
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2014-15 

Ve školním roce 2014-15 nastoupili pedagogové do školy na přípravný týden 25. srpna. Po rodičovské 

dovolené se vrátila prof. Martina Maršíková (anglický jazyk, německý jazyk) a prof. Veronika Balcarová 

(chemie, biologie). 

Ve dnech 26.-27. srpna se konaly opravné zkoušky 7 studentů (5 zkoušek z matematiky, 1 z fyziky 

a 1 z německého jazyka). Neuspěli dva studenti z matematiky (jeden z nich se ke zkoušce nedostavil), 

oba požádali o možnost opakování ročníku a bylo jim vyhověno. Rovněž začala řada rozdílových 

zkoušek studentů, kteří se vrátili po přerušení studia a chtějí pokračovat ve studiu se svým třídním 

kolektivem (přeskočit ročník). Rozdílové zkoušky probíhaly ještě v průběhu celého měsíce září. 

Pro studenty začal školní rok 1. září projevem ministra školství Marcela Chládka a ředitele školy Pavla 

Škody prostřednictvím školního rozhlasu. Ve třídách přivítali žáky jejich třídní učitelé. Podle 

pravidelného rozvrhu se začalo vyučovat hned 2. září. 

4. září připravil prof. Polák pro studenty maturitního ročníku v aule na dvě vyučovací hodiny prezentaci 

elektromagnetických pokusů. 

Ve dnech 8.-10. září prožili svůj z loňského školního roku odložený výlet studenti 5.V s bývalým třídním 

profesorem Košvancem a novým třídním profesorem Ježkem na Benecku. Ubytováni byli v hotelu Bára. 

10. září je vystřídali žáci 1.W, kteří zde strávili primárně preventivní pobyt s prof. Košvancem 

a Klemencem do pátku 12. září. Od 9. do 11. září byli na primárně preventivním pobytu v Českém 

Šumburku v penzionu Ruzyně studenti 1.A s prof. Jaroušovou a Víchem. 

9. září jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. Matěnovou 

a Havlíčkovou. 

10. září zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 7.W a dramatické výchovy inscenaci 

"Romeo a Julie". Studenty doprovodily prof. Dvořáčková a Javůrková. 

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu. Pro naše tři studenty šlo o zkoušku 

opravnou. Jedna ze studentek opět neuspěla. 

Ve dnech 15.-17. září byli na primárně preventivním pobytu v Českém Šumburku studenti 1.B s prof. 

Š. Škodovou a Barkou. 

16. září navštívili Čističku odpadních vod v Bražci studenti 2.A s prof. Balcarovou. 

17. září proběhlo několik exkurzí. Primáni navštívili s prof. Fišerovou, Nývltovou, Košvancem 

a Slavíkovou Archeopark ve Všestarech a planetárium v Hradci Králové, terciáni s prof. Ježkem 

a Jaroušovou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a studenti fyzikálního semináře s prof. Polákem AV ČR 

v Praze. 

17. září jeli studenti Aleš Král (8.W), Dominik Mojžíš (2.A), Ondřej Hušek (6.W), Jan Žaluda (2.A), Daniel 

Koch (8.W), Martin Kováčik (6.W), Lukáš Kligl (6.V), David Lichtenberg (6.V), Jan Hejzlar (6.V) a Jiří 

Sedlák (4.A) s prof. Diviškem reprezentovat školu do Dvora Králové nad Labem do okresního kola 

atletického středoškolského poháru CORNY. Zvítězili a postoupili do krajského kola, které proběhlo 

25. září. 

22. září šli na exkurzi do Čističky odpadních vod do Bražce studenti 2.B s prof. Balcarovou, stejnou 

exkurzi absolvovali studenti 6.W s prof. Havlíčkovou 24. září a studenti 6.V 26. září s prof. Karáskovou. 



23. září proběhl další ročník Srdíčkového dne. Deset dvojic studentů prodávalo ve městě dárkové 

předměty. Výtěžek akce věnovalo občanské sdružení Život dětem rodinám s handicapovanými dětmi 

na nákup kompenzačních pomůcek. Studenti 7.W a 3.A jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad 

Labem s prof. Balcarovou a Ježkem. 

Ve dnech 23. září - 2. října přivítali naši studenti studenty z partnerské školy v Georgs-Marien-Hütte 

v SRN. Program pobytu tvořily výlety do Prahy, do Krkonoš s výstupem na Sněžku, do Broumova na 

výstavu Play Broumovsko, Adršpašských skal a do lanového centra v Deštném v Orlických horách. 

Němečtí studenti navštívili také firmu Wikov v Hronově a byli přivítáni na náchodské radnici starostou 

města panem Janem Birke. Další program pro německé hosty připravily rodiny, ve kterých byli 

ubytováni. 

25. září se konala dvě soutěžní klání. Jedním bylo krajské kolo atletického poháru Corny ve Dvoře 

Králové nad Labem, kam postoupili chlapci z okresního kola a dívky se účastnily bez konání okresního 

kola. Atlety doprovodili prof. Divišek a Rojtová. Tým chlapců tvořili Aleš Král (8.W), Dominik Mojžíš 

(2.A), Ondřej Hušek (6.W), Jan Žaluda (2.A), Daniel Koch (8.W), Martin Kováčik (6.W), Lukáš Kligl (6.V), 

Josef Kůst (6.V), Jakub Havelka (3.A), Jiří Sedlák (4.A), Dominik Lokvenc (3.A) a Pavel Pich (8.V) a tým 

děvčat Adina Hovorková (4.B), Tereza Škodová (5.W), Tereza Stehlíková (6.W), Lenka Zikmundová (7.V), 

Pavla Čížková (7.W), Tereza Hanušová (4.A), Nela Vítová (7.V), Kateřina Volhejnová (7.V), Viktorie 

Hanušová (6.W), Denisa Kolářová (7.W), Veronika Tluková (6.V) a Bára Machová (8.W). Dívky 

vybojovaly pěkné 3. místo a chlapci zvítězili a postoupili do republikového finále, které se konalo 7. října 

v Břeclavi.  

Druhou soutěží bylo okresní finále v  přespolním běhu v lyžařském areálu v Polici nad Metují. Běžce 

doprovodili prof. Košvanec a Slavík. Jiráskovo gymnázium v něm reprezentovalo 32 běžců ve všech šesti 

kategoriích. Družstvo mladších žákyň ve složení Petra Lemfeldová (2.V), Michaela Bílá (2.W), Alžběta 

Kratěnová (2.W), Lucie Žáčková (1.W), Monika Říhová (1.W) a Ema Strnadová (1.W) se na trati 1500m 

umístilo na 3. místě ze 7. Mladší žáci Filip Kolář (2.W), Daniel Vik (2.V), Marek Rosa (2.V), Jakub Čejchan 

(2.V), Kryštof Janečka (2.V) a Vladimír Brát (2.V) se kvalifikovali do krajského kola z druhého místa ze 

7 na trati 2000m. Starší žákyně Julie Prokopová (4.V), Marta Špeldová (4.V), Karolína Hrubá (3.W), 

Adéla Cejnarová (3.V), Natálie Linhardtová (3.V) a Monika Vydláková (3.V) se na trati 1500m umístily 

na 3. místě ze 7 a starší žáci Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V), Jakub Divišek (4.W) a Vojtěch Joska 

(4.W) na trati 3000m v nejpočetněji obsazené kategorii s přehledem zvítězili. Dorostenky Markéta 

Zeisková (5.V), Klára Matysková (7.V), Magda Kynčlová (7.V) a Zuzana Vančáková (7.W) se na trati 

3000m též umístily na 1. místě z 5 a zvítězili i dorostenci Miroslav Málek (4.B), Ondřej Malík (4.B), Pavel 

Bláha (3.A), Jakub Žaluda (2.A), Marek Sodomka (1.B) a Petr Zákravský (1.B) mezi pěti týmy na trati 

4500m. 

Dny 29. září - 1. října prožili žáci 1.V ve Sněžném v Orlických horách s prof. Nývltovou a Rojtovou na 

primárně preventivním pobytu. Ubytováni byli na chatě Horalka. 

3. října zhlédli v aule studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku program "Fyzika všemi smysly". 

O víkendu 3.-5. října hostila naše škola fyziky z celé republiky při tradiční akci Heuréka. 

Spolupořadatelem setkání byl prof. Polák. 

Ve dnech 6.-7. října se družstvo chlapců, které zvítězilo v krajském kole, utkalo ve finále 

Středoškolského atletického poháru CORNY v Břeclavi s atlety středních škol z celé republiky. Atlety 

doprovodil prof. Divišek. V nejsilnější možné konkurenci naši studenti obsadili 13. místo s bodovým 

součtem 8224 bodů. Bohužel se nepodařilo navázat na výkon z krajského kola ve Dvoře Králové (9081 

bodů). V silách našich studentů bylo reálně 6.místo, které zhatilo smolné zranění Aleše Krále v běhu na 



100m. Ale i tak chlapci zopakovali loňské 13. místo a samotný postup na republiku vůbec není 

samozřejmostí. Výborné výkony v republikovém finále podali Aleš Král (8.W), Daniel Koch (8.W), 

Dominik Mojžíš (2.A), Jan Žaluda (2.A), Jiří Sedlák (4.A), Jakub Havelka (3. A), Martin Kováčik (6.W), 

David Vik (7.W), Jan Hejzlar (6.V) a Ondřej Hušek (6.W). 

Na 6. říjen zorganizovala prof. Nývltová pro zájemce z řad studentů a pedagogů zájezd do Klicperova 

divadla v Hradci Králové na inscenaci Havlovy hry "Žebrácká opera". 

7. října doprovodil na krajské kolo v přespolním běhu do Nové Paky prof. Košvanec čtyři družstva 

postupujících studentů. Mladší žáci Filip Kolář (2.W), Jakub Čejchan (2.V), Daniel Vik (2.V), Marek Rosa 

(2.V) a Kryštof Janečka (2.V) obsadili 5. místo, starší žáci Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V), Daniel 

Vaňát (4.V), Jakub Divišek (4.W) a Vojtěch Joska (4.W) 2. místo a Křivda zvítězil mezi jednotlivci. 

Dorostenky Markéta Zeisková (5.V), Magdaléna Kynčlová (7.V), Klára Matysková (7.V), Tereza 

Hanušová (4.A) a Adina Hovorková (4.B) vybojovaly pěkné 3. místo a dorostenci Pavel Bláha (3.A), 

Ondřej Malík (4.B), Miroslav Málek (4.B) a Jaroslav Máslo (4.B) byli sedmí. Do celostátního finále 

postoupila jen vítězná družstva a z našeho okresu to nebyl nikdo. Prof. Rojtová doprovázela hráče 

frisbee na kvalifikaci středoškolské ligy do Hradce Králové. Zúčastnili se studenti Vojtěch Mělnický 

(8.W), Vojtěch Hruša (8.W), Jan Halda (8.W), Jan Čečetka (8.W), Tomáš Košek (8.W), Monika Venclová 

8.W), Jakub Šmída (8.W), Ondřej Kosek (4.B), Kristýna Pavlasová (6.W), Lucie Šacherlová (7.W), 

Magdaléna Juranová (7.W), Monika Čermáková (1.B), Tereza Holá (1.B), Petr Zákravský (1.B), Marek 

Sodomka (1.B), Eva Ševcová (1.B), Petra Janečková (1.B), Barbora Chladová (1.B) a Martina Hrubá (1.B). 

Zkušení hráči se rozdělili a vytvořili dva týmy, přibrali mezi sebe nováčky a obsadili pěkné 5. a 6. místo. 

8. října se studenti dějepisného semináře zúčastnili vpodvečer v Městské knihovně v Náchodě besedy 

a autorského čtení s Tomášem Kašparem "Výkřik ze zapomnění" o cestě vojenského pilota z oblaků do 

ilegality. 

9. října uspořádali naši studenti, kteří mají zkušenosti s cestováním do zahraničí za výhodných 

finančních podmínek, v aule prezentaci "Bring it back" pro zájemce z řad studentů. O prezentaci 

projevili zájem studenti 5.W, 6.V, 6.W a 2.B. Studenti primy a 5.V se zúčastnili v Městské knihovně 

v Náchodě akce s názvem Nonstopčtení. 

10. října měli stužkovací večírek studenti 8.V. 

Na pondělí 13. října vyhlásili studenti ve škole happeningový Suit up day, který spočíval v tom, že 

studenti měli do školy přijít v oblecích a jiném společenském oděvu. 

14. října se studenti společenskovědních seminářů z posledních dvou ročníků a studenti 8.V zúčastnili 

v aule besedy s Prof. PhDr. Janem Sokolem, Ph.D., CSc. na téma "Jak vypadá svoboda". 

15. října jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a Karáskovou. 

Navštívili Pražský hrad a ateliéry Barrandov. Čtyři dvojice našich studentů se zapojili do sbírky Bílá 

pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž výtěžek byl věnován na pomoc nevidomým a slabozrakým 

lidem. Druhou vyučovací hodinu proběhla soutěž v přírodovědných předmětech Přírodovědný klokan, 

do které se mohli přihlásit studenti tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet pro terciány 

kvartány soutěžilo 26 žáků. První tři místa obsadili v tomto pořadí Jakub Pitřinec (4.V), Tomáš Křivda 

(4.V) a Matyáš Falta (3.V) a všichni tři zároveň obsadili i první tři místa v rámci okresu. Kategorie Junior 

se zúčastnilo 55 studentů. Zvítězil Timotej Mareš (6.V), druhý byl Jiří Novotný (1.A) a třetí Meriem 

Djemaiel (6.V). V rámci okresu byl Mareš druhý, Novotný pátý a Djemaiel šestá. Prof. Divišek doprovodil 

fotbalisty z vyššího gymnázia do Trutnova na Pohár česko-polského přátelství. Turnaj pod patronací 

Klubu přátel Josefa Masopusta přinesl studentům zážitky z utkání s polskými týmy a také mj. zbrusu 



novou sadu krásných fotbalových dresů a tři míče. Naši studenti dvakrát zvítězili a jednou odešli těsně 

poraženi. V průběžné tabulce nám tak patřilo druhé místo. Klání pokračuje na jaře odvetami v Polsku 

a nejlepší čtyři družstva ze tří skupin postoupí do finálové části. Fotbalový tým tvořili Jan Martínek (4.B), 

Tomáš Macek (6.V), Jindřich Brzobohatý (8.V), Sebastian Štelzig (7.W), Ondřej Hušek (6.W), Martin 

Škoda (3.A), Ondřej Bělka (1.A), Pavel Růžička (1.B), Martin Kováčik (6.W), David Vik (7.W), Pavel Urban 

(6.V), Marek Pokorný (3.B), Pavel Bláha (3.A) a Ondřej Maršík (7.V). 

16. října se uskutečnila schůzka maturantů s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou ohledně podávání 

přihlášek na VŠ. 

Na 17. říjen připravili kolegové z trutnovského gymnázia další Setkání gymnázií určené pedagogům 

z gymnázií v Trutnově, Náchodě, Úpici, Hostinném, Vrchlabí a ve Dvoře Králové nad Labem. Šlo 

o společenské neformální setkání, kterého se zúčastnila i delegace z naší školy. 

21. října jeli na exkurzi do Kuksu studenti septimy a 3. ročníku s prof. Macurou, Forejtem, Nývltovou 

a Felklovou. Prohlédli si Braunův betlém, novou křížovou cestu, areál lázní a muzeum knihtisku. Prof. 

Divišek doprovodil chlapce na okresní kolo v minikopané starších žáků na stadion na Hamra. V silné 

konkurenci vítězů čtyř okrsků naši chlapci Lubor Zoufal (4.V), Jan Čejchan (3.W), Vojtěch Joska (4.W), 

Jakub Čejchan (3.W), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Ťokan (2.V), Miroslav Říha (4.V), Jan Meier (2.V), 

Jakub Pitřinec (4.V), Michal Doležal (3.W) a Daniel Vaňát (4.V) obsadili čtvrté místo. Prof. Polák, 

Klemenc, Preclík a Barka pořádali u nás ve škole setkání metodiků fyziky věnované robotice. 

Dny 22.-23. října strávili studenti 2.A s prof. Dvořáčkovou a Pavlíkem na literárně historické exkurzi 

v Praze. Prohlédli si s průvodcem Pražský hrad a druhý den Vyšehrad. Navštívili Muzeum Karlova mostu 

a absolvovali projížďku historickou loďkou po Vltavě. V Divadle Na Fidlovačce zhlédli představení "Až 

naprší a uschne". 

23. října se naši studenti za doprovodu prof. Zapletala pokusili o úspěch v turnaji ve stolním tenise 

David Hezlar (6.V), Tomáš Macek (6.V) a David Fanta (3.B). Obsadili 3. místo. V odpoledních hodinách 

proběhlo školení BOZP pro všechny zaměstnance. 

24. října zhlédli v kině Vesmír studenti kvinty, sexty, 1.-2. ročníku a studenti semináře Anglická 

literatura Euripidovu tragedii "Medea" v nastudování National Theatre London. 

Ve dnech 27. a 29. října měli studenti podzimní prázdniny, 28. října byl státní svátek. 

30. října jelo na divadelní festival do Drážďan dvacet studentů německého jazyky ze septimy a oktávy 

s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Celá akce proběhla ve spolupráci s Goethe-Institutem v Pardubicích, 

který zajistil dopravu a vstupenky na představení. Studenti měli dostatek volného času na prohlídku 

četných architektonických a historických památek, kterými město doslova oplývá. Většina si nenechala 

ujít především návštěvu Zwingeru, Frauenkirche a přilehlých muzeí či výstavních akcí v centru nejstarší 

části města. Představení samotné pak bylo velmi zdařilé. Jednalo se o činohru pro mládež, jazykově ne 

příliš náročnou a s přeloženým textem na osvícených tabulích. Přítomní diváci odměnili výkony 

mladých herců nadšenými reakcemi a opakovaným aplausem. Studenti 5.W s prof. Macurou 

absolvovali regionální dějepisnou exkurzi na Broumovsko. Při té příležitosti navštívili také interaktivní 

výstavu Play Broumovsko. Studenti 4.A a 8.V uspořádali na chodbách školy Halloweenské mlsání. 

Převlečeni do strašidelných masek prodávali nestrašidelné svačiny. Výtěžek použili na organizaci 

stužkovacího plesu. 

31. října zhlédli žáci 3.V, 4.W a žáci dramatické výchovy z primy v Divadélku pod zámkem divadelní 

představení "Kóma" divadelní skupiny MIMONI ze ZUŠ Náchod. V inscenaci vystupovali i naši žáci. 



31. října měli stužkovací večírek studenti 4.A a v sobotu 1. listopadu studenti 8.W. 

V průběhu měsíce října probíhala internetová část Logické olympiády. Z naší školy obsadil v kategorii 

C Tomáš Macek (6.V) krásné 2. místo, Milena Vaňková (4.A) byla třetí, Michal Prokop (8.V) obsadil 

12. místo, Jan Bohadlo (5.V) 16.-17. místo, Štěpán Štěpán (8.V) 26.-28. místo a školu reprezentoval 

ještě Jakub Král (1.A) bez určení pořadí. V kategorii B se nejlépe umístil Miroslav Říha (4.V) - 6. místo, 

Jakub Ježek (3.W) obsadil 13.-14. místo a David Továrek (4.W) 29. místo. Krajské kolo proběhlo 

7. listopadu a studenty doprovodila prof. Karásková. 

6. listopadu reprezentovali školu v okrskovém kole ve florbalu Daniel Vaňát (4.V), Miroslav Říha (4.V), 

Josef Prouza (4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Vojtěch Joska (4.W), Jakub Divišek (4.W) 

a Tomáš Kubíček (4.W) pod vedením prof. Zikmunda. Chlapci zvítězili a postoupili do okresního kola. 

V odpoledních hodinách proběhla hodnotící pedagogická rada. 

7. listopadu se v areálu Déčka a náchodského zámku uskutečnil již 16. ročník Běhu do zámeckých 

schodů o putovní pohár starosty města Náchoda. V konkurenci 350 závodníků se běžci a běžkyně 

našeho gymnázia neztratili. Tým mladšího žactva - Monika Říhová (1.W), Lucie Žáčková (1.W), Ema 

Strnadová (1.W), Oluša Gajdošová (2.V), Alžběta Kratěnová (2.W), Filip Kolář (2.W), Daniel Vik (2.V), 

Marek Rosa (2.V), Kryštof Janečka (2.V) a Jakub Čejchan (2.V) skončil na 10. místě. Tým staršího žactva 

- Julie Prokopová (4.V), Petra Čížková (4.V), Natálie Linhardtová (3.V), Adéla Cejnarová (3.V), Michaela 

Šnorbertová (3.V), Tomáš Křivda (4.V), Josef Prouza (4.V), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Joska (4.W) 

a Tomáš Kubíček (4.W) skončil na 6. místě. Ve středoškolských kategoriích oba naše týmy zvítězily 

a obhájily tak prvenství z předchozích ročníků. Dívčí tým reprezentovaly Magda Kynčlová (7.V), Ema 

Umlaufová (7.V), Lucie Kramlová (1.B), Markéta Zeisková (5.V) a Alena Žibřidová (5.V), chlapecký tým 

běžel v sestavě Jiří Sedlák (4.A), Pavel Bláha (3.A), Jan Žaluda (2.A), Jakub Žaluda (2.A) a Ondřej Hušek 

(6.W). 

7. listopadu se 50 studentů anglických seminářů s prof. Felklovou, Noskem a Jirkovou vydalo do 

Pardubic na představení v anglickém jazyce "Frankenstein". 

10. listopadu měl prof. Forejt prezentaci o výměnných pobytech s německými studenty z gymnázia 

v Oesede pro studenty 3.B a septimy. 

11. listopadu byla škola hostitelem oblastního turnaje v piškvorkách. Celkem 15 týmů se utkalo o dvě 

postupová místa do krajského turnaje. Ta obsadili vítězní SPS (SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují) 

a druzí Mimoni (ZŠ Komenského Náchod). 3. místo obsadili domácí Plešouni ve složení Ondřej Vít (4.V), 

Miroslav Říha (4.V), Benjamin Sichrovský (4.V), Daniel Vaňát (4.V) a Adam Brychta (4.V). Studenti naší 

školy postavili celkem pět pětičlenných týmů. Byla provedena cvičná evakuace školy. 

12. listopadu pořádal prof. Košvanec na naší škole volejbalový turnaj chlapců a ve čtvrtek 13. listopadu 

prof. Slavíková a Zapletal volejbalový turnaj dívek. Tým chlapců ve složení Martin Chráska (4.B), Jan 

Martínek (4.B), Tomáš Matyska (8.V), Pavel Pich (8.V), Pavel Novák (8.V), Jan Manych (3.A), Matěj 

Šimek (3.B), Jakub Kortus (5.V), Marek Vlček (5.V) a Tomáš Macek (6.V) zvítězil. Dívky postavily dva 

týmy. Jeden tým ve složení Tereza Stehlíková (6.W), Kristýna Malíková (1.B), Pavla Čížková (7.W), 

Romana Šimková (1.B), Aneta Thérová (3.B), Markéta Kubínová (1.A) a Kristýna Čechurová (2.A) a druhý 

tým ve složení Julie Prokopová (4.V), Pavla Brátová (4.V), Anežka Hlavatá (5.V), Julie Hrušová (5.W), 

Vanesa Čepková (2.B), Michaela Šnorbertová (3.V), Lucie Řezníčková (1.B) a Pavlína Ševců (1.A). Prvně 

jmenovaný tým obsadil 2. místo, když ve finále podlehl týmu OA Náchod a druhý náš tým obsadil 

3. místo. 



12. listopadu se také utkaly dívky Jana Jirmanová (2.V), Tereza Macháčková (2.V), Aneta Spilková (2.V), 

Barbora Chobotská (2.V), Michaela Bílá (2.W), Karolína Křenková (2.W), Kristýna Semeráková (2.W), 

Anna Řehůřková (2.W), Lada Šretrová (2.W) a Vendula Brožková (2.W) pod vedením prof. Rojtové 

v okrskovém kole florbalového turnaje v Polici nad Metují. Vybojovaly pěkné 2. místo. 

12. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert Jana Kryla "Vzpomínka na Karla Kryla". 

13. listopadu zhlédli studenti 4.V, 6.V a žáci dramatické výchovy ze sekundy v Divadélku pod zámkem 

vystoupení žáků ZUŠ v Náchodě "Kóma", kde vystupovali i někteří naši studenti. Pět našich studentů 

a prof. Divišek se zúčastnili ve sborovně přednášky o sportovním managamentu, která se uskutečnila 

v rámci projektu Česko-polský pohár přátelství. V odpoledních hodinách se konaly schůzky rodičů. 

15. listopadu se maturanti na schůzkách s panem ředitelem dověděli podrobnosti o maturitních 

zkouškách a o přihlašování k nim. Žáci tercie navštívili se svými češtináři Městskou knihovnu v Náchodě, 

kde se zúčastnili akce "Živá knihovna". 

17. listopadu byl státní svátek. 

18. listopadu se studenti kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky Mgr. Daniela Nývlta, 

Ph.D. na téma "Antarktida". Chlapecký tým ve složení Martin Brejtr (1.W), Jakub Čejchan (2.V),  Daniel 

Vik (2.V), Vojtěch Ťokan (2.V), Marek Rosa (2.V), Lukáš Novohradský (2.V), Daniel Ježek (2.W), Adam 

Joudal (2.W) a Filip Kolář (2.W) reprezentoval pod vedením prof. Zikmunda školu v okrskovém kole 

florbalového turnaje a vybojoval pěkné 2. místo. 

Ve dnech 18.-19. listopadu probíhal projekt Postavme se hladu pod patronací studentů ze 3.A a prof. 

Balcarové. Na 18. listopad byl připraven hodinový vzdělávací program pro terciány a stejný program 

absolvovali 19. listopadu primáni. Na 18. listopad na velkou přestávku připravili autoři projektu 

ochutnávku a po celý týden byla ve škole instalována výstava. 19. listopadu zhlédli v aule film 

"Z popelnice do lednice" studenti 1.-3. ročníku, kvinty, septimy a 6.W. 

18. listopadu v odpoledních hodinách odjeli studenti 6.V s prof. Forejtem a Sršňovou na dvoudenní 

exkurzi do Prahy. Navštívili Pražský hrad, Muzeum Karlova mostu a v Divadle V Dlouhé zhlédli inscenaci 

"Naši furianti". 

19. listopadu proběhla ve škole on-line soutěž Angličtinář roku. Naši studenti obsadili 96. místo mezi 

257 středními školami. Tým chlapců ve složení David Vik (7.W), Jan Martínek (4.B), Sebastian Štelzig 

(7.W), Jindřich Brzobohatý (8.V), Ondřej Hušek (6.W), Jaroslav Máslo (4.B), Martin Škoda (3.A), Ondřej 

Bělka (1.A), Jan Havlena (5.W) a Pavel Růžička (1.B) se pod vedením prof. Zapletala utkal O pohár 

J. Masopusta ve fotbale. Chlapci obsadili mezi 10 týmy pěkné 3. místo bez postupu do dalšího kola. 

20. listopadu se postupující tým chlapců ve složení Daniel Vaňát (4.V), Miroslav Říha (4.V), Josef Prouza 

(4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Vojtěch Joska (4.W), Tomáš Kubíček (4.W), Lukáš Prouza 

(3.V) a Hynek Pacák (3.V) pokusil pod vedením prof. Zikmunda o úspěch v okresním kole florbalového 

turnaje. Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola. Studenti 8.W absolvovali s prof. Forejtem 

exkurzi Po stopách Zbabělců. Studenti 1. ročníku a kvinty se zúčastnili v aule přednášky elitního 

shakespearologa Martina Hilského na téma "Romeo a Julie". 

21. listopadu jel prof. Preclík se šesti studenty na ČVUT do Prahy na Robosoutěž – soutěž robotů 

postavených ze stavebnice LEGO. Motivem letošní soutěže byla legendární počítačová hra Pacman, 

úkolem bylo sestavit autonomního robota, který ve vymezeném čase projede co největší část bludiště. 

Za Jiráskovo gymnázium bojovaly dva týmy – OutOfBricks (ve složení Martin Němec (8.V), Jan Jirman 

(7.W) a Jan Polák (7.V)) a KozaNezaneřáděná (Sebastián Prax (8.V), Daniel Havrda (8.W), Vojtěch Hruša 



(8.W)). Zatímco tým OutOfBricks se soutěže zúčastnil již po několikáté, druhý tým byl naprostým 

nováčkem, který se se stavbou robotů seznámil poprvé dva měsíce před konáním soutěže. Ze 

základních skupin oba dva týmy s přehledem postoupily (z prvního a šestého místa), v následném 

pavoukovi a tedy ve výsledném pořadí tým OutOfBricks obsadil (po velice vyrovnaném boji) krásné 

druhé místo a tým KozaNezaneřáděná místo páté. Tým OutOfBricks postupuje do finále, které se bude 

konat 12. prosince, a kde bude bojovat proti vysokoškolákům. Celkem se soutěže zúčastnilo 80 týmů 

ze středních škol z celé republiky. Účast našich studentů na soutěži byla podpořena dotací od 

Královéhradeckého kraje. Prof. Fišer doprovodil 21. listopadu postupující tým na krajské kolo piškvorek 

do Hradce Králové. Turnaje v piškvorkách se zúčastnili Ondřej Vít (4.V), Miroslav Říha (4.V), Benjamin 

Sichrovský (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Adam Brychta (4.V), Lubor Zoufal (4.V) a Tomáš Křivda (4.V) 

a obsadili 5.-8. místo. Ve sportovní hale v Jaroměři konalo okresní kolo v basketbalu starších žákyň. 

Naši školu reprezentovaly dívky Jana Možíšová (4.W), Alžběta Jansová (4.W), Markéta Dvořáková 

(4.W), Nela Voborníková (4.V), Martina Hedrlínová (4.V), Nikola Hlavatá (3.W), Karolína Kaniová (3.V), 

Adéla Cejnarová (3.V), Natálie Linhardtová (3.V) a Klára Nováková (1.W) pod vedením prof. Diviška. 

Naše děvčata v konkurenci šesti školních družstev třikrát s přehledem zvítězila a dvakrát prohrála 

a výsledkem bylo konečné třetí místo. Nejlepšími hráčkami týmu byly Nela Voborníková a Jana 

Možíšová. 

24. listopadu se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule představení o umělecké generaci 20.-

30. let 20. století formou Storytellingu s názvem "Všichni Teigeho muži". 

25. listopadu se postupující tým chlapců ve složení Martin Chráska (4.B), Marek Vlček (5.V), Jakub 

Kortus (5.V), Jan Manych (3.A), Tomáš Matyska (8.V), Matěj Šimek (3.B) a Tomáš Macek (6.V) utkal 

v krajském finále ve volejbale v Jičíně za doprovodu prof. Šulce a obsadil 3. místo. Inernetové 

matematické olympiády se zúčastnil jeden tým ve složení Anežka Batěčková (8.W), Jan Čečetka (8.W), 

Jakub Šmída (8.W), Vojtěch Hruša (8.W), Vojtěch Mělnický (8.W), Štěpán Jirman (5.V) a Jan Bohadlo 

(5.V). Z celkem 189 přihlášených týmů obsadil 60. místo. 

26. listopadu se konaly dva florbalové turnaje. Prof. Zikmund doprovodil tým ve složení Daniel Vaňát 

(4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Tomáš Kubíček (4.W), Jakub Divišek (4.W), Lukáš Prouza 

(3.V), Hynek Pacák (3.V) a Jiří Dostál (4.V) na krajské kolo florbalového turnaje do Hradce Králové 

a chlapci zvítězili. Druhý tým primánů a sekundánů doprovázel prof. Košvanec a chlapci Jakub Čejchan 

(2.V), Kryštof Janečka (2.V), Vojtěch Ťokan (2.V), Marek Rosa (2.V), Lukáš Novohradský (2.V), Filip Kolář 

(2.W), Daniel Vik (2.W), Daniel Ježek (2.W), Adam Joudal (2.W), Antonín Staněk (1.V), Jan Zákravský 

(1.V) a Martin Brejtr (1.W) vybojovali pěkné 2. místo ze šesti týmů. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

zhlédli všichni studenti kromě kvartánů a maturantů představení Divadla Drak z Hradce Králové 

"Poslední trik Georgese Mélièse". Kvartáni se zúčastnili v kině Vesmír cestopisného pořadu "Mandala 

Tour" o výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2, který podnikli horolezci Jan Trávníček a Radek Jaroš. 

Proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky sekundy až tercie. Zúčastnilo se ho 15 žáků a zvítězil 

Jan Pikman (4.V) a 2.-3. místo obsadili Vojtěch Balcar (4.V) a Jan Mach (4.V). 

28. listopadu si v sále Beránku vyzkoušeli nástup a předtančení studenti 4.B a 8.W, kteří zde měli 

stužkovací ples v sobotu 29. listopadu. 

1. prosince navštívili 3.-4. hod. žáci 2.V s prof. Olšanovou Městskou knihovnu v Náchodě. V prostorách 

Pražského hradu se konalo celostátní finále Logické olympiády. V kategorii C (SŠ) obsadila Milena 

Vaňková (4.A) krásné 22. místo a Tomáš Macek (6.V) místo 50. Letošního sedmého ročníku Logické 

olympiády se zúčastnilo 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České republiky. 

2. prosince se studenti primy, sekundy, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule přednášky Václava Lenky 

Špillarových na téma "JAR, Namibie, Botswana". Uskutečnilo se školní kolo Matematické olympiády 



pro kategorii Z9 a účastnilo se ho 9 žáků kvarty. O 1.-2. místo se dělily Štěpánka Frimlová (4.W) a Jana 

Možíšová (4.W), 3. místo patřilo Ondřeji Vítovi (4.V) se ztrátou jednoho bodu a rovněž se ztrátou 

dalšího bodu na předchozího se umístil Vojtěch Balcar (4.V). Dalšími účastníky olympiády byli Tomáš 

Kubíček (4.W), Benajmín Sichrovský (4.V), Petr Mastík (4.V), Miroslav Říha (4.V) a Michal Matoulek 

(4.W).  Prof. Divišek organizoval  okresní kolo středních škol ve florbalu chlapců. Ambice našeho týmu 

se nepodařilo přetavit v postup do krajského kola a obsadili jsme až druhé nepostupové místo. 

Florbalisté hráli v sestavě Daniel Němeček (6.W), Ondřej Malík (4.B), Ondřej Hušek (6.W), Lukáš Michel 

(3.A), Miroslav Říha (4.V), Jan Čečetka (8.W), Martin Kováčik (6.W), Tomáš Křivda(4.V) a Dominik Kania 

(6.W). 

3. prosince se naši studenti zúčastnili sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek byl určen postiženým dětem 

a jejich rodinám. Polovina výtěžku našich studentů byla darována naší škole. O velké přestávce 

proběhlo v aule již druhé, prosincové, vysílání Doutnáku. 

4. prosince proběhlo v pořadí již čtvrté Fykosí fyziklání online. Jde o tříhodinovou týmovou hru 1-

5 členných týmů probíhající přes internet. Z naší školy se rozhodlo soutěžit 14 studentů a vytvořili 

3 týmy. Nejlepšího výsledku, 3. místa, dosáhl "Dream team" v sestavě Štěpán Štěpán (8.V), Michal 

Prokop (8.V), Jiří Rýdl (7.W), Magdaléna Juranová (7.W) a Jan Bohadlo (5.V). Na 17. pozici dosáhl tým 

"JGN" ve složení Milena Vaňková (4.A), Jakub Suk (3.A), Martin Souček (3.A) a Antonín Falta (2.B). Tým 

"JGN 2" ve složení Michal Matyska (8.V), Vojtěch Hruša (8.W), Rudolf Malina (3.A), Pavel Bláha (3.A) 

a Štěpán Jirman (5.V) skončil na 21. místě z 36 týmů. 

5. prosince jeli zájemci z maturitního ročníku s prof. Macurou a Vrátilovou na exkurzi do Osvětimi 

a Krakova. Žáci kvarty, sexty a septimy vyslechli přednášku Ing. Ivety Rakové na téma "Argentina 

a Velikonoční ostrovy". Ve škole proběhl Přebor Jiráskova gymnázia v Náchodě 2014 v šachu. Zvítězil 

Martin Saučuk (2.B) a obhájil loňský titul. Bylo to vítězství velmi těsné, protože druhý Jan Zahálka (1.A) 

skončil druhý jen díky o půl bodu horšímu pomocnému hodnocení Buchholz. Vzájemná partie skončila 

v dámské koncovce remízou. Třetí skončil Ondřej Vít (4.V). V Brně se konala Robotiáda, dětská soutěž 

ve stavbě robotů. V této soutěži bylo několik kategorií: přehlídka, čára, dálkový medvěd a freestyle. 

Náš tým se zúčastnil ve složení: Jan Máslo (3.W), Jakub Horák (3.W), Jakub Nosek (3.W) a Martin 

Stuchlík (3.W). Náš tým se zúčastnil kategorie čára (nutno dojet s robotem po čáře až do cíle) a dálkový 

medvěd (úkolem je zachránit osamoceného medvěda a dovézt či dostrkat do cíle). V první soutěži jsme 

dosáhli krásného osmého místa z dvaceti týmů a v druhé dokonce čtvrtého místa. Žáky doprovodil prof. 

Barka. 

8. prosince zhlédli žáci primy, sekundy, 3.V a 4.W v aule vánoční program v provedení žáků dramatické 

výchovy z primy a sekundy a členů Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové. 

9. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Do krajského kola postupují 

z prvního místa Štěpán Štěpán (8.V) a z druhého Milena Vaňková (4.A), kteří se stali úspěšnými řešiteli. 

Dalšími účastníky školního kola byli ještě Jan Jirman (7.W), Michaela Stehnová (7.W) a Jiří Rýdla (7.W). 

Prof. Divišek doprovodil florbalový tým na Pohár českého florbalu středních škol do Rtyně 

v Podkrkonoší. V konkurenci pěti družstev náchodského a trutnovského okresu nepoznali naši chlapci 

hořkost porážky a jasně postoupili z prvního místa do krajského kola. Tým hrál ve složení Daniel 

Němeček (6.W), Ondřej Hušek 6.W), Josef Prouza (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Jakub Divišek (4.W), 

Miroslav Říha (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Martin Kováčik (6.W), Dominik Kania(6.W) a Michal Šraitr (5.W). 

11. prosince vyslechli žáci primy, 3.W a 4.V v aule koncert dětského pěveckého sboru ze Slovinska, 

který byl hostem našeho sboru Musica Viva. Během čtvrtka proběhla poznávací část Biologické 

olympiády. 



12. prosince se naši absolventi, nyní studenti vysokých škol, podělili o své zkušenosti se studiem 

s našimi maturanty na Burze VŠ v tělocvičně školy. 12. prosince se studenti Martin Němec (8.V), Jan 

Jirman (7.W) a Jan Polák (7.V) zúčastnili finále Robosoutěže ČVUT, kde měli možnost změřit svoje síly 

s vysokoškolskými studenty. Zadání soutěžní úlohy je každý rok jiné, letos bylo inspirováno legendární 

hrou PacMan. Úkolem bylo ze stavebnice Lego Mindstorms sestavit robota, který zcela samostatně 

projede co největší část bludiště. Finále se zúčastnilo 26 týmů a náš nakonec obsadil krásné druhé 

místo. V konkurenci studentů vysokých škol je to obrovský úspěch. Kromě krásných cen (mobilních 

telefonů či soudků piva, které však studenti raději vyměnili za finanční hotovost) může studenty těšit 

i to, že jsou již nyní (na základě jejich umístění) přijati ke studiu na ČVUT. Studenty doprovázel prof. 

Preclík. 

Koncem týdne měly odjet na lyžařské kurzy tři třídy, 2.W, 3.W a 6.W. Sněhové podmínky lyžařským 

kurzům nepřály a kurzy byly zrušeny. 

15. prosince jeli na exkurzi do hvězdárny v Úpici studenti 8.W a 4.A s prof. Polákem a Klemencem. 

Studenti 8.V a 4.B absolvovali stejnou exkurzi v úterý 16. prosince s prof. Brátem a Sršňovou. 

16. prosince navštívili studenti 4.A s prof. Balcarovou náchodský pivovar. 16. prosince vystavil hejtman 

Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc pamětní listy Kamilu Regnerovi (4.A), Matyáši Horkému 

(5.W), Šimonu Prudilovi (3.V), Ondřeji Štaudovi (7.V) a Janu Karvaiovi (5.W) jako úspěšným řešitelům 

vědomostní soutěže Kraje pro bezpečný internet. 

17. prosince se na škole konal šachový turnaj. Tři studenti ze 2.A (Matěj Berka, Ondřej Sedláček 

a Teodor Škoda) prezentovali v aule své zkušenosti s cestou do Benátek na kole pro zájemce z řad 

studentů. 

18. prosince se již tradičně konal Vánoční den her. Studenti se mohli uplatnit ve sportovních soutěžích 

(volejbal, florbal, fotbal, kuželky), v turnajích ve stolních deskových hrách a v piškvorkách, ve výtvarné 

nebo loutkové dílně, v hrátkách s chemií, v počítačových hrách, ve španělské dílně a v jiných aktivitách. 

19. prosince si jednotlivé třídy uspořádaly se svými třídnímu učiteli třídní vánoční besídky a v poledne 

Sboreček pod vedením Ing. Čejpa zazpíval na schodech. 

Žáci měli vánoční prázdniny do 2. ledna 2015. Do školy nastoupili v pondělí 5. ledna. 

Dny od 4. do 9. ledna trávili žáci 2.W a 3.W na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách na chatě 

Deštná s prof. Šulcem, Zapletalem, Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou. Šlo o kurz odložený z prosince. 

5. ledna se několik studentů s prof. Nývltovou zúčastnilo v Městské knihovně Čtení pro Josefa 

Škvoreckého. 

6. ledna navštívili studenti 4.B s prof. Balcarovou náchodský pivovar. 

7. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek středních škol. Zúčastnilo se 

5 školních družstev. 

Náš tým se musel vypořádat s neúčastí brankářky Lenky Remešové (3.B). Ostatní hráčky se v brance 

střídaly, přesto hladce obhájily první místo a postoupily do krajského finále v Jičíně (v něm dívky taktéž 

zvítězily). Náš tým tvořily hráčky Petra Veverková (4.A), Zuzana Vančáková (7.W), Simona Besedová 

(7.W), Michaela Kosová (3.B), Kateřina Ulvrová (3.B), Radka Lecnarová (3.A), Diana Peterová (2.A), 

Adéla Vávrová (2.A) a Markéta Zeisková (5.V). 



10. ledna odjeli na lyžařský kurz na Bártlovu lávku u Špindlerova mlýna na chatu Labská 66 studenti 

1.B s prof. Diviškem, Fišerem a Javůrkovou a byli vystřídáni 17. ledna studenty 1.A s prof. Rojtovou, 

Vrátilovou a Víchem. Ti se vrátili 24. ledna. 

12. ledna doprovodil prof. Chmelík několik studentů kvinty, sexty a 1.-2. ročníku do Hradce Králové na 

seminář k Matematické olympiádě. 

13. ledna se Milena Vaňková (4.A) a Štěpán Štěpán (8.V) pokusili o úspěch v krajském kole Matematické 

olympiády v kategorii A. Ze 13 účastníků se mezi úspěšné řešitele zařadil jen jeden. Vaňková obsadila 

pěkné 2.-3. místo a Štěpán 11. místo. 

15. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro nižší gymnázium zvítězila 

Štěpánka Frimlová (4.W), druhá byla Marta Špeldová (4.V) a 3.-4. místo obsadily Petra Čížková (4.V) 

a Markéta Žáková (4.W). Z vyššího gymnázia obsadily první tři místa Anna Vlčková (6.V), Julie 

Minaříková (7.V) a Lucie Tučková (1.B). Do okresního kola postoupily Frimlová, Špeldová, Vlčková 

a Minaříková. V odpoledních hodinách se konal Den otevřených dveří za velkého zájmu z řad veřejnosti. 

20. ledna se žáci Jan Pikman (4.V), Jan Mach (4.V) a Vojtěch Balcar (4.V) zúčastnili okresního kola 

Dějepisné olympiády. Pikman zvítězil, Mach byl druhý a Balcar pátý. 

21. ledna se naši studenti Štěpánka Frimlová (4.W), Jana Možíšová (4.W) a Ondřej Vít (4.V) zúčastnili 

okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Jana Možíšová obsadila 1.-3. místo. 

22. ledna se utkali studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku ve školním kole Matematické olympiády 

v kategoriích B a C. V kategorii B se utkalo 13 studentů, úspěšnými řšeiteli se stali Tomáš Macek (6.V) 

a Timotej Mareš (6.V). V kategorii C soutěžilo 6 studentů, úspěšný byl Johan Remeš (1.B). Úspěšní 

řešitelé byli pozváni do krajského kola, které se konalo 31. března. 22. ledna se v odpoledních hodinách 

se konala pololetní klasifikační pedagogická rada. 

23. ledna doprovodil prof. Zapletal tým dívek do Jičína na krajské finále ve florbale středních škol, kam 

postoupily jako vítězky okresního kola. Děvčata Simona Besedová (7.W), Zuzana Vančáková (7.W), 

Lenka Remešová (3.B), Radka Lecnarová (3.A), Markéta Zeisková (5.V), Diana Peterová (2.A), Adéla 

Vávrová (2.A) a Kristýna Čechurová (2.A) zvítězila a zajistila si postup na kvalifikaci o republikové finále, 

které se uskuteční 23. února v Liberci. 

24. ledna se v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka konal stužkovací ples studentů 4.A a 8.V. K tanci 

hrála taneční kapela Relax Band pod vedením pana Jana Drejsla. 

26. ledna se tým dívek zúčastnil v Jindřichově Hradci republikového finále v plavání pod vedením prof. 

Slavíka. Děvčata Aneta Nyčová (4.B), Ema Umlaufová (7.V), Hana Rutová (7.V), Dominika Dusíková 

(2.B), Lucie Kramlová (1.B) a Daniela Flegrová (1.B) vybojovala pěkné 4. místo z 12 zúčastněných týmů. 

Ve dnech 26. a 28. ledna proběhla školní kola Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. V kategorii pro 

primu a sekundu obsadili první tři místa Matyáš Strelec (2.V), Veronika Melicharová (2.W) a Nikol 

Mejstříková (2.W), v kategorii pro tercii a kvartu zvítězil Vojtěch Brejtr (4.W), druhý byl David Továrek 

(4.W) a třetí Lukáš Černý (4.W) a v kategorii pro vyšší gymnázium byly nejlepší Nela Vítová (7.V), 

Kateřina Štěpánová (7.V) a Alice Tučková (2.A). 27. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády 

a 29. ledna školní kolo Zeměpisné olympiády. Zeměpisné olympiády se zúčastnilo 27 primánů, zvítězil 

Matyáš Franc (1.V) a druhý byl Lukáš Fidler (1.V). Sekundánů se utkalo 20, zvítězila Štěpánka Mazurová 

(2.V), druhý byl Michael Obst (2.V). Soutěžících z tercie a kvarty bylo 10, první dvě místa obsadili Matyáš 

Falta (3.V) a Vojtěch Balcar (4.V). Kategorie pro střední školy měla 40 soutěžících, nejlepších výkonů 



dosáhli Jan Čečetka (8.W) a Jakub Šmída (8.W). Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola, které 

proběhlo 17. února. 

27. ledna se hrál krajský pohár škol v šachu stejně jako loni v Třebechovicích pod Orebem v místní 

sokolovně, kam se sjela konkurence 28 družstev. 3 z nich byla z naší školy. Velké šance na medailové 

umístění naplnil A-tým v kategorii středních škol a získal bronz. B-tým ve stejné kategorii a A-tým 

v kategorii 6.-9. tříd sbíraly zkušenosti a skončily na předposledním (8. a 9.) místě. A-tým SŠ tvořili Jan 

Zahálka (1.A), Martin Saučuk (2.B), Daniel Havrda (8.W) a Tomáš Košek (8.W) a B-tým SŠ Vojtěch Hruša 

(8.W), Jan Čečetka (8.W), Michal Šraitr (5.W), Michal Matyska (8.V) a Vojtěch Vlček (8.V). Sestava 

našeho mladšího družstva: Ondřej Vít (4.V), Benajmín Sichrovský (4.V), Jakub Pitřinec (4.V), Petr Mastík 

(4.V), Miroslav Poláček (3.W) a Jakub Nosek (3.W). 

28. ledna vyslechli maturanti v aule přednášku MUDr. Vladimíra Müllera s názvem "Genetické aspekty 

onkologie". 

29. ledna dostali studenti vysvědčení za 1. pololetí a 30. ledna měli jednodenní pololetní prázdniny. Na 

ně navazály hned v dalším týdnu jarní prázdniny. 

Na webových stránkách GymplRoku.cz byly zveřejněny výsledky hlasování o nejoblíbenější gymnázium 

ve školním roce  2014/15. Jiráskovo gymnázium obhájilo přední pozice z minulého roku a umístilo se 

na krásném 2. místě v kraji. 

Od 9. února platil nový rozvrh platný pro 2. pololetí. 

9. února navštívili studenti 8.V s prof. Zikmundovou náchodský pivovar. Stejnou exkurzi absolvovali 

studenti 8.W 12. února. 

9. února se dívky z primy zúčastnily přednášky "Čas proměn", chlapci z primy přednášky "Na startu 

mužnosti" a studenti kvinty a 1. ročníku přednášky s názvem "Holky z Venuše, kluci z Marsu".  Všechny 

přednášky byly zameřeny na správný fyzický, psychický a sociální vývoj a na reprodukční zdraví. 

10. února se konala teoretická část školního kola Chemické olympiády pro terciány a kvartány. 

12. února se o úspěch pokusili postupující studenti v okresním kole Olympiády v českém jazyce. V obou 

kategoriích naše studentky získaly pěkné 2. místo. V I. kategorii Marta Špeldová (4.V) a v II. kategorii 

Anna Vlčková (6.V). Obě postoupily do krajského kola. Pokračovalo také školní kolo Biologické 

olympiády. 

13. února se dva týmy našich studentů s prof. Polákem již tradičně zúčastnily v Praze na Matematicko-

fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Fykosího fyziklání. Ve Fyziklání online, které probíhalo v předstihu, 

vybojoval tým ve složení Jan Bohadlo (5.V), Michal Prokop (8.V), Jiří Rýdl (7.W), Štěpán Štěpán (8.V) 

a Magdaléna Juranová (7.W) pěkné 3. místo. Do Prahy jely týmy v pozměněném složení. Tým A (Štěpán 

Štěpán (8.V), Barbora Balcarová (8.W), Jiří Rýdl (7.W), Timotej Mareš (6.V) a Tomáš Macek (6.V)) získal 

9. místo a tým B (Jakub Suk (3.A), Martin Souček (3.A), Pavel Bláha (3.A), Jan Bohadlo (5.V) a Marek 

Vlček (5.V)) 23. místo. 

16. února se naši studenti zúčastnili okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Doprovodili je prof. Zapadlo a Lubasová. Všichni tři naši studenti se umístili na předních místech. 

V kategorii IB Matyáš Strelec (2.V) zvítězil, v kategoriú IIB Vojtěch Brejtr (4.W) vybojoval 2. místo 

a postoupil do krajského kola a v kategorie III Nela Vítová (7.V) zvítězila a také postoupila do krajského 

kola. V odpoledních hodinách měli naši žáci možnost se přímo ve škole zapsat do tanečních kurzů 

manželů Štěpových, které začnou v září. 

http://gymplroku.cz/zebricky/2015/student/


17. února se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády za účasti našich žáků. Doprovod zajistili prof. 

Košvanec a Divišek. Lukáš Fidler (1.V) byl ve své kategorii druhý, Štěpánka Mazurová (2.V) zvítězila 

v další kategorii, v kategorii pro tercii a kvartu a odpovídající ročníky ZŠ vybojoval Vojtěch Balcar (4.V) 

3. místo a Matyáš Falta (3.V) se stal úspěšným řešitelem a v kategorii pro SŠ zvítězil Jan Čečetka (8.W) 

a Jakub Šmída (8.W) byl druhý. 

18. února se naši studenti Radek Týč (1.A), Ondřej Hušek (6.W), Martin Kováčik (6.W), Dominik Kania 

(6.W), Daniel Němeček (6.W), Josef prouza (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha 

(4.V) a Jakub Divišek (4.W) zúčastnili krajského kola florbalového turnaje v Předměřicích za doprovodu 

prof. Diviška. Zvítězili a postoupili na republikové finále. Proběhlo školní kolo Konverzační soutěže ve 

francouzském jazyce, kterého se zúčastnilo 17 studentů. V krajském kole v Hradci Králové 25. března 

reprezentovali naši školu Julie Prokopová (4.V) a Veronika Mládková (3.A). V odpoledních hodinách 

vystoupili naši studenti ve školním kole recitační soutěže. V kategori pro primu a sekundu se umístily 

a do okresního kola recitační soutěže postoupily Nikol Daksová (1.V) a Klára Drábková (2.V) a v kategorii 

pro tercii a kvartu se umístili a do okresního kola postoupili Hynek Pacák (3.V) a Karolína Hrubá (3.W). 

20. února se prof. Javůrková a Nývltová sešly se studenty sexty a 2. ročníku, aby je informovaly 

o systému volitelných předmětů na poslední dva ročníky studia. 

21. února odjeli na několikrát odložený týdenní lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce 

u Špindlerova Mlýna studenti 6.W s prof. Zikmundem, Víchem a Javůrkovou. Vrátili se 28. února. 

Výměnného pobytu v Oesede v SRN se ve dnech 23. února až 4. března zúčastnilo 33 žáků převážně ze 

6.V a 3.A s prof. Forejtem a Diviškem. 

Dva naše týmy se pokusily kvalifikovat na republikové finále ve florbalu v mezikrajových kvalifikacích. 

23. února to byly dívky z vyššího gymnázia v Liberci a 25. února chlapci nižšího gymnázia v Jičíně. Oba 

týmy doprovodil prof. Košvanec. Týmy si vedly znamenitě a turnajovým vítězstvím si zajistily nečekaný 

postup. Dívky hrály v sestavě Simona Besedová (7.W), Zuzana Vančáková (7.W), Michaela Kosová (3.B), 

Kateřina Ulvrová (3.B), Lenka Remešová (3.B), Markéta Zeisková (5.V), Petra Veverková (4.A), Diana 

Peterová (2.A), Adéla Vávrová (2.A) a Kristýna Čechurová (2.A). Republikové finále se konalo v Brně ve 

dnech 30. a 31. března. Kluci v Jičíně navázali na úspěch dívek. Náš tým tak mohl reprezentovat 

Jiráskovo gymnázium i celý region v republikovém finále, které se uskutečnilo v Kopřivnici 26. 

a 27. března. Sestava chlapců: Tomáš Kubíček (4.W), Josef Prouza (4.V), Miroslav Říha (4.V), Tomáš 

Křivda (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Joska (4.W), Jiří Dostál (3.V) a Lukáš 

Prouza (3.V). 

25. února proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro žáky primy, sekundy a tercie. Primánů 

soutěžilo 25, zvítězil Kryštof Veverka (1.W), druhý byl Dominik Rufer (1.W) a třetí Kristýna Novotná 

(1.W). Mezi 12 sekundány vybojovali 1.-2. místo Václav Kroutvar (2.W) a Jan Pěček (2.W) a třetí Petr 

Šolc (2.W). 15 soutěžících měla kategorie pro tercii, první tři místa patřila Jiřímu Mocovi (3.W), Jakubu 

Ježkovi (3.W) a Janu Čejchanovi (3.W). První tři z každé kategorie postoupili do okresního kola. Proběhla 

další část školního kola Chemické olympiády v kategorii D. Zvítězil Tomáš Kubíček (4.W), Jana Tomková 

(4.W) byla druhá a na 3.-4. místě se ocitly Simona Horkelová (4.W) a Pavlína Knapovská (4.V). Do 

okresního kola postoupila ještě z 5. místa Edita Nováková (4.V). 

27. února zhlédli maturanti v aule představení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové "Divadelní 

učebnice". Jeden student se v doprovodu prof. G. Škodové zúčastnil v Hradci Králové semináře pro 

zájemce o Fyzikální olympiádu. 



Ve dnech 1. - 8. března byli na lyžařském výcviku v hotelu Bára na Benecku studenti 2.A s prof. 

Košvancem, G. Škodovou a MUDr. Třískou, 8. března je vystřídali studenti 5.W s prof. Zapletalem, 

Macurou a Zikmundovou a 15. března studenti 5.V s prof. Košvancem a Fišerem. Na Horní Malé Úpě 

na chatě Blesk se vystřídaly třídy 2.V a 3.V. Žáci 2.V zde byli ve dnech 8. - 14. března s prof. Diviškem, 

Netíkovou a Javůrkovou a žáci 3.V ve dnech 14. - 20. března s prof. Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou. 

3. března vyslechli v aule žáci primy a sekundy koncert Válkova tria "Jaroslav Ježek" a žáci tercie a kvarty 

koncert s názvem "Semafor". 

4. března se studentka Natalia Kalivodová (5.V) v doprovodu prof. Šimona zúčastnila mimo soutěž 

krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce. Pravidla soutěže nedovolují soutěžit studentům, 

kteří mají cizí jazyk jako mateřský nebo kteří pobývali delší dobu v zemi, kde se příslušným jazykem 

hovoří. Natalia obdržela čestné uznání. 

6. března organizovaly na naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády 

v kategorii D. Tomáš Kubíček (4.W) zvítězil, třetí místo vybojovala Edita Nováková (4.V) a 4., 5. a 6. 

místo obsadily také naše studentky Jana Tomková (4.W), Pavlína Knapovská (4.V) a Simona Horkelová 

(4.W) v tomto pořadí. 

11. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Naše žáky doprovodila prof. Nývltová. Hynek Pacák 

(3.V) postoupil do krajského kola. Prof. Klemenc organizoval školní kolo Fyzikální olympiády. Kategorie 

pro tercii měla 15 soutěžících. První tři místa obsadili Jakub Ježek (3.W), Martin Stuchlík (3.W) a Jiří 

Moc (3.W) a mezi úspěšné řešitele se zařadili Jan Čejchan (3.W), Jan Máslo (3.W), Šimon Prudil (3.V), 

Alena Šanovcová (3.V) a Michaela Šnorbertová (3.V). 11 soutěžících se utkalo v kategorii pro kvartu. 

Zvítězil Michal Matoulek (4.W), druhá byla Jana Možíšová (4.W) a třetí Jan Pikman (4.V). Úspěšnými 

řešiteli byli Vojtěch Balcar (4.V), Vojtěch Brejtr (4.W), Jakub Divišek (4.W), Matěj Grohmann (4.W), 

Tomáš Kubíček (4.W), Petr Mastík (4.V) a David Továrek (4.W). Studenti 3. ročníku a septimy zhlédli 

v kině Vesmír projekci společnosti Planeta Země "Východní Afrika - kolébka lidstva". 

V průběhu celého týdne od 16. do 20. března probíhaly žákovské prezentace o Indii v angličtině v rámci 

Indických dnů. 

17. března se naši studenti v doprovodu prof. Diviška pokusili o úspěch v krajském kole Zeměpisné 

olympiády. Lukáš Fidler (1.V) v kategorii A obsadil desáté místo, Štěpánka Mazurová (2.V) v kategorii 

B výborné čtvrté místo, Vojtěch Balcar (4.V) v kategorii C dokonce vynikajicí třetí místo. V kategorii 

D (SŠ) skončil na sedmém místě Jakub Šmída (8.W) a hned za ním na osmém místě Jan Čečetka (8.W). 

Studenti maturitního ročníku se podrobili pilotnímu testování společnosti Scio z obecných studijních 

předpokladů, matematiky a základů společenských věd. Testy obecných studijních předpokladů si 

vyzkoušeli i studenti 3. ročníku a septimy. Testy byly sestaveny z podobných úloh, jaké se používají 

v Národních srovnávacích zkouškách. Naši studenti si testy vyzkoušeli zdarma a získali porovnání se 

studenty dalších škol, které se do projektu zapojili. 

18. března se naše studentka Jana Možíšová (4.W) zúčastnila krajského kola Matematické olympiády 

v kategorii Z9 a zařadila se mezi úspěšné řešitele. 

19. března doprovodil prof. Macura Jana Pikmana (4.V), Jana Macha (4.V) a Vojtěcha Balcara (4.V) do 

krajského kola Dějepisné olympiády do Hradce Králové. Jan Pikman vybojoval krásné 2. místo. 

Divadlo na Kampě zahrálo pro naše studenty v aule tři představení. Ve středu 18. března zopakovalo 

dvakrát představení "Země je placatá" pro studenty septimy, 1. a 3. ročníku, 5.W a 2.A a ve čtvrtek 

19. března zhlédli žáci kvarty, 3.W a 1.W představení "Malý strom". 



Dívky maturitního ročníku se zúčastnily instruktáže a projekce pracovníků Ligy proti rakovině týkající 

se prevence rakoviny prsu. Děvčata 4.B a 8.W absolvovaly program ve středu 18. března a dívky 

4.A a 8.V v pátek 20. března. 

V pátek 20. března se naši studenti zapojili do léty vyzkoušené a oblíbené soutěže Matematický 

klokan.  V kategorii Benjamín soutěžilo 93 žáků, zvítězil Daniel Ježek (2.W) a 2.-3. místo vybojovali 

Jaroslav Grulich (2.V) a Kryštof Veverka (1.W). Ze 75 soutěžících v kategorii Kadet obsadili první tři místa 

Tomáš Kubíček (4.W), Jakub Ježek (3.W) a Jan Dušek (4.W). 44 studentů soutěžilo v kategorii Junior 

a na prvních třech místech se po zásluze ocitli Tomáš Macek (6.V), Meriem Djemaiel (6.V) a Ondřej 

Horký (6.W). V kategorii Student se utkalo 49 studentů, zvítězila Milena Vaňková (4.A), druhý byl Michal 

Prokop (8.V) a o 3.-4. místo se dělili Pavel Bláha (3.A) a Martin Doubek (3.A). V rámci kraje se Daniel 

Ježek umístil na krásném 3. místě v kategorii Benjamín, Tomáš Kubíček na 6.-7. místě v kategorii Kadet, 

v kategorii Junior Tomáš Macek zvítězil, Meriem Djemaiel byla 3. a Ondřej Horký 6. a v kategorii Student 

obsadila Milena Vaňková medailové 3. místo, Michal Prokop byl 4.-5. a do první desítky se probojovali 

i Pavel Bláha a Martin Doubek (7.-10. místo). V celostátním měřítku byl Macek ve své kategorii osmý. 

20. března v dopoledních hodinách zorganizoval prof. Polák pro zájemce pozorování zatmění Slunce. 

23. března proběhla další část školního kola Chemické olympiády v kategorii C. V této kategorii 

soutěžilo 14 studentů, první tři místa obsadili Timotej Mareš (6.V), Vendula Rydlová (2.A) a Petr 

Roztočil (2.B). Nela Vítová (7.V) reprezentovala školu v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém 

jazyce a obsadila 7. místo. 

24. března se uskutečnila v rámci Indických dnů výtvarná dílna pod vedením prof. Misarové. 26. března 

navštívil školu MUDr. Sahdev Sharma a pohovořil v aule o Indii studentům 5.V, sexty, septimy, 

3. ročníků a anglických seminářů. 27. března se v aule studenti nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníku 

zúčastnili prezentace v rámci projektu Svět kolem nás "Indie - všechny barvy Orientu". 

Ve dnech 23. - 25. března proběhla Pythagoriáda v primě, sekundě a tercii. V primě soutěžilo 55 žáků. 

1.-2. místo obsadili Dominik Budař (1.V) a Tomáš Heger (1.V) a 3.-4. místo Dominik Rufer (1.W) 

a Evheniy Vorokhta (1.W), kteří byli jedinými úspěšnými řešiteli. V sekundě soutěžilo 50 žáků, z nichž 

úspěšní byli opět čtyři. Na 1.-2. místě Jakub Čejchan (2.V) a Petr Šolc (2.W), na 3. místě Jaroslav Grulich 

(2.V) a na 4. Daniel Vik (2.V). Z 53 terciánů bylo 18 úspěšných řešitelů. Zvítězil Jakub Ježek (3.W), druhý 

byl Martin Stuchlík (3.W) a na 3.-7. místě shodným počtem bodů skončili Martin Čech (3.V), Filip Rufer 

(3.V), Sabina Škodová (3.W), Hana Štěpánová (3.V) a Monika Vydláková (3.V) 

24. března se o úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce pokusil Vojtěch Brejtr 

(4.W) za doprovodu prof. Lubasové a obsadil 7. místo. Ve škole organizovali prof. Klemenc a Polák další 

setkání metodiků a učitelů fyziky. Prof. Zapletal doprovodil do Jaroměře basketbalový tým chlapců ve 

složení Šimon Vojtíšek (1.B), Dominik Mojžíš (2.A), Michal Šraitr (5.W), Jan Vondráček (5.W), Aleš Jansa 

(7.W), Marek Oleják (7.W) a Pavel Novák (8.V) na turnaj SŠ. Chlapci skončili čtvrtí. 

25. března se student Stanislav Kinzl (5.V) umístil se svým projektem 'Fizardy' mezi pěti nejlepšími na 

přehlídce EXPO Science AMAVET konané v prostorách Křížové chodby magistrátu města Brna 

a vybojoval si tak postup do celostátního kola v Praze. AMAVET je soutěž vědeckých a technických 

projektů středoškolské mládeže. Doprovodila ho prof. Urbaníková. Prof. Zapadlo jel se soutěžícími na 

krajské kolo v Konverzační soutěži ve francouzském jazyce. Studenti 3.A s prof. Kolářskou navštívili 

náchodský soud. Prof. Polák jel s devíti zájemci do Brna na výstavu výrobků a výrobních programů, 

nových technologií a trendů Ampér 2015. Zájezd se uskutečnil ve vzájemné spolupráci s firmou Ametek 

Náchod. 



26.-27. března se uskutečnilo republikové finále florbalového turnaje v Kopřivnici s naší účastí. 

Florbalisty Tomáše Kubíčka (4.W), Josefa Prouzu (4.V), Miroslava Říhu (4.V), Tomáše Křivdu (4.V), 

Daniela Vaňáta (4.V), Jakuba Diviška (4.W), Vojtěcha Josku (4.W), Lukáše Prouzu (3.V) a Hynka Pacáka 

(3.V) doprovodil prof. Zikmund. Chlapci skončili mezi šesti týmy na 5. místě. Akce se zúčastnili také 

členové redakce Doutnáku Adam Budař (6.V) a František Šedivý (6.V), aby natočili o akci reportáž. 

26. března organizoval prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. V kategorii 

F jsme měli 7 soutěžících. Martin Stuchlík (3.W) zvítězil a Jakub Ježek (3.W) byl druhý. Mezi úspěšné 

řešitele se dostali ještě Alena Šanovcová (3.V), Šimon Prudil (3.V) a Jiří Moc (3.W). Kategorie E se 

zúčastnilo 8 našich studentů a obsadili prvních šest míst. Zvítězil Michal Matoulek (4.W), druhý byl Jan 

Pikman (4.V), třetí Matěj Grohmann (4.W) následován Vojtěchem Brejtrem (4.W). O 5.-6. místo se dělili 

Jana Možíšová (4.W) a David Továrek (4.W). 

27. března zhlédlo 34 studentů francouzského jazyka za doprovodu prof. Felklové a Zapadla 

v Salesiánském divadle v Praze představení ve francouzštině "Malý princ". 

28. března reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v Hradci Králové Edita Nováková 

(4.V) a Tomáš Kubíček (4.W) za doprovodu prof. Karáskové. Nováková byla 8. a Kubíček 

16. z devatenácti účastníků. 

Ve dnech 30. - 31. března reprezentovaly dívky Simona Besedová (7.W), Zuzana Vančáková (7.W), 

Michaela Kosová (3.B), Kateřina Ulvrová (3.B), Lenka Remešová (3.B), Radka Lecnarová (3.A), Markéta 

Zeisková (5.V), Petra Veverková (4.A), Diana Peterová (2.A), Adéla Vávrová (2.A) a Kristýna Čechurová 

(2.A) školu v republikovém finále florbalového trunaje v Brně pod vedením prof. Košvance. 31. března 

doprovodil prof. Divišek florbalový tým chlapců ve složení Radek Týč (1.A), Ondřej Hušek (6.W), Martin 

Kováčik (6.W), Dominik Kania (6.W), Daniel Němeček (6.W), Josef Prouza (4.V), Daniel Vaňát (4.V), 

Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V), Vojtěch Joska (4.W) a Petr Lukáš (1.A) na republikové finále ve 

florbalu. Oba týmy zvítězily. 

31. března doprovodila prof. Sršňová studenty na krajské kolo Matematické olympiády. V kategorii 

B zvítězil Tomáš Macek (6.V) a stal se jedním ze dvou úspěšných řešitelů. V této kategorii soutěžil ještě 

Timotej Mareš (6.V). V kategorii C reprezentoval školu Johan Remeš (1.B), ale nezařadil se mezi úspěšné 

řešitele. 

1. dubna se maturanti zúčastnili v aule přednášky na téma "Jaderná energie". 

Ve dnech 2. a 3. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

8. dubna se studenti Jan Karvai (5.W), Martin Karvai (5.W), Vojtěch Balcar (4.V) a Jan Pikman (4.V) 

zúčastnili krajského kola soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda+ na Fakultě informatiky 

a managementu UHK v Hradci Králové za doprovodu prof. Vícha. Soutěž vyhlašovná pro ZŠ a víceletá 

gymnázia a pro SŠ byla letos poprvé spojena se soutěží Office Aréna, tedy soutěží, kde musí jednotlivé 

týmy předvést i znalosti a dovednosti při ovládání počítačových aplikací typu textový editor, tabulkový 

editor a prezentační program. Na základě prací, které byly předem do Hradce Králové zaslány, se do 

krajského kola z našeho gymnázia nominovaly dva týmy: tým „Lumíci“ ve složení Vojtěch Balcar a Jan 

Pikman (studenti nižšího gymnázia) a tým „JGN++“ ve složení Jan a Martin Karvaiovi (studenti vyššího 

gymnázia). Naše oba týmy se svého úkolu zhostily přímo skvěle. Tým JGN++ se umístil ze čtyř týmů 

na1. místě a tím také postoupil do celorepublikového Grand finále do Brna aTým Lumíci se umístil 

z jedenácti týmů na 3. místě. Prof. Štegerová doprovodila studenty Žofii Šolcovou (8.V), Jana Čečetku 

(8.W) a Tomáše Koska (8.W) na Dějepisnou soutěž gymnázií. Téma letošní soutěže bylo "Protektorát 

Čechy a Morava a Slovenský l'udový štát" a naši studenti obsadili 7. místo. Žáci nižšího gymnázia se 



pokusili uspět v okresním kole Matematické olympiády. V kategorii Z6 Dominik Rufer (1.W) zvítězil 

a Kryštof Veverka (1.W) a Kristýna Novotná (1.W) obsadili 2.-5. místo. V kategorii Z7 byl Jan Pěček (2.W) 

druhý a Václav Kroutvar (2.W) a Petr Šolc (2.W) obsadili 4.-5. místo. 2. místo patřilo v kategorii Z8 

Jakubu Ježkovi (3.W), Jiří Moc (3.W) se dostal na 4.-5. místo a Jan Čejchan (3.W) byl devátý. Matematiky 

doprovodila prof. G. Škodová. 

Maturanti a studenti kvarty zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Jana Buriana 

"Vítězný únor". 

9. dubna proběhl tématický den terciánů Průmyslová revoluce. Prezentační panely a další materiály si 

připravovali již během posledních dvou hodin den před tím. Své práce prezentovali pro kvartány 3.-4. 

hod. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

11. dubna se na Přírodovědecké fakultě Univerzity v Hradci Králové konal další ročník krajského kola 

Chemické olympiády kategorie C. Naše gymnázium reprezentovali Vendula Rydlová (2.A) a Timotej 

Mareš (6.V). Mareš se stal absolutním vítězem této kategorie. Rydlová byla úspěšnou řešitelkou 

a obsadila hezké 12. místo. 

12. dubna reprezentovali školu naši žáci v krajském kole vědomostní zeměpisné soutěže Eurorebus. 

Soutěž se konala na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové. Studenty doprovázel prof. Divišek 

a Slavíková. Do krajského kola postoupilo z našeho gymnázia celkem 7 tříd a 6 jednotlivců. Tým 2.V ve 

složení Štěpánka Mazurová a Michael Obst obsadil celkově 3. a tým 1.V ve složení Tomáš Heger, 

Dominik Budař a Antonín Staněk 5.-6. místo. Obě školní družstva se tak kvalifikovala na celostátní kolo 

15. 6. do Prahy. Tomáš Heger si navíc svými znalostmi (celkově třetí místo) zajistil účast v kategorii 

jednotlivců. Do našeho hlavního města se rovněž podívali 15. 6. naši maturanti z 8.W. Ve složení Jan 

Čečetka, Vojtěch Hruša a Jakub Šmída skončili na krásném třetím místě. Tito studenti úspěch podtrhli 

postupem v kategorii jednotlivců – Čečetka celou kategorii vyhrál, Hruša skončil druhý a Šmída pátý. 

Postup těsně unikl týmu 4.V ve složení Jana Bartová, Marta Špeldová, Lucie Drašnarová (8. místo) 

a 6.V ve složení Václav Kavalír, Anna Vlčková, František Šedivý (9. místo) a v jednotlivcích Jakubu Ježkovi 

(3.W). Gymnázium dále reprezentoval tým 5.V - Jan Karvai, Julie Hrušová, Zdislava Tučková (34. místo), 

1.A - Kateřina Štrofová, Nikola Jančíková, Jiřina Havlová (37.místo) a v soutěži jednotlivců Václav Kavalír 

(6.V, 13.místo). 

13.-14. dubna reprezentoval školu v ústředním kole Zeměpisné olympiády Vojtěch Balcar (4.V) za 

doprovodu prof. Košvance a umístil se na celkovém 19. místě. Úspěchem je již to, že se do celostátního 

kola dostal. Soutěžící strávili celé pondělní odpoledne v lokalitě Svatý Jan pod Skalou (Český kras), kde 

si museli osvojit i práci s některými specializovanými přístroji jako např. teodolitem či kalibrovanou 

nádobou pro měření průtoku vody. Museli zapojit strategické myšlení pro vytvoření SWOT analýzy 

a časoprostorové koordinace fiktivního cyklistického závodu. Večer pak patřil krátkým prezentacím 

jednotlivých krajů z pohledu soutěžících, které byly zaměřeny (stejně jako celý letošní ročník) na 

hydrologii. Druhý den na účastníky celostátní soutěže čekala rozhodující písemná testová část: práce 

s atlasem, test zeměpisných znalostí a multimediální test. Některé úkoly byly komunikovány 

v angličtině. 

14. dubna v odpoledních hodinách odjela 4.A s prof. Nývltovou na dvoudenní literárně-historickou 

exkurzi do Prahy. Studenti navštívili Muzeum heydrichiády a pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, 

prohlédli si v doprovodu průvodce Židovské Město a exkurzi zakončili v Národním památníku na 

Vítkově návštěvou expozice Křižovatky české a československé státnosti. Příjemným doplněním 

programu bylo divadelní představení "407 gramů z Bohumila Hrabala" v Divadle v Dlouhé.  

15. dubna proběhla další část školního kola Chemické olympiády v kategorii B (septima a 3. ročník). 



16. dubna absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.W s prof. Štegerovou 

a Zikmundovou. V Divadle v Dlouhé zhlédli představení "Oněgin byl Rusák". V odpoledních hodinách 

se konaly třídní schůzky. 

17. dubna zažili tématický den "Drogy a jejich alternativa" žáci 4.W s prof. Kolářskou. Několik studentů 

odjelo do Prahy na Robosoutěž – soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO s prof. Preclíkem 

a Klemencem. ČVUT v Praze ji již několik let pořádá pro středoškoláky a vysokoškoláky a letos poprvé 

vyhlásilo tuto soutěž i pro žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií. Soutěž se u našich studentů setkala s velkým zájmem, proto jsme na gymnáziu museli 

uspořádat školní kolo, ze kterého tři nejlepší týmy jely soutěžit do Prahy. Soutěže se celkem zúčastnilo 

37 týmů z celé republiky. Dva naše týmy s přehledem postoupily ze základních skupin do pavouka, 

bohužel ale tak, že byly nasazeny proti sobě a tým sekundánů TESLA ve složení Jan Pěček (2.W), Ivo 

Novák (2.W), Matyáš Háze (2.W) vypadl hned na začátku. I tak to stačilo (podle bodů ze základních 

skupin) na 10. místo. Tým ButterPower Martin Stuchlík (3.W), Jan Máslo (3.W) a Jaroslav Grulich (2.V) 

si vedl lépe a obsadil krásné 4. místo. 

Pěvecký sbor Sboreček pod vedením Ing. Čejpa slavil 30 let trvání. 17. dubna v prostorách školy zkoušeli 

současní i bývalí členové Sborečku na koncert, který se konal v sobotu 18. dubna v kostele Husova 

sboru v Náchodě. 

Našim florbalistům se podařil husarský kousek. V soutěži pořádané Českou florbalovou unií se 

probojovali až do závěrečného „Superfinále“, které se konalo v pražské O2 aréně 18. dubna. Celého 

dlouhodobého turnaje se zúčastnilo na 300 družstev z České republiky. Náš tým zvítězil v 1. kole ve 

Rtyni v Podkrkonoší, ve 2. kole v Hradci Králové a ve 3. kole TOP 08 Východ v Brně. V Superfinále 

podlehlo Jiráskovo gymnázium Náchod týmu Gymnázia Mladá Boleslav. Náš tým hrál v sestavě Daniel 

Němeček (6.W), Ondřej Hušek (6.W), Miroslav Říha (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Martin Kováčik (6.W), 

Radek Týč (1.A), Daniel Vaňát (4.V), Dominik Kania (6.W) a Jakub Divišek (4.W). Kováčik byl vyhlášen 

nejlepším hráčem našeho týmu. Druhé místo v konkurenci nejlepších florbalových družstev z celé ČR 

je vynikajícím úspěchem. 

20. dubna absolvovali terénní exkurzi Magnetismus a orientace v terénu žáci 1.V s prof. Brátem 

a Klemencem a 21. dubna žáci 1.W se stejnými profesory. 

20. dubna obhajovali naši studenti své práce v okresním kole SOČ. V odpoledních hodinách se konala 

klasifikační pedagogická rada pro maturanty. 

Maturanti se rozloučili se studiem posledním zvoněním. 20. dubna měly poslední zvonění třídy 

4.A a 4.B a 21. dubna 8.V a 8.W. 

21. dubna proběhlo v Červeném Kostelci okresní kolo volejbalového turnaje v kategorii D IV. Děvčata 

ve složení Pavla Brátová (4.V), Julie Prokopová (4.V), Adéla Cejnarová (3.V), Natálie Linhartová (3.V), 

Michaela Šnorbertová (3.V), Michaela Bílá (2.W), Monika Říhová (1.W) a Zuzana Šnorbertová (1.W) 

vyhrála a postoupila do krajského kola, které se konalo 30. dubna v Jičíně. Všechny ostatní týmy odešly 

poraženy a naše dívky postoupily z 1. místa ve Východočeském kraji do kvalifikace o celorepublikové 

finále, které proběhlo 6. května. Zde po vyrovnaném boji dosáhly 2. místo. Na všechny zápasy dívky 

doprovodila prof. Rojtová. 

Ve dnech 22. a 23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Ke čtyřletému studiu bylo přihlášeno 123 

uchazečů na 60 přijímaných a k osmiletému studiu 139 žáků 5. tříd ZŠ na 60 přijímaných. Většina 

uchazečů (221) vykonala zkoušky první den. Studenti vyššího gymnázia měli 22. dubna ředitelské volno, 

23. dubna ještě studenti septimy a 3. ročníku. 



22. dubna zhlédli žáci nižšího gymnázia v kině Vesmír film "Jak jsme hráli čáru". 

22. dubna reprezentovala školu Natalia Kalivodová (5.V) v krajském kole soutěže a přehlídky s názvem 

Festival Ars Poetica - Puškinův památník v ruském jazyce. Ze 16 soutěžících v kategorii Slovní projev 

získala celkově 3. místo, v oblasti hudebního projevu se umístila na 1. místě. V obou  kategoriích 

postoupila do celostátního kola. Studentku doprovodil prof. Šimon. 

23. dubna doprovodila prof. Jaroušová žáky do okresního kola Biologické olympiády v kategorii D. 

Tomáš Heger (1.V) byl třetí, Kateřina Vydláková (2.V) se stala úspěšnou řešitelkou a školu 

reprezentovala ještě Štěpánka Mazurová (2.V). 

23. dubna si přišli maturanti vyzvednout závěrečné vysvědčení a na třídnických hodinách jim byly 

poskytnuty informace k závěru studia. Od 24. dubna měli tzv. svatý týden. 

24. dubna organizoval prof. Ježek ve škole Den Země. Zájemci zhlédli v aule dokumentární filmy 

"Balkánskou divočinou", "Zelená poušť" o problematice palmového oleje a "Ve vodě i ve vzduchu - 

zvířata v ohrožení". Všechny projekce byly doplněny přednáškou a besedou. Na krajské kolo Fyzikální 

olympiády do Hradce Králové jelo víc jak 25 studentů s prof. Polákem a G. Škodovou. 15 studentů 

soutěžilo v kategorii D (1.ročník, kvinta), 5 v kategorii C (2. ročník a sexta) a 5 v kategorii B (3. ročník 

a septima). V kategorii B jsou naši studenti suverénně nejlepší v kraji, úspěšní řešitelé byli jen z naší 

školy. Zvítězil Pavel Bláha (3.A), 2. místo obhájil Martin Vašina (3.B) a bronzový byl Jiří Rýdl (7.W). Mezi 

dalšími řešiteli nás reprezentovali Jan Jirman (7.W) a Jakub Suk (3.A). V kategorii C obsadil Tomáš 

Macek (6.V) 2. místo a mezi úspěšné řešitele se zařadili Timotej Mareš (6.V, 10. místo) a Ondřej Horký 

(6.W, 12. místo). Školu reprezentovali ještě Veronika Andrlová (6.V) a Antonín Falta (2.B). V kategorii 

D si bronz odvezl Vojtěch Mervart (5.W), Petr Semerák (1.A) byl pátý a Jan Karvai (5.W) šestý. 

Úspěšnými řešiteli byli také Markéta Lipovská (5.V), Marek Vlček (5.V), Jakub Král (1.A), Eliška Kavanová 

(5.V), Pavel Růžička (1.B) a Václav Voltr (1.B) a o úspěch v soutěži se pokoušeli ještě Jan Vondráček 

(5.W), Jan Bohadlo (5.V), Štěpán Jirman (5.V), Marian Novotný (1.B), Petr Zákravský (1.B) a Jakub Kortus 

(5.V). Musica Viva s prof. Poutníkem se zúčastnila krajské soutěžní přehlídky pěveckých sborů v Hradci 

Králové. Musica Viva získala stříbrné pásmo a byla navržena do celostátní přehlídky, která se 

každoročně koná v Opavě. Ve dnech 24. - 29. dubna organizovala prof. Pavlíčková v Náchodě i ve škole 

Španělské dny. 

25. dubna se na půdě Univerzity v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo chemické olympiády kategorie 

B ( 3. ročník, septima). Po úspěšném absolvování kola školního odjeli naši školu reprezentovat tři 

studenti. Timotej Mareš (6. V) získal stříbrnou medaili, Jakub Suk (3. A) se umístil na 8. místě a Jakub 

Regner (7. V) na 10. místě. 

27. dubna se prof. Preclík a Forejt zhostili fortografování tříd a pedagogického sboru. Tři naši studenti 

nás reprezentovali v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C. Monika Vydláková (3.V) 

zvítězila, Lucie Lemfeldová (4.W) byla druhá a do okresního kola postoupil také Petr Mastík (4.V). 

28. dubna navštívili studenti 5.V a 1.B s prof. Klemencem, Polákem a Preclíkem IQ park v Liberci. 

Stejnou exkurzi absolvovali 30. dubna studenti 5.W a 1.A s prof. Sršňovou a G. Škodovou. 

28. dubna zhlédli studenti španělštiny v rámci Španělských dnů v aule představení ve španělštině "Viaje 

con aventura". 

29. dubna jel prof. Divišek s fotbalovým týmem na turnaj do polského Mirsku do druhého kola Poháru 

česko-polského přátelství. I druhé místo v turnaji s týmem bez maturantů a dalších opor stačilo na 

postup do finálové části turnaje v Liberci, které proběhlo 3. června. Fotbalisté hráli v sesatvě Aleš Jansa 

(7.W), Ondřej Hušek (6.W), Vojtěch Joska (4.W), Sebastian Štelzig (7.W), Jáchym Dostál (1.B), Martin 



Kováčik (6.W), Pavel Růžička (1.B), Tomáš Macek (6.V), Pavel Bláha (3.A), Pavel Urban (6.V) a Marek 

Oleják (7.W).  

30. dubna doprovodila prof. Zikmundová postupující kvartány do krajského kola Fyzikální olympiády 

v kategorii E do Hradce Králové. Naše gymnázium reprezentovalo celkem sedm studentů z 24 

soutěžících. Druhé místo vybojoval Michal Matoulek (4.W), páté místo získal Matěj Grohmann (4.W), 

sedmé místo obsadil Jan Pikman (4.V) a deváté místo patří Davidu Továrkovi (4.W). Mimo první desítku 

skončili Jana Možíšová (4.W), Petr Mastík (4.V) a Vojtěch Brejtr (4.W). Prof. Rojtová doprovodila 

volejbalistky z nižšího gymnázia na krajské kolo volejbalového turnaje. 

Ve dnech 4. - 11. května se konala písemná část společné části maturitní zkoušky. 11. května 

vypracovali přihlášení studenti maturitní test z předmětu Matematika+. Tato zkouška patřila mezi 

nepovinné zkoušky. Z naší školy se k ní přihlásilo 20 studentů. 

5. května si prohlédli Pražský hrad a Staré Město žáci 3.W za doprovodu prof. Fišerové a Š. Škodové. 

6. května vyslechli v aule studenti 5.V+W a 1.A+B koncert "Majáles - historická barokní hudba". Prof. 

Divišek a Slavík doprovodili atlety z nižšího gymnázia na 46. ročník Pohár rozhlasu do Nového Města 

nad Metují. Mladší žákyně Lucie Žáčková (1.W), Julie Remešová (2.V), Adéla Breitrová (1.V), Klára 

Nováková (1.W), Jana Jirmanová (2.V), Kristýna Bartošová (2.W), Anna Marie Bílková (2.W), Oluša 

Gajdošová (2.V), Karolína Křenková (2.W) a Aneta Spilková (2.V) vybojovaly pěkné 3. místo. 

K nejcennějším výsledkům patří umístění našich výškařek, Gajdošová zvítězila výkonem 136 cm 

a Bílková obsadila 2. místo výkonem 132 cm, a vítězství ve štafetě 4x60 m (Žáčková, Jirmanová, 

Remešová, Gajdošová). Starší žákyně Nikola Drábková (4.W), Jana Možíšová (4.W), Alžběta Jansová 

(4.W), Markéta Dvořáková (4.W), Jana Tomková (4.W), Nikola Hlavatá (3.W) a Karolína Hrubá (3.W) 

obsadily také 3. místo. Zde nejlepších výsledků dosáhly opět výškařky, Dvořáková 1. místo výkonem 

132 cm a Jansová 2. místo 128 cm. Mladší žáci Jakub Čejchan (2.V), Marek Rosa (2.V), Lukáš 

Novohradský (2.V), Vojtěch Ťokan (2.V), Filip Kolář (2.W), Martin Felkl (2.W), Petr Šolc (2.W), Adam 

Joudal (2.W), Daniel Ježek (2.W), David Katuš (1.V), Bohdan Ptáček (1.V) a Jan Zákravský (1.V) skončili 

na 4. místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Kolář 3. místem v běhu na 1000 m. Starší žáci Tomáš Křivda 

(4.V), Miroslav Říha (4.V), Josef Prouza (4.V), Martin Hrach (4.V), Vojtěch Joska (4.W), Jakub Divišek 

(4.W), Vojtěch Vyskočil (4.W), Tomáš Kubíček (4.W) a Jan Čejchan (3.W) byli stejně jako dívky třetí. 

V běhu na 1500m zvítězil Tomáš Křivda, Martin Hrach obsadil třetí místo ve skoku vysokém výkonem 

152 cm. 

11. května jeli na exkurzi do Terezína žáci kvarty s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou a Karáskovou. 

Tématicky navázala na tuto exkurzi 15. května přednáška o holocaustu a o soudobém Izraeli. Přivítali 

jsme ve škole pamětnici holocaustu paní Vidlákovou a o soudobém Izraeli dětem povypravoval pan 

Hejret. 

12. května jeli do ZOO a botanické zahrady v Liberci studenti 1.A+B s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 

Studenti dějepisného semináře ze septimy a 3. ročníku navštívili s prof. Štegerovou Okresní archív 

v Náchodě. 

13. května pořádala již tradičně Liga proti rakovině veřejnou sbírku Květinový den. Z naší školy se do 

sbírky zapojilo 20 studentů. 

13. května se konalo okresní kolo Pythagoriády pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých 

gymnázií. Náš Martin Stuchlík (3.W) obsadil 2.-5. místo, školu reprezentovali ještě Jakub Ježek (3.W) 

a Martin Čech (3.V). 14. května proběhlo okresní kolo Pythagoriády pro primu a sekundu. V obou 

kategoriích se všichni tři naši žáci dostali mezi úspěšné řešitele. V kategorii pro primu Tomáš Heger 



(1.V) obsadil 2.-3. místo, Dominik Rufer (1.W) 4.-5. místo a Dominik Budař (1.V) 6.-7. místo. V kategorii 

pro sekundu byli Jakub Čejchan (2.V) a Jaroslav Grulich (2.V) na 1.-4. místě a Petr šolc (2.W) na 6.-9. 

místě. 

14. května absolvovali studenti 2.B s prof. Fišerovou a Olšanovou literárněhistorickou exkurzi do Prahy. 

Prohlédli si Pražský hrad a Staré Město. V odpoledních hodinách měli rodiče prostor pro konzultace 

s učiteli. Na konzultace bylo třeba se předem objednat. 

15. května se o úspěch v krajském kole Biologické olympiády v kategorii C pokusili postupující studenti 

v doprovodu prof. Matěnové. Lucie Lemfeldová (4.W) a Monika Vydláková (3.V) se zařadily mezi 

úspěšné řešitele. 

Ve dnech 18.-21. května probíhala ústní část maturitních zkoušek ve 4.A a 4.B. Předsedou maturitní 

komise ve 4.A byl jmenován PaedDr. Milan Kulhánek z Gymnázia Broumov a ve 4.B Ing. Ondřej Lev, 

PhD. z Gymnázia Trutnov. 

19. května pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii G. První 

čtyři místa obsadili naši žáci Matyáš Háze (2.W), Jaroslav Grulich (2.V), Filip Kolář (2.W) a Jan Pěček 

(2.W) v tomto pořadí, Štěpánka Mazurová (2.V) byla na 6.-7. místě a školu reprezentovali také Michael 

Obst (2.V), Kristýna Bartošová (2.W), Oluša Gajdošová (2.V), Petr Šolc (2.W) a Ondřej Ptáček (2.W). 

Ve dnech 20.-22. května byli studenti 5.V na školním výletě v táboře u Vernéřovické studánky s prof. 

Ježkem a s prof. Půlpánovou (t. č. na mateřské dovolené). 

Ve středu 20. května doprovodí prof. Jaroušová soutěžící do krajského kola Biologické olympiády 

kategorie D. 

Ve dnech 25. - 28. května proběhly ústní maturitní zkoušky v 8.V a 8.W. Předsedkyní maturitní komise 

v 8.V byla Mgr. Kamila Matejíková z Gymnázia Úpice a předsedou v 8.W byl jmenován Mgr. Jiří Šleis 

z Gymnázia Broumov. 

V pondělí 25. května začaly týdenní cyklistické kurzy u Pastvického rybníku u Kutné Hory. První třídou, 

která kurz absolvovala byla 7.W s prof. Zapletalem a Diviškem. 1. června je vystřídali studenti 3.B s prof. 

Košvancem, Matěnovou a Vrátilovou, 8. června studenti 7.V s prof. Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou 

a poslední třídou byla od 15. června 3.A s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem. 

25. května se studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule vzdělávacího programu 

"Východní Afrika - kolébka lidstva". 

26. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Macurou. Prohlédli si 

Vyšehrad, Slavín, Národní galerii a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení "Tři mušketýři". 

Studentský filmový klub Jeden svět na školách uspořádal na úterý 26. května projekci časosběrného 

dokumentu o životě mladé narkomanky a jejím marném zápasu se závislostí "Katka". Promítání bylo 

doplněno besedou se specialistou na drogové závislosti. Zúčastnili se studenti primy, sekundy, 3.V, 

4.W, 5.V a 1. ročníku. Žáci 4.V a 3.W se zúčastnili besedy s Miloněm Čepelkou. 

Ve dnech 27. - 29. května sjížděli Sázavu v rámci školního výletu žáci 4.V s prof. Poutníkem, Rojtovou 

a Zikmundem. 

28. května se v odpoledních hodinách uskuteční setkání ředitele školy s budoucími studenty, na kterém 

budou informováni o organizačních záležitostech jejich nástupu na školu. 



29. května absolvovali tématický den "Den ve středověku" žáci sekundy výletem do Centra řemesel 

v Botanicu v Ostré nad Labem s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou a Olšanovou. Pro absolventy školy z roku 

1965 uspořádalo ředitelství školy spolu s Nadací Jiráskova gymnázia slavnostní setkání po 50 letech od 

maturity s názvem "Zlatá maturita". Zúčastnilo se ho více než 60 "zlatých maturantů". 

Do Ostružna u Jičína jeli na školní výlet ve dnech 1.-3. června studenti 5.W s prof. Macurou a Felklovou. 

V odpoledních hodinách odjížděli na vodácký školní výlet na Vltavu studenti 2.A s prof. Víchem 

a Pavlíkem a studenti 6.W s prof. Rojtovou a Zikmundem. Vrátili se 4. června. 1. června si v Praze 

prohlédli studenti 5.V s prof. Nývltovou Vyšehrad a budovu Stavovského divadla a v témže divadle 

zhlédli představení "Othello". 

2. června absolvovali tématický den Den v antice primáni v Antickém muzeu v Hostinném s prof. 

Nývltovou, Fišerovou a Dvořáčkovou. 

Ve dnech 3.-5. června byli na školním výletě v Jinolicích studenti 1.A s prof. Jaroušovou a Misarovou 

a v Dolcích u Trutnova žáci 2.W s prof. Lubasovou a Slavíkovou. 

3. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 2.B a žáci dramatické výchovy ze 

2.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou představení "Evžen Oněgin". Na turnaj v sálové kopané smíšených 

družstev s názvem Férový fotbal smíšených družstev doprovodil fotbalisty a fotbalistky prof. Zapletal. 

Antonín Falta (2.B), Petr Roztočil (2.B), Martin Kolář (2.B), Tereza Macková (2.B) a Jana Prauseová (7.W) 

obsadili 4. místo. 

4. června si převzali maturanti v odpoledních hodinách maturitní vysvědčení za účasti rodičů 

a ostatních blízkých při slavnostním předávání v aule. 

5. června odjelo 18 studentů s prof. Ježkem na Expedici Banát do Rumunska. Vrátili se 14. června. Ve 

dnech 5.-10. června navštívili Azurové pobřeží ve Francii 30 studentů francouzského jazyka s prof. 

Felklovou, Zapadlem, Hronkovou a Javůrkovou. 

8. června odjel fotbalový tým chlapců s prof. Diviškem reprezentovat školu v Poháru česko-polského 

přátelství v kopané středních škol do Liberce. Naši studenti v obou vyrovnaných utkáních těsně podlehli 

a skončili na čtvrtém místě. Celého turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct středních škol z České 

republiky a Polska, takže čtvrté místo je pěkným úspěchem. Chlapci hráli v sestavě David Vik (7.W), 

Aleš Jansa (7.W), Jáchym Dostál (1.B), Sebastian Štelzig (7.W), Jan Ježek (1.B), Ondřej Hušek (6.W), Jan 

Čejchan (3.W), Ondřej Bělka (1.A), Tomáš Macek (6.V), Jan Havlena (5.W), Lukáš Mikšovský (7.W), 

Martin Kováčik (6.W),  Pavel Růžička (1.B), Marek Oleják (7.W) a Pavel Urban (6.V). Jan Havlena byl 

vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.  

Prof. Jaroušová doprovodila 8. června studentku do krajského kola soutěže Poznávání přírodnin. 

Na Lučinách v Krkonoších strávili svůj školní výlet žáci 1.V s prof. Nývltovou a Karáskovou ve dnech 8.-

10. června. 9. června odjeli žáci 2.V s prof. Diviškem a Zapletalem na školní výlet do Sedmihorek, vrátili 

se 11. června. 

10. června jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Fišerovou a Misarovou 

a studenti 1.B s prof. Š. Škodovou a Štegerovou. Navštívili Vyšehrad a ve Švandově divadle zhlédli 

představení "Hamlet". 

11. června navštívili včelín v Teplicích nad Metují žáci 1.V s prof. Rojtovou a Jaroušovou. 

12. června navštívili Pražský hrad studenti 6.W s prof. Vrátilovou a ve Švandově divadle zhlédli 

představení "Hamlet". 



Prof. Dvořáčková jela se studenty divadelníky do Malých Svatoňovic na Festival dětských divadel. 

Členové souboru Hidrak a dramatické výchovy ze sekundy již počtvrté reprezentovali naše gymnázium 

na 9. ročníku přehlídek dětských a studentských divadelních souborů Čapkiana. Kristýna Pavlasová 

(6.W) spolu s Adamem Budařem (6.V) a Františkem Šedivým (6.V) zvítězili s dramatizací Čapkovy 

povídky „Telegram.“ Obhájili i vynikající druhé místo s povídkou „Věštkyně, do které angažovali 

i terciána Viktora Tomka (3.V). Děti ze sekundy se umístily také na pěkném druhém místě s dramatizací 

pohádky „ Kterak král kočku kupoval". V roli šaška byla oceněna Jana Jirmanová (2.V) a v roli princezny 

Markéta Bohadlová (3.V). Studenti z 3.V a 2.V, kteří jsou členy Hidraku, se představili s dramatizací 

balady z Podkarpatské Rusi "Balada o Juraji Čupovi“. Byli oceněni čestným uznáním a zvláštní ocenění 

obdržel Viktor Tomek (3.V) za roli cikána hrajícího na housle tesklivé romské melodie. Ve stejný den 

studenti zorganizovali s pomocí prof. Preclíka ve škole turnaj ve skládání Rubikovy kostky. 

15. června se postupující studenti pokusili o úspěch v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus 

za doprovodu prof. Diviška. Naši studenti prokázali úžasné vědomosti především z geografie a dalších 

vědních disciplín a získali krásná umístění. V kategorii SŠ v konkurenci nejlepších 49 školních tříd z celé 

České republiky zvítězila trojice našich oktavánů - Jan Čečetka (8.W), Jakub Šmída (8.W) a Vojtěch 

Hruša (8.W). Pojedou díky tomu na expedici Eurorebus 2015 do vybrané turisticky atraktivní lokality 

v zahraničí. Kromě atraktivních cen dostala naše škola zbrusu nový dataprojektor do učebny zeměpisu. 

Jan Čečetka navíc získal vynikající  třetí místo v kategorii jednotlivců. Neztratili se rozhodně ani ostatní 

reprezentanti Jiráskova gymnázia. Těsně pod stupni vítězů v obrovské konkurenci v kategorii ZŠ01 

skončili studenti 2.V - Štěpánka Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek na velmi pěkném šestém 

místě (z 55 školních tříd). Nejmladší primány, kteří obsadili 37. místo, reprezentovali Tomáš Heger 

(1.V), Dominik Budař (1.V) a Antonín Staněk (1.V). 

Tomáši Hegerovi v soutěži jednotlivců ve stejné kategorii expedice unikla o jediný bod a získal nádherné 

5. místo. 

Ve dnech 15.-16. června se tým 5 terciánů (kapitán Šimon Prudil (3.V), Ivana Lukášová (3.W), Aneta 

Vacková (3.W), Jakub Ježek (3.W) a Martin Stuchlík (3.W)) zúčastnil v ostravské televizi natáčení 

soutěže s přírodovědnou tématikou U6 - úžasný svět techniky. Soupeř z gymnázia v Bílovci se 

v soutěžním duelu projevil jako lepší. Naše studenty doprovodila prof. Zikmundová. 

Ve dnech 15.-17. června se konaly tři školní výlety. 1.B jela s prof. Š. Škodovou a Balcarovou do Starých 

Splavů, 1.W s prof. Košvancem a Matěnovou do Pece pod Sněžkou a 3.V s prof. Dvořáčkovou 

a Slavíkovou do Deštného v Orlických horách. 

V tomto týdnu se uskutečnily dva vodácké výlety. Na první odjížděli studenti 2.B s prof. Pavlíkem 

a Zapletalem 15. června v odpoledních hodinách a vrátili se 18. června, na druhý jeli studenti 6.V s prof. 

Forejtem a Diviškem 16. června odpoledne a vrátili 19. června. 

17. června doprovodil studentky na plážový volejbal prof. Slavík. Tým ve složení Pavlína Ševců (1.A), 

Kristýna Ansorgová (1.A) a Markéta Kubínová (1.A) zvítězil a tým ve složení Pavla Čížková (7.W), Jana 

Prauseová (7.W), Julie Prokopová (4.V) a Pavla Brátová (4.V) byl druhý. V Praze vyvrcholil 6. ročník 

Středoškolské ligy ultimate frisbee a ve finálových bojích opět nechyběli zástupci Jiráskova gymnázia. 

V soubojích osmi nejlepších týmů letošní sezóny se jim dařilo a prohráli až ve finále s Česko-anglickým 

gymnáziem České Budějovice po vyrovnaném průběhu. Náš tým hrál v sestavě Jan Halda (8.W), Tomáš 

Košek (8.W), Vojtěch Hruša (8.W), Vojtěch Mělnický (8.W), Jakub Šmída (8.W), Monika Venclová (8.W), 

Ondřej Kosek (4.B), Miroslav Málek (4.B), Lucie Šacherlová (7.W) a Vojtěch Joska (4.W). 

V Lachově u Teplic nad Metují trávili ve dnech 17.-19. června školní výlet žáci 3.W s prof. Klemencem 

a Brátem. 



18. června jeli na literární exkurzi do České Skalice studenti 2.A s prof. Dvořáčkovou. 

19. června absolvovali botanickou vycházku do okolí studenti 5.W s prof. Balcarovou. 

20. června odletěla skupina 47 studentů španělského jazyka na poznávací zájezd do Španělska s prof. 

Pavlíčkovou, Pavlíkem a Javůrkovou. Místem pobytu bylo Costa Brava. Vrátili se v neděli 28. června. 

22. června jela prof. Matěnová s několika zájemci z řad studentů do Gnotobiologického ústavu na 

Novém Hrádku. Na exkurzi do Malých Svatoňovic jeli žáci 4.W s prof. Lubasovou a Misarovou. 

23. června se po stopách regionálních pověstí vydali na Boušín a na Rýzmburk žáci 2.V s prof. 

Dvořáčkovou a Olšanovou a do Malých Svatoňovic studenti 3.A s prof. Forejtem a Jirkovou. Botanickou 

vycházku absolvovali studenti 5.V s prof. Ježkem a 1.A s prof. Jaroušovou a Misarovou. Žáci 4.V zhlédli 

v kině Vesmír film "Noc v muzeu 3". 

24. června odjeli na třídenní vodácký školní výlet na Sázavu žáci 4.W s prof. Karáskovou, Rojtovou 

a Víchem. Žáci 4.V navštívili s prof. Zikmundovou náchodskou teplárnu. Primáni strávili "Den se zvířaty" 

a s prof. Ježkem, Nývltovou a Košvancem. Do Ratibořic zavítali na literární exkurzi studenti 6.V s prof. 

Forejtem a Sršňovou a na botanickou vycházku se vydali žáci 2.V s prof. Jaroušovou a Misarovou 

a studenti 2.B s prof. Slavíkem. 

25. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok. Prof. Klemenc a Preclík 

organizovali pro zájemce Robotický den - ukázky robotů žáků prim a sekund postavených v rámci 

předmětu Hrátky s robotikou a také robotů z robotického kroužku. Žáci tak mohli zhlédnout zápasy 

v robotickém sumu, záchranu mědvěda z bludiště a videa z různých robotických soutěží. Na 

zoologickou vycházku se vydali studenti 6.V s prof. Slavíkem a po stopách války z roku 1866 studenti 

7.W s prof. Macurou a Zapletalem. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

26. června navštívili Malé Svatoňovice studenti 7.V s prof. Nývltovou a žáci 4.V s prof. Poutníkem 

a Hronkovou a výtopnu v Jaroměři studenti 2.A s prof. G. Škodovou. Den s Hamletem připravil ve škole 

prof. Macura pro svou třídu 5.W. Exkurzi po okolí absolvovali žáci 3.W s prof. Klemencem, 2.W s prof. 

Lubasovou a Kolářskou a literární regionální vycházku studenti 6.W s prof. Vrátilovou. Turnaj 

v bowlingu připravila pro své studenty z 1.B prof. Š. Škodová. 

29. června se několik tříd vydalo na regionální poznávací vycházky pro okolí: 1.V s prof. Nývltovou, 

2.V s prof. Diviškem a Javůrkovou, 3.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou, 3.W s prof. Klemencem, 

1.B s prof. Š. Škodovou, 5.V s prof. Ježkem, 6.V s prof. Forejtem, 7.V s prof. Brátem a 3.B s prof. 

Matěnovou. Třídnický den si udělali žáci 4.W s prof. Karáskovou, 1.A s prof. Jaroušovou a 6.W s prof. 

Rojtovou. Do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení "Kytice" jeli studenti 5.W s prof. 

Macurou a Víchem a do výtopny v Jaroměři studenti 2.B s prof. G. Škodovou a Fišerovou. 

Přírodovědnou vycházku po okolí absolvovali žáci 4.V s prof. Slavíkem. Za pověstmi regionu se vydali 

žáci 2.W  sprof. Lubasovou a Kolářskou. V odpoledních hodinách se profesoři neformálně rozloučili 

s končícím školním rokem. 

30. června obdrželi žáci závěrečné vysvědčení a od 1 června do 31. srpna měli letní prázdniny. 

zapsala Martina Javůrková 


