (2.B). 

Studenti 4.A a 4.B nacvičovali 21. ledna slavnostní nástup na stužkovací ples, který se konal 
23. ledna. 

21. ledna se v odpoledních hodinách konal Den otevřených dveří. Škola byla otevřena pro 
veřejnost a hlavně pro zájemce o studium na naší škole od 15:30 do 19:00. Ředitel školy 
promluvil v aule dvakrát, jednou pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a jejich rodiče a podruhé pro 
uchazeče z 5. tříd ZŠ a jejich rodiče. Pro návštěvníky byla připravena celá řada prezentací, 
výstav, interaktivních akcí, hudební a divadelní představení a zájemce informovali o studiu na 
naší škole pedagogové. 

25. ledna proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 25. - 26. ledna jsme ve škole přivítali členy Malého Vinohradského divadla. 25. 
ledna vystoupili s "Kapesními povídkami" pro tercii, septimu a 3. ročník a s představením 
"Beat generation" pro kvartu a maturanty. 26. ledna předvedli program "Kytice I." pro primu, 
sekundu, 1.A a 5.V a "Kytice II." pro sextu, 2. ročník, 1.B a 5.W. 

Ve dnech 26.-28. ledna se žáci primy až tercie utkali v Pythagoriádě. V primě zvítězila Ivana 
Paulusová (1.W) a o 2.-5. místo se dělili Adam Budař (1.V), Viktorie Hanušová (1.W), Jan 
Rýdlo (1.W) a Anna Vlčková (1.V). V sekundě byl první Antonín Koutský (2.V) a o 2.-4. 
místo se dělili Jan Jirman (2.W), Jiří Rýdl (2.W) a Petr Šanovec (2.V). V tercii zvítězil Václav 
Šimon (3.V) a 2.-4. místo obsadili Vojtěch Hruša (3.W), Pavel Pich (3.V) a Sebastian Prax 
(3.V). 

Ve dnech 26. a 28. ledna probíhalo také školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
V kategorii I. byli nejlepší Petr Šanovec (2.V), Marek Oleják (2.W) a Jan Jirman (2.W), v 
kategorii II. Alžběta Polončeková (4.W), Tomáš Košek (3.W) a Thi Kim Anh Nguyen (4.W) a 
v kategorii III. Anna Vlachová (2.A), Daniel Rufer (5.V) a Adéla Hůlková (7.V). 

27. ledna reprezentovala školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 
Daniela Prokešová (4.W) a vybojovala krásné 2. místo. 

28. ledna vystoupila v aule kapela Jam Defect s koncertem pro Haiti. Na klávesy hrál Marián 
Linhart (2.W), na bicí Štěpán Knapp (2.W), na violu Vojtěch Mrověc, na sólovou kytaru 
František Havel (1.V) a na basovou kytaru Petr Vaculovič (učitel ZUŠ v Náchodě). Koncert 



uváděla Markéta Čejpová (3.V). Výtěžek 11.670,- Kč byl zaslán na účet Charity u Komerční 
banky, zřízený pro pomoc Haiti postižené ničivým zemětřesením. 

29. ledna byly jednodenní pololetní prázdniny. 

Od 1. února začal platit nový rozvrh. 

1. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů přímo u nás ve škole. 

3. února zahráli žáci dramatické výchovy z tercie představení "Mrazík" dětem v MŠ v 
Bělovsi. Prof Divišek doprovázel chlapce z primy a sekundy na okrskové kolo turnaje v 
halové kopané do Jaroměře. Chlapci Martin Blahota (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej 
Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Dan Němeček (1.W), Petr Šanovec (2.V), Sebastian 
Štelzig (2.W), Pavel Urban (1.V) a David Vik (2.W) zvítězili a postoupili do dalšího kola. 
David Vik byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 

4. února vyrazili studenti fyzikálního semináře ze 3. ročníku a septimy s prof. Polákem na 
exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

Před jarními prázdninami vyšla Výroční zpráva za školní rok 2008-09. 

Od 8. do 12. února užívali studenti jarních prázdnin. 

Dny od 13. do 20. února trávili studenti 2.V s prof. Rojtovou a Macurou v Deštném v 
Orlických horách a lyžařském kurzu. 

Ve dnech 15. a 18. února proběhlo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. 
Poslechové části se zúčastnilo 13 studentů, do ústního kola jich postoupilo 6. Zvítězila Kamila 
Fišerová (3.A) a postoupila do krajského kola, druhá byla Eva Richtrová (6.V) a třetí místo 
obsadila Klára Šmídová (6.V). 

Od 16. do 19. února probíhaly na škole Kanadské dny. Studenti vypracovali řadu prezentací v 
angličtině o Kanadě a vzájemně si je předváděli. Kromě toho navštívili školu 17. února pan 
Josef Marian Bartoň-Dobenín, který žil až do sametové revoluce v Kanadě, a manžel 
kanadské vevyslankyně v České republice pan Mayor General Thomas de Faye Peter, aby 
studentům vyprávěli o životě v Kanadě. Jejich povídání probíhalo v angličtině. 19. února jsme 
přivítali Kanaďanku paní Daniele Geffroy-Konštacký, která nyní také žije v České republice. 
O životě v Quebecu vyprávěla studentům v angličtině a ve francouzštině. Libor Turek měl v 
pátek 19. února projekci "Krásy Kanady". Ve středu 17. února probíhal výtvarný workshop s 
kanadskými náměty. 

16. února navštívili žáci 1.V s prof. Nývltovou Městkou knihovnu v Náchodě. Chlapci Marek 
Bartoš (5.V), Radim Darebník (6.W), Dominik Fečo (2.B), Václav Hrnčíř (8.W), Jakub 
Hubka (2.A), Martin Müller (1.A), Ondřej Nosek (2.A), Tomáš Osoba (3.A) a Václav Pich 
(6.V) reprezentovali školu v okresním finále v basketbalu v Jaroměři a vybojovali pod 
vedením prof. Diviška cenné 3. místo. 

17. února doprovázel prof. Divišek primány a sekundány do České Skalice na turnaj v halové 
kopané. V konkurenci pěti škol skončili chlapci Aleš Jansa (2.W), Tomáš Macek (1.V), Lukáš 
Mikšovský (2.W), Sebastian Štelzig (2.W), Pavel Urban (1.V) a David Vik (2.W) na 3. místě. 



18. února zhlédli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka hru Miroslava Horníčka, Richarda Pogody a Pavla Dostála "Dva na smetišti" v 
nastudování Divadelního souboru NA TAHU z Červeného Kostelce. V aule zahráli studenti 
dramatické výchovy spolužákům ze ZŠ Komenského v Náchodě hru "Mrazík". Odpoledne 
zahájil v aule prof. Nosek první přednáškou nepravidelný cyklus přednášek o osobnostech 
našeho gymnázia. Povídal o nakladateli a překladateli Josefu Florianovi, který na tehdejší 
reálce učil v letech 1898-1900. 

Prof. Košvanec organizoval 18. února okresní finále v halové kopané pro starší žáky. Naši 
chlapci Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Koch (3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Dominik 
Regner (4.V), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W), 
David Špelda (4.W) a David Vik (2.W) obsadili 4. místo. David Vik byl vyhlášen nejlepším 
brankářem turnaje. 

19. února vyjeli na čtvrtý ročník Fykosího fyziklání na Matematicko-fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy naši studenti s prof. Polákem. Naše tři týmy se mezi 46 týmy z celé 
republiky a ze Slovenska neztratily. Nejlepší výsledek, 10. místo, vybojoval tým ve složení 
Ondřej Chrenko (4.A), Radek Papež (7.V), Jan Šimbera (7.W), Jan Voborník (8.W) a Ondřej 
Vydra (8.V). Šestnácté místo obsadili Petr Kočička (8.V), Gabriel Macek (8.V), Šimon 
Macek (6.W), Ondřej Míl (6.W) a Anna Zikmundová (5.V). S 39. místem se tentokrát museli 
spokojit soutěžící Viktor Fúra (3.A), Lukáš Halda (8.V), Šimon Král (5.V) a Michal Roško 
(3.A), ale ti měli nevýhodu jen čtyř soutěžících mezi pětičlennými týmy. 

25. února se předvedlo trio Jakuba Hlobila se třemi různými koncerty. Koncert "Vznik jazzu" 
vyslechli sekundáni a studenti 1. ročníku, "Blues" terciáni a kvartáni a "Koncert" kvintáni a 
studenti 2. ročníku. Septimáni a studenti 3. ročníku se v aule zúčastnili přednášky Doc. JUDr. 
Pavla Svobody, Ph.D. na téma Lisabonská smlouva a Evropská unie. V odpoledních hodinách 
proběhlo školní kolo recitační soutěže. Ve III. kategorii (prima, sekunda) se utkali 24 
recitátoři. Do okresního kola postoupily Markéta Mastíková (1.V) z 1. místa a Jana Prauseová 
(2.W) z 2. místa, 3.-4. místo obsadili Adam Budař (1.V) a Meriem Djemaiel (1.V). Ve IV. 
kategorii (tercie, kvarta) ze 3 soutěžících postoupily do okresního kola Markéta Čejpová (3.V) 
a Šárka Čmelíková (4.V). 

26. února zhlédli maturanti v aule hru Václava Havla "Audience" v nastudování Divadla My z 
Ústí nad Labem. 

27. února odjeli na chatu Bára na Benecko studenti 5.V s prof. Rojtovou, Diviškem a Víchem 
na lyžařský kurz. 6. března je vystřídali studenti 5.W s prof. Košvancem a Havlíčkovou a ti 
byli vystřídáni 13. března studenty 1.B s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. Poslení kurz 
končil 20. března. V týdnu od 6. do 13. března byli na lyžařském kurzu v Deštném v 
Orlických horách ještě žáci 2.W s prof. Slavíkem, Zikmundem a Matěnovou. 

Ve dnech 22.-27. února probíhala školní kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A se o 1.-2. 
místo dělily Ivana Paulusová (1.W) a Meriem Djemaiel El Gharred (1.V), 3. místo patřilo 
Václavu Kavalírovi (1.V) a 4. Lukáši Oraskému (1.W). V kategorii B zvítězil Petr Šanovec 
(2.V) a druhý byl Antonín Koutský (2.V). V kategorii C shodně na 1.-2. místě skončili Daniel 
Meduna (4.V) a Ondřej Gelbič (4.V), na 3.-4. místě Adéla Šrámková (4.V) a Dominik Regner 
(4.V) a na 5. místě Adam Darebník (4.V). V kategorii D bylo pořadí na prvních místech toto: 
Jan Kosinka (3.B), Jan Šimbera (7.W), Jitka Jiránková (3.B), Michal Žák (3.A), Andrea 
Sodomková (7.V) a Radek Papež (7.V). 



2. března informovaly prof. Javůrková a Nývltová o volbě volitelných předmětů na další 
školní roky studenty sexty a 2. ročníku. 

3. března se 4 družstva naší školy zúčastnila pod vedením prof. Košvance okresního kola 
turnaje ve stolním tenise družstev. Nejmladší dívky Kateřina Čápová (1.W), Kristina 
Pavlasová (1.W) a Kateřina Vítková (1.W) vybojovaly 2. místo, nejmladší chlapci Dominik 
Kania (1.W), Martin Kováčik (1.W), Daniel Němeček (1.W) a Matouš Vancl (1.W) byli třetí, 
starší dívky Jana Brátová (4.V), Johana Joudalová (4.W), Veronika Říhová (4.W) a Daniela 
Štěpánková (4.W) skončily také na 3. místě a největšího úspěchu dosáhli starší chlapci 
Samuel Mareš (4.W), Daniel Meduna (4.V), Kirill Juran (4.V) a Tomáš Košek (3.W). Ti ve 
své kategorii zvítězili a postoupili do krajského finále. 

4. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii C. Z 20 účastníků se na 
prvních třech místech ocitli Otakar Pšenička (6.V), Ondřej Míl (6.W) a Jan Štěpán (5.W). 

8. března odjelo 35 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do 
Georgsmarienhütte v SRN. Do vlasti se vrátili 17. března. 

10. března reprezentovali školu na turnaji Nestlé basketbal chlapci Martin Blahota (1.W), 
David Hejzlar (1.V), Lukáš Kligl (1.V), Martin Kováčik (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej 
Maršík (2.V), Petr Šanovec (2.V), Matouš Vancl (1.W) a Matěj Vítek (2.V). Do Jaroměře 
doprovázel naše basketbalisty prof. Divišek. 

10. března proběhlo v náchodském kině Vesmír okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. 
Ve velké konkurenci uspěly Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V), které 
postoupily do dubnové přehlídky v královéhradeckém divadle Jesličky. Čestné uznání 
obdržela Markéta Čejpová (3.V). 

Ve dnech 11.-12. března proběhl v pardubickém výstavišti IDEON 17. ročník soutěže 
vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže pořádaný asociací Amavet pod 
názvem Expo Science Amavet 2010. Z naší školy se soutěže zúčastnili Gabriel Macek (8.V) s 
projektem "Zajímavé vlastnosti RLC obvodů" a Ondřej Chrenko (4.A) s projektem 
"Keplerovská mechanika a modely hvězd". Na projektech pracovali v rámci fyzikálního 
semináře. Chrenko postoupil se svou prací do celostátního kola. 

12. března vybojovaly dívky Veronika Andrlová (1.V), Karolína Bílková (1.V), Nina 
Brožková (1.W), Kateřina Čápová (1.W), Viktorie Hanušová (1.W), Julie Joudalová (1.V), 
Veronika Kluková (1.V), Klára Matysková (2.V), Kristýna Pavlasová (1.W), Nela Vítová 
(2.V), Kateřina Volhejnová (2.V) a Lenka Zikmundová (2.V) v okresním kole basketbalového 
turnaje dívek v Jaroměři 4. místo. Doprovázela je prof. Rojtová. 

16. března navštívili žáci dramatické výchovy z tercie s prof. Dvořáčkovou v Hradci Králové 
muzikál "Ještěři". Proběhlo také školní kolo Chemické olympiády v kategorii B, kterého se 
zúčastnili 4 studenti a skončili v tomto pořadí: Jan Šimbera (7.W), Andrea Sodomková (7.V), 
Miloš Cvejn (3.B), Anna Málková (7.V). 

17. března vyslechli studenti primy a sekundy v aule koncert Pavla Hraběte "O hudebních 
nástrojích". V tento den proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A skončila 
Ivana Paulusová (1.W) na 2. místě a postoupila do krajského kola stejně jako Petr Šanovec 
(2.V) z 1. místa v kategorii B. V kategorii C byl Ondřej Gelbič (4.V) třetí. Kategrie D pro 
střední školy byla obsazena pouze našimi studenty, do krajského kola postoupili první dva, 



Jan Šimbera (7.W) a Jan Kosinka (3.B). Krajského kola soutěže ve španělském jazyce v 
Hradci Králové se zúčastnila Iveta Listoňová (8.W) a obsadila pěkné 2. místo. 

18. března se konal Matematický klokan 2010. Soutěže se zúčastnilo 348 studentů. V 
kategorii Benjamín obsadili první tři místa Lenka Zikmundová (2.V), Ivana Paulusová (1.W) 
a Jan Jirman (2.W), v kategorii Kadet Václav Šimon (3.V), Daniel Čejchan (4.W) a Veronika 
Říhová (4.W), v kategorii Junior Jan Hrubý (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Ondřej Míl (6.W) a 
v kategorii Student Jan Voborník (8.W), Jan Šimbera (7.W) a Lukáš Halda (8.V). V Hradci 
Králové se konalo krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Kamila Fišerová (3.A) 
byla osmá. 

19. března se krajského kola Biologické olympiády v Hradci Králové v kategorii A zúčastnili 
Alena Dostálová (7.V) a Jan Kosinka (3.B). 

22. březen byl bohatý na akce. Projekce "Česká republika - země známá neznámá" v kině 
Vesmír se zúčastnili studenti kvarty, sexty, septimy, 2. a 3. ročníku. Přednášky paní Aleny 
Blažkové v aule o reprodukčním zdraví "Čas proměn" se zúčastnily dívky primy a podobné 
přednášky "S Tebou o Tobě" dívky kvinty a 1. ročníku. V odpoledních hodinách se konal 
zájezd studentů francouzštiny do Hradce Králové s prof. Havrdovou a Felklovou. S odbornou 
prohlídkou navštívili státní vědeckou knihovnu a na Pedagogické fakultě si prohlédli výstavy 
"Mezinárodní rok sblížení kultur" a "Králové, šlechtici a venkované očima francouzských 
umělců XV. století". Večer se zúčastnili v aule PF HK komponovaného divadelního večera s 
písněmi, tancem a divadlem. 

24. března proběhlo základní kolo celostátní soutěže Školní ajťák, které se zúčastnilo 17 
studentů. Soutěž prověřila znalosti o počítačích, internetu, protokolech, ale i hrách. V tento 
den si vybojovaly postup do krajského finále v basketbale dívky Jana Brátová (4.V), Šárka 
Čmelíková (4.V), Tereza Hurdálková (2.W), Tereza Chobotská (4.W), Johana Joudalová 
(4.W), Denisa Kolářová (2.W), Dominika Malinová (4.V), Karolína Müllerová (4.V), Eliška 
Richtrová (4.V) a Daniela Štěpánková (4.W). Do okresního kola v Jaroměři je doprovázela 
prof. Rojtová. 

25. března se studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku zúčastnili v aule performance bratří 
Typltů a skupiny WWW. O velké přestávce vyhlásili prof. Forejt a Preclík výsledky soutěže 
Fotograf Jiráskova gymnázia 2009. V kategorii Všechno létá, co křídla má obsadil 1. místo 
Štěpán Landa (6.V) a 2. a 3. místo prof. Jan Ježek. V kategorii B 1. a 3. místo patřilo Karolíně 
Salome Lokvencové (3.B) a 2. místo Štěpánu Landovi (6.V). V kategorii Barvy zvítězila 
Eliška Štěpařová (3.V), druhá byla Klára Škodová (6.W) a třetí prof. Pavel Škoda. Všichni 
jmenovaní a mnoho dalších obdrželi věcné ceny. 

26. března doprovázel prof. Zikmund studenty Matěje Fantu (5.W), Daniela Hladíka (5.W), 
Michala Kopeckého (5.W), Samuela Mareše (4.W), Veroniku Říhovou (4.W), Veroniku 
Šimkovou (4.W), Annu Zikmundovou (5.V) a šéfa týmu Marka Schwarze (4.A) na turnaj ve 
frisbee, který se konal v Hradci Králové. Náš tým skončil na 7. místě. 

27. března úspěšně soutěžili v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D Alžběta 
Polončeková (4.W, 2. místo) a Tomáš Havlíček (4.V, 9. místo).  

30. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. Soutěžící 
doprovázel prof. Brát. 



31. března si studenti 4.B s prof. Macurou prohlédli v Praze Muzeum heydrichiády, v 
Národním muzeu expozici věnovanou 3. odboji, Divadlo Na zábradlí a večer zhlédli v Disku 
představení "Stovření". Tento den organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo 
Fyzikální olympiády v kategorii E a F. V kategorii E zvítězila Karolína Pěčková (4.V) a na 2.-
3. místě Daniel Čejchan (4.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Martin Kůst (4.V, 6. 
místo) a Daniel Meduna (4.V, 7. místo). V kategorii F obsadili naši studenti prvních deset 
míst. Úspěšnými řešiteli byli a v následujícím pořadí se umístili Zuzana Vaňková (3.V), 
Štěpán Štěpán (3.V), Michal Prokop (3.V), Barbora Balcarová (3.W), Václav Šimon (3.V), 
Vojtěch Hruša (3.W) a Anežka Batěčková (3.W). 

Ve dnech 1.-2. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

6. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka. 

7. dubna vystoupil v aule s přednáškou "Jaroslav Skalický aneb tajný překladatel" prof. 
Štěpán Nosek. Šlo o druhou z cyklu nepravidelných přednášek o nonkoformních osobnostech, 
které vyučovaly nebo studovaly na náchodském gymnáziu. 

7. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z6 se na 1.-2. místo 
probojoval Tomáš Macek (1.V), Ivana Paulusová (1.W) byla čtvrtá a Markéta Mastíková 
(1.V) obsadila 9.-11. místo. V kategorii Z7 Lenka Zikmundová (2.V) zvítězila a Jan Jirman 
(1.W) byl druhý a Kateřina Štěpánová (2.V) 10.-14. V kategorii Z8 obsadil pěkné druhé místo 
Štěpán Štěpán (3.V), Anežka Batěčková 5.-7. místo a školu reprezentovala ještě Zuzana 
Vaňková (3.V). Studenty doprovázel prof. Chmelík. 

8. dubna proběhly dva sportovní turnaje. Tým ve složení Jan Brož (4.V), Samuel Mareš 
(4.W), Tomáš Matyska (3.V), Daniel Meduna (4.V), Pavel Novák (3.V), Pavel Pich (3.V), 
Vojtěch Resl (4.W), Michal Šimbera (4.V), Jiří Šolc (4.W) a Ladislav Tichý (4.V) vybojoval 
4. místo v okresním kole basketbalové turnaje pro starší žáky. Doprovodil je prof. Košvanec. 
V krajském kole turnaje ve florbalu středních škol náš tým ve složení Michael Balcar (5.V), 
Květoslav Hájek (5.V), Matěj Matoulek (6.V), Jan Matyska (6.W), Ondřej Nosek (2.A), Jan 
Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), Daniel Prouza (6.V), Jiří Ullwer (3.A), Jan Voborník (8.W), 
Josef Voborník (6.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Tomáš Závojko (7.W) zvítězil pod vedením 
prof. Diviška. V odpoledních hodinách proběhla hodnotící pedagogická rada. 

9. dubna se konal tématický den studentů tercie nazvaný Průmyslová revoluce, jehož hlavními 
organizátory byli prof. Klemenc a Macura. Studenti primy a sekundy vyslechli v aule koncert 
Dechového orchestru ZUŠ v Hronově. Studenti psychologického semináře se zúčastnili 
přednášky Mgr. Miroslava Kuceje "O domácím násilí". 

10. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády kategorie C studenti 
Ondřej Míl (6.W) a Jan Štěpán (5.W). Míl obsadil 5. příčku. 

11. dubna doprovázela prof. Slavíková naše studenty do Hradce Králové do krajského kola 
soutěže Eurorebus. Družstvo 1.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý a David 
Lichtenberg obsadilo 4. místo, družstvo 2.W ve složení Denisa Kolářová, Lucie Havlíčková a 
Kateřina Vanclová 5. místo a postoupili do dalšího kola. V kategorii středních škol si 5. 
místem vybojovali postup studenti 2.A Jan Hak, Jakub Vítek a Matěj Dubovský, nepostupové 
8. místo obsadili studenti 1.A Petr Illner, David Česenek a Lenka Nosková. V jednotlivcích 
soutěžili Kristýna Smolová (3.V), Jan Hak (2.A) a Lukáš Cohorna (4.B). Výborné druhé 
místo a postup do republikového kola vybojoval Jan Hak. 



12. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.V a 4.A s prof. Polákem a Sršňovou a 16. 
dubna studenti 8.W a 4.B s prof. Brátem a Klemencem. 

13. dubna se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, kam studenty doprovázela prof. 
Slavíková. V kategorii A byla Ivana Paulusová (1.W) čtrvtá, v kategorii B Petr Šanovec (2.V) 
třetí a v kategorii D Jan Šimbera (7.W) třetí a Jan Kosinka (3.B) čtvrtý. Krajského kola 
Biologické olympiády kategorie C se účastnili Tomáš Matyska (3.V), Václav Šimon (3.V) a 
Martin Petřík (3.W). Nejvíce uspěl Matyska 10. místem. Do Jičína na krajské kolo ve stolním 
tenise doprovázel studenty Kirilla Jurana (4.V), Tomáše Koška (3.W), Daniela Medunu (4.V) 
a Samuela Mareše (4.W) prof. Košvanec. Chlapci skončili na pěkném 3. místě. Prof. Rojtová 
vyjela se studenty Janou Brátovou (4.V), Šárkou Čmelíkovou (4.V), Johanou Joudalovou 
(4.W), Barborou Kubečkovou (3.V), Ondřejem Borošem (4.W), Jindřichem Brzobohatým 
(3.V), Pavlem Pichem (3.V) a Vojtěchem Reslem (4.W) do Teplic nad Metují na okresní kolo 
turnaje v odbíjené, kde vybojovali 3. místo. Prof. Krákorová absolvovala se studenty semináře 
Základy obchodní angličtiny exkurzi do pražské firmy Ernst&Young Co. 

14. dubna byli na exkurzi v Nové Pace kvartáni s prof. Ježkem, Košvancem a Slavíkem. Prof. 
Rojtová doprovodila do Nové Paky studentky Janu Brátovou (4.V), Šárku Čmelíkovou (4.V), 
Terezu Chobotskou (4.W), Johanu Joudalovou (4.W), Karolínu Müllerovou (4.V), Danielu 
Štěpánkovou (4.W), Elišku Richtrovou (4.V) a Moniku Venclovou (4.V) na krajské kolo v 
basketbalu dívek. Děvčata vybojovala 4. místo. 

15. dubna se konaly schůzky rodičů. 

16. dubna vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. 
Josefa Čížka klavírní recitál Jitky Štěrbákové, bývalé studentky naší školy. V Hradci Králové 
se konalo krajské kolo Biologické olympiády v kategorii B, Naše gymnázium reprezentovali 
Petr Čečetka (2.A) - 9. místo, Tereza Vanická (6.W) - 12. místo, Petra Nocarová (2.A) - 19.-
20. místo a Iveta Papežová (5.W) - 26. místo. Soutěžící doprovázela prof. Beránková. 

19. dubna se studenti 5.W zúčastnili v rámci předmětu první pomoc přednášky pracovnice 
Českého červeného kříže. Studentky Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V) 
reprezentovaly školy v recitační soutěži v divadle Jesličky v Hradci Králové. Doprovázela je 
prof. Nývltová. 

20. dubna navštívili studenti 8.W s prof. Nývltovou a Fišerovou v Praze Muzeum 
heydrichiády a Židovské město a v Divadle ABC zhlédli představení "Šakalí léta". 

21. dubna navštívili studenti chemického semináře z maturitního ročníku s prof. Suchankovou 
hygienickou stanici. Studenti Matěj Dubovský (2.A), Jakub Haman (1.B), Petr Hlávko (5.W), 
Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Tomáš 
Osoba (3.A), Michael Pokorný (6.W), Michal Prause (7.W) a Otakar Pšenička (6.V) 
reprezentovali školu v okresním kole v minifotbalu. Obsadili 5. místo, doprovázel je prof. 
Divišek. V okresním kole Biologické olympiády se utkali Lucie Maťátková (2.V), která 
zvítězila, Timotej Mareš (1.V) a Kateřina Zítková (2.V). 

Ve dnech 22. - 23. dubna probíhaly přijímací zkoušky. Pro velký počet uchazečů měli studenti 
vyšíího gymnázia z organizačních důvodů alespoň v jednom z těchto dnů ředitelské volno. 22. 
dubna navštívili studenti kvinty s prof. Brátem, Klemencem a Košvancem hvězdárnu v Hradci 
Králové. V tento den se konalo také okresní kolo Pythagoriády. Ivana Paulusová (1.W) se 
dostala svým výkonem na 3.-4. místo ve své kategorii, v kategorii pro sekundu zvítězil Petr 



Šanovec (2.V), druhý byl Jan Jirman (2.W) a na 4.-5. místě skončil Antonín Koutský (2.V) a 
v nejvyšší kategorii se na 2.-3. příčce umístili Vojtěch Hruša (3.W) a Sebastian Prax (3.V). 

Ve dnech 23.-24. dubna slavil Sboreček 25 let svého trvání. Členové všech generací se sešli v 
pátek v zrcadlovém sále a zkoušeli na sobotní koncert, který se konal za hojné účasti v 
Husově sboru. 

24. dubna se naši studenti utkali se svými vrstevníky v krajském kole Chemické olympiády v 
kategorii B. Jan Šimbera (7.W) byl druhý, Andrea Sodomková (7.V) šestá a Miloš Cvejn 
(3.B) skončil na 9.-10. místě. 

26. dubna vyjeli studenti 1.A s prof. Venclíkovou a Štegerovou na literárně-historickou 
exkurzi do Prahy. O den později byli v Praze studenti 8.V s prof. Vrbovou a Štegerovou, 
navštívili Muzeum heydrichiády, Židovské město a v Divadle Na zábradlí Dürrenmatovu hru 
"Komplic". 

28. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia kromě maturantů v aule hru "Lakomec" v 
nastudování Geisslershofcomoedianten. 

29. dubna absolvovali studenti 1.B přednášku člena Českého červeného kříže. Studenti 4.B šli 
s prof. Macurou Po stopách Zbabělců Josefa Škvoreckého. Stejnou procházku absolvovali 
studenti 8.W s prof. Nývltovou 4. května a studenti 8.V s prof. Vrbovou 5. května. 

29. dubna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naše Karolína Pěčková 
(4.V) zvítězila, mezi úspěšné řešitele se zařadili také Daniel Čejchan (4.W), Martin Kůst 
(4.V), Daniel Meduna (4.V), Michal Šimbera (4.V) a Kirill Juran (4.V). Studenty doprovázela 
prof. Zikmundová. O den později jel prof. Klemenc na krajské kolo Fyzikální olympiády se 
studenty kategorie B, C a D. V kategorii D Matěj Fanta (5.W) vybojoval krásné 2. místo, 
Anna Zikmundová (5.V) byla na 3.-4. místě a mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Šimon 
Král (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Jiří Valášek (5.W). V kategorii C byl Ondřej Míl (6.W) 
pátý a Otakar Pšenička (6.V) na 10.-11. místě. V kategorii B jsme měli vítěze, byl jím Jan 
Šimbera (7.W). 

29. dubna se konala pedagogická rada pro 4.A a 4.B a 30. dubna se tyto třídy rozloučily se 
studiem na gymnáziu posledním zvoněním. Pedagogická rada po 8.V a 8.W proběhla o týden 
později, 6. května, a oktaváni si užili své poslední zvonění 7. května. 

3. května navštívili studenti 3.A a 7.W s prof. Štegerovou, Sršňovou a Š. Škodovou Senát a 
Poslaneckou sněmovnu, prohlédli si Divadlo Na zábradlí a ve večerních hodinách zhlédli v 
divadle Rokoko hru "Saturnin". 

4. května si prohlédli studenti 1.B a 5.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Slavíkovou v Liberci 
botanickou a zoologickou zahradu a rozhlednu na Ještědu. Proběhlo fotografování tříd, které o 
ně mělo zájem. Fotografování zajistili prof. Preclík a Forejt. 

5. května navštívili čističku odpadních vod v Náchodě Bražci studenti 2.B s prof. 
Havlíčkovou. 

5. května reprezentovaly školu v okrskovém kole ve volejbale dívky Jana Brátová (4.V), 
Pavla Čížková (2.W), Šárka Čmelíková (4.V), Johana Joudalová (4.W), Denisa Kolářová 
(2.W), Barbora Kubečková (4.V), Jana Prauseová (2.W), Tereza Stehlíková (1.W), Žofie 
Šolcová (3.V). Dívky byly třetí a doprovázela je prof. Slavíková. 



6. května se konalo okresní kolo v minifotbalu. Naši chlapci Jindřich Brzobohatý (3.V), 
Daniel Koch (3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Pavel Pich (3.V), Dominik Regner (4.V), Vojtěch 
Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W) a David Špelda (4.W) 
vybojovali třetí místo. Organizaci turnaje zajistili prof. Divišek a Košvanec. Prof. Vrbová 
doprovázela Barboru Koubkovou (6.W) na krajské kolo Olympiády v českém jazyce. 

7. května si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 6.W s prof. Klemencem a 
Polákem. 

Od 10. do 13. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl 
Mgr. Karel Kašpar z Gymnázia Úpice a ve 4.B Mgr. Miroslav Mádle z Gymnázia Broumov. 
Čtyři studenti u maturity neuspěli, jeden nematuroval ze zdravotních důvodů. Se 4.A 
odmaturovala jedna absolventka z loňského školního roku. Od 17. května maturovali studenti 
8.V a 8.W. V 8.V byla předsedkyní maturitní komise Mgr. Eva Šebová z Gymnázia v Novém 
Bydžově a v 8.W Mgr. Helena Knittelová z Gymnázia Broumov. V 8.V jeden student 
neodmaturoval a jedna studentka nemohla vykonat ústní zkoušku z prospěchových důvodů. 
Maturitní vysvědčení si studenti jednotlivých tříd převzali na slavnostním předávání v aule 
školy za účastí rodičů a rodinných příslušníků ve dnech 14. a 21. května. Z naší školy jeli 
vykonávat funkci předsedy maturitní komise prof. Matěnová a prof. Polák na Gymnázium v 
Broumově v týdnu od 10. května, prof. Dvořáčková na Gymnázium v Úpici a prof. Jirková na 
Gymnázium v Trutnově v týdnu od 17. května. 

11. května se konal na ZŠ na Plhově v Náchodě atletický čtyřboj mladších žáků. Školu 
reprezentovali chlapci Jan Hejzlar (1.V), Ondřej Hušek (1.W), Lukáš Kligl (1.V), Martin 
Kováčik (1.W) a Tomáš Matoulek (1.W) a dívky Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková 
(2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V). Chlapci byli 
pátí ze 13 týmů a dívky druhé z 11 týmů. Atlety doprovázel prof. Slavík. 

12. května se 20 našich studentů podílelo již tradičně na sbírce Ligy proti rakovině Květinový 
den. 

Ve dnech 17.-19. května absolvovali za nepříliš pěkného počasí vodácký školní výlet na 
Sázavě studenti 4.V s prof. Š. Škodovou, Rojtovou a Zikmundem. 18. května navštívili 
čističku odpadních vod v Bražci studenti 2.A a 20. května studenti 6.W s prof. Suchankovou. 
Botanickou a zoologickou zahradu v Liberci zhlédli 18. května studenti 1.A a 5.V s prof. 
Ježkem a Matěnovou. 

20. května se starší žáci a žákyně utkali v atletickém čtyřboji na plhovském stadionu v 
Náchodě. Obě družstva vybojovala v konkurenci 25 družstev pěkná čtvrtá místa. Takto 
úspěšně nás reprezentovali Ondřej Boroš (4.W), Jindřich Brzobohatý (3.V), Tomáš Roztočil 
(4.W), Štěpán Štěpán (3.V), Markéta Čejpová (3.V), Johana Joudalová (4.W), Bára 
Kubečková (3.V), Eliška Richtrová (4.V) a Kristýna Vaňková (3.V). Atlety doprovázeli prof. 
Divišek a Zikmund. 

21. května svolalo vedení školy a Nadace Jiráskova gymnázia setkání absolventů školy po 50 
letech nazvané Zlatá maturita. Maturanti z roku 1960 obdrželi pamětní list, prohlédli si 
školu, seznámili se s vývojem školy za posledních 50 let a se současným gymnaziálním 
životem. 



V Sedmihorkách trávili školní výlet studenti 1.V s prof. Diviškem a Brátem ve dnech 23.-26. 
května a ve stejném termínu byli na výletě v Olomouci studenti 3.W s prof. Vrátilovou a 
Krákorovou. 

24. května reprezentovaly školu v krajském kole atletické soutěže o Pohár rozhlas studentky 
Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa 
Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V), Nela Vítová (2.V) a Kateřina Volhejnová (2.V). 
Dívky byly páté a doprovázela je prof. Slavíková. 

24. května vystupoval soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v náchodském Domově 
důchodců. 

24. května odejli na cyklistický kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné Hory studenti 3.B s 
prof. Zikmundem, Rojtovou a Slavíkem. 31. května je vystřídali studenti 7.V s prof. 
Diviškem, Forejtem a Zikmundovou. 7. června přijeli studenti 7.W s prof. Slavíkem, Víchem 
a Javůrkovou a sérii kurzů uzavřeli v týdnu od 14. června studenti 3.A s prof. Rojtovou a 
Zikmundem. 

25. května navštívili Terezín, vystoupali na horu Říp a v Praze zhlédli v divadle Na 
Fidlovačce "Baladu pro banditu" studenti kvarty s prof. Š. Škodovou, Poutníkem, Macurou a 
Mičíkovou. Do Ratibořic se podívali studenti 2.A s prof. Forejtem a Venclíkovou. 

25. května proběhlo v Praze v hostivařském lesoparku finále internetové soutěže 
Technoplaneta. Do finále se po pěti inetrnetových kolech šifrovacích úkolů probojovalo 40 
pětičlenných týmů. Zde celou soutěží dokázalo projít jen 6 týmů a z toho 3 byly z naší školy. 
Na 4. místě skončil tým EKKMZ z 3.V ve složení Martina Paulusová, Kristýna Smolová, 
Eliška Štěpařová, Zuzana Vaňková a Klára Vydrová, na 5. místě Relace neurčito z 4.V - 
Monika Besedová, Hana Ježdíková, Kirill Juran, Karolína Pěčková a Dominik Regner a na 6. 
místě Maniaci z 3.V Michal Matyska, Tomáš Matyska, Michal Prokop, Václav Šimon a 
Štěpán Štěpán. Těsně před cílem se umístili i další tři naše týmy ze 2.W: MASTERteam ve 
složení Simona Besedová, Denisa Kolářová, Barbora Neumannová a Jiří Rýdl, Cvoci ve 
složení Petra Magdičová, Jana Prauseová, Michaela Stehnová, Lucie Šacherlová a Tereza 
Venclová a tým Milouši s.r.o. ve složení Pavla Čížková, Tereza Tylerová, Kateřina Vanclová, 
Zuzana Vančáková a Martina Zelená. Soutěžící doprovázely prof. Jaroušová a Javůrková. 

26. května odjeli na školní výlet do Pecky u Nové Paky studenti 3.V s prof. Poutníkem a 
Beránkovou a na Svratku studenti 4.W s prof. Košvancem a Nývltovou. Všichni se vrátili 29. 
května. 

26. května si prodhlédli Pražský hrad, Divadlo Na Zábradlí a večer zhlédli Čechovovu hru 
"Platonov je darebák" studenti 2.B s prof. Vrbovou a Macurou. 

26. května zorganizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v 
kategorii G s názvem Archimediáda. Ze 14 účastníků bylo 11 našich studentů. První tři místa 
obsadili v tomto pořadí Lenka Zikmundová (2.V), Jiří Rýdl (2.W) a Denisa Kolářová (2.W). 

27. května byli na exkurzi v královéhradecké hvězdárně studenti 1. ročníku s prof. Sršňovou, 
G. Škodovou a Slavíkovou. Expozici Židé v Náchodě si v náchodském muzeu prohlédli 
studenti 4.V s prof. Š. Škodovou. V odpoledních hodinách se za nevalného zájmu rodičů 
konaly konzultační rodičovské schůzky. 



28. května navštívil školu Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., absolvent naší školy, aby 
pohovořil ke studentům septimy, 3.A a 6.W na téma "Je válka vůbec někdy spravedlivá?". V 
odpoledních hodinách se na novoměstském zámku konala vernisáž prací členů fotokroužku, 
který pracuje pod vedením prof. Forejta. 

28. - 29. května se v prostorách školy konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 

Ve dnech 1.-4. června jsme na škole přivítali pěvecký sbor ze slovinského městečka Cerklje 
na Gorenskem. "Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka" zazpíval našim studentům v aule 
v pátek 4. června. 2. června se konal společný koncert s našimi Skřivánky, kteří byli hostiteli 
slovinského sboru, v rámci jubilejního 40. ročníku festivalu komorních sdružení 
CAMERATA NOVA NÁCHOD 2010. Skřivánci zároveň tímto koncertem oslavili 15 let 
svého působení. Slovinské děti byly ubytovány v rodinách našich studentů. 

S řekou Vltavou se ve dnech 2.-4. června utkali studenti 2.B s prof. Matěnovou, Havlíčkovou 
a Víchem. 

4. června si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 2.A s prof. Klemencem a 
Brátem, stejnou exkurzi absolvovali studenti 2.B s prof. Klemencem a Zikmundovou 10. 
června. 

Ratibořice navštívili 7. června studenti 2.B s prof. Vrbovou a Havrdovou. Studenti 2.A byli na 
Pražském hradě s prof. Dvořáčkovou a Forejtem a v Divadle Na Fidlovačce zhlédli 
představení "Lucerna". 3.B s prof. Kolářskou navštívili soud v Náchodě. 

Další třídou, která zdolávala Vltavu, byla 6.V s prof. Brátem, Rojtovou a Zikmundem ve 
dnech 7.-10. června. 

11. června se konalo v pražském Kongresovém sále celostátní kolo vědomostní zeměpisné 
soutěže Eurorebus. V kategorii jednotlivců obsadil Petr Šanovec (2.V) v konkurenci více než 
80 soutěžících výborné 10. místo. V kategorii týmů obsadil tým 2.W ve složení Pavla 
Čížková, Kateřina Vanclová a Jana Prauseová 19. místo a tým 1.V ve složení Václav Kavalír, 
František Šedivý a David Lichtenberg 49. místo. V soutěži, která probíhala celý školní rok, se 
zaregistrovalo z naší školy 95 studentů a naše gymnázium v konkurenci více než 200 škol 
skončilo na solidním 36. místě. Do Prahy doprovázel studenty prof. Divišek. 

Ve dnech 9.-11. června byli na chatě Domov v Deštném v Orlických horách studenti 1.W s 
prof. Chmelíkem a Barkou, na stejném místě trávili svůj školní výlet o týden později ve dnech 
16.-18. června studenti 2.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou. Rovněž do Orlických hor, ale 
na chatu Kačenka u Šerlišského mlýna, vyrazili studenti 2.A s prof. Forejtem a Mičíkovou ve 
dnech 9.-12. června. Od 9. do 11. června byli na školním výletě na Vernéřovické studánce 
studenti 5.W s prof. Havlíčkovou a Slavíkovou. Na Máchově jezeře pobývali ve dnech 15.-18. 
června studenti 5.V s prof. Ježkem a Beránkovou a v Teplicích nad Metují byli ve dnech 16.-
18. června studenti 2.V s prof. Klemencem, Polákem a Barkou. Další třídou, která navštívila 
Máchovo jezerou, byla 1.B s prof. Fišerovou a Beránkovou ve dnech 20.-23. června. Ve 
dnech 21.-23. června byli v Dlouhých Rzech na výletě studenti 7.V s prof. Preclíkem a 
Forejtem. Posledním školním výletem tohoto školního roku byl výlet na Vltavu studentů 6.W 
s prof. Polákem, Rojtovou a Víchem ve dnech 21.-24. června. 



 V měsící červnu se řada našich studentů dostala do ciziny. Ve dnech 9.-13. června navštívilo 
asi 60 studentů s prof. Noskem, Novotnou a Felklovou Londýn, Greenwich, Windsor, Oxford 
a Canterbury. Ve dnech 11.-12. června se studenti HIDRAKu a dramatické výchovy účastnili 
s prof. Dvořáčkovou Festivalu mýtů a pohádek v polském Bardó. Do turecké Osmanyie se ve 
dnech 14.-24. června vydalo na výměnný pobyt 16 kvartánů s prof. Jirkovou a Krákorovou. 
Ve dnech 19.-27. června se konal poznávací zájezd pro studenty španělštiny na pobřeží Costa 
Brava. Zúčastnilo se ho 20 studentů s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem. 

15. června navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích studenti 7.W s prof. Š. 
Škodovou. 16. června se zabývali drogovou problematikou v rámci tématického dne studenti 
tercie s prof. Kolářskou a Burdou. 17. června si prohlédli Pražský hrad studenti sexty s prof. 
Macurou, Nývltovou a Noskem. Večer zhlédli buď v Divadle V Celetné "Evžena Oněgina", 
nebo v Městských divadlech pražských Gogolova "Hráče". 21. června si prohlédli studenti 
2.W hrad Vízmburk s odborným výkladem Prof. Vladimíra Volfa. Hrad navštívili s prof. 
Dvořáčkovou a Chmelíkem. 

18. června se naši studenti zúčastnili 1. ročníku největšího školního florbalového turnaje v ČR 
- SALMING Florbalmánie. Naši studenti skupinu C v Předměřicích s přehledem vyhráli, když 
si poradili s OA Jihlava, OA Hradec Králové a VOŠ Praha. V osmifinále v třebešské 
hale jsme přehráli 3:1 hradeckou zdrávotní školu a konečnou pro nás bylo bohužel čtvrtfinále 
s GYBONem s Hradce Králové, které jsme přes převahu 1:2 prohráli. Naši chlapci hráli v 
sestavě: Daniel Prouza (6.V), Josef Voborník (6.V), Jan Matyska (6.V), Matěj Matoulek 
(6.V), Jan Voborník (8.W), Tomáš Závojko (7.W), Tomáš Hrubý (7.W), Jan Pádr (2.A) a 
Ondřej Nosek (2.A). Florbalisty doprovázel prof. Divišek. 

21. června vystoupili odpoledne v aule studenti dramatické výchovy ze sekundy pod vedením 
prof. Vrbové jako Divadelní spolek Lepší než nic s představením "Škola naruby" pro 
rodičovskou veřejnost, 22. června dopoledne pro žáky primy a sekundy. 22. června odpoledne 
obsadili aulu studenti 2.W s prezentací svých dramatických vystoupení určenou pro rodiče a 
další zájemce. 

23. června jeli studenti HIDRAKu a dramatické výchovy prof. Dvořáčkové do Klicperova 
divadla v Hradci Králové zhlédnout představení inspirované dvojicí Suchý - Šlitr. 

24. června si studenti nižšího gymnázia vyměňovali učebnice na příští školní rok. Studenti 
6.V s prof. Nývltovou absolvovali exkurzi do Ratibořic a studenti 3.B zeměpisnou exkurzi do 
okolí s prof. Slavíkovou a Zikmundovou. V odpoledních hodinách se konala klasifikační 
pedagogická rada. 

25. června absolvovali primáni tématický den Antický den s prof. Dvořáčkovou, Nývltovou a 
Mičíkovou. Všichni ostatní studenti zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení 
"Lucerna". Studenti 3.W potom uskutečnili ještě exkurzi do Hronova s prof. Vrátilovou a 
Beránkovou, studenti 5.V biologickou vycházku s prof. Ježkem a studenti 6.V vycházku 
středověkým Náchodem s prof. Macurou. 

28. června se konal další tématický den pro sekundány s názvem Den ve středověku pod 
vedením prof. Dvořáčkové, Chmelíka a Mičíkové. Studenti 5.V, 5.W, 1.A, 1.B, 2.B, 7.V, 
7.W, 3.A a 3.B zhlédli v kině Vesmír film Heleny Třeštíkové "Katka" s problematikou 
závislosti na drogách. Zeměpisnou vycházku absolvovali studenti 1.V s prof. Diviškem, 
exkurzi do Ratibořic studenti 3.V s prof. Poutníkem a Beránkovou, exkurzi Krajem Boženy 
Němcové studenti 3.W s prof. Vrátilovou a Macurou, exkurzi Krajem Karla Čapka studenti 



4.V s prof. Š. Škodovou, cyklistický výlet studenti 4.W s prof. Košvancem a Šimonem, 
biologickou vycházku studenti 5.V s prof. Ježkem a studenti 1.A s prof. Matěnovou, do 
výtopny v Jaroměři jeli na exkurzi studenti 6.V s prof. Brátem a promítáním fotografií ze 
života třídy a poznávací vycházkou strávili den studenti 2.A s prof. Forejtem. 

29. června se studenti primy, sekundy a kvarty utkali v nejrůznějších soutěžích v rámci 
Sportovního dne, který se konal na hřišti na Hamrech. Den organizačně zajistili prof. Divišek, 
Košvanec, Slavík a Slavíková a studenti 3.B. Proběhlo opět několik exkurzí. Do Malých 
Svatoňovic se s prof. Poutníkem a Beránkovou podívali studenti 4.W, do Adršpachu studenti 
5.V s prof. Ježkem, do Barunčiny školy v České Skalici studenti 2.A s prof. Forejtem, exkurzi 
Krajem Boženy Němcové uskutečnili sudenti 6.W s prof. Nývltovou, biologickou exkurzi 
studenti 2.B s prof. Matěnovou a exkurzi Kladským pomezím studenti 3.A s prof. Štegerovou 
a Rojtovou. Na horolezeckou stěnu do Police nad Metují se odvážili studenti 7.V s prof. 
Preclíkem a Noskem, cyklistický výlet si udělali studenti 5.W s prof. Havlíčkovou a 
Zikmundovou a poznávací vycházku do okolí studenti 1.B s prof. Fišerovou, studenti 7.W s 
prof. Sršňovou a G. Škodovou a studenti 6.V s prof. Brátem. V odpoledních hodinách se se 
školním rokem neformálně rozloučili učitelé. 

30. červen byl dnem předávání vysvědčení. Na závěrečné poradě se profesoři rozloučili s 
kolegy Jarmilou a Eduardem Suchankovými, kteří definitivně odcházejí do důchodu, s prof. 
Pavlínou Vrbovou, které končí pracovní poměr uzavřený za kolegyni na mateřské dovolené a 
s prof. Františkem Burdou zaměstananým na částečný úvazek a dobu určitou. 

Letní prázdniny začaly 1. července a skončily 31. srpna. 

zapsala Martina Javůrková 


