
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

Jiráskova gymnázia v Náchodě 

 
 

Školní rok 1997 - 1998 
  

Ve školním roce 1997-98 

byla dokončena generální oprava fasády školy umístěním sousoší, které představuje bohyni 
vědy a umění Minervu. Autorem sochy vysoké necelé 3 metry je pan Jan Plíšek. Historie 
sousoší, které bylo umístěno na atice v roce 1901, je neznámá. V páté výroční zprávě Obecné 
jubilejní školy reálné císaře a krále Františka Josefa I. je na straně dvacáté napsáno: Nad 
střední atikou vyzdobenou řadou kuželek nalézá se alegorické sousoší od Zmeka, 
představující mládež studující pod záštitou města Náchoda. První a druhé patro postranních 
risalitů je vyzdobeno dvěma pilastry, mezi nimiž se nalézají výklenky se sochami vědy a 
umění od Procházky a Seelinga. Zatímco tyto sochy se uchovaly dodnes, o osudu 
alegorického sousoší není v dostupných pramenech zmínky. Je zásluhou našeho kolegy a 
absolventa Jiráskova gymnázia Antonína Kříže, že původní sousoší objevil na dobových 
fotografiích, jejichž je vášnivým sběratelem, zvětšil je a okopíroval do velikosti, ze které se 
dala podoba původního sousoší poznat. O vytvoření repliky sousoší byl požádán pan Jan 
Plíšek. Na základě několika fotografií zhotovil sádrový model, který byl posouzen ředitelem 
náchodské galerie PhDr.Janem Kapustou a výtvarníkem a bývalým profesorem Jiráskova 
gymnázia Bohumírem Španielem. Na základě schváleného modelu a předloženého rozpočtu 
bylo objednáno 3,5 m; pískovce ve třech kvádrech. Do sochařského ateliéru pana Plíška byl 
pískovec dopraven na podzim roku 1996 a práce na soše mohla začít. Nebýt vážného 



onemocnění sochaře, zdobila by socha školu již v době oslav stého výročí jejího založení v 
červnu 1997. Replika sousoší představuje bohyni Minervu, jak předává zakládající listinu 
gymnáziu. Rozpočet na zhotovení modelu a vytvoření díla včetně materiálu činil 295 000 Kč, 
skutečná cena byla 293 252,36 Kč. Z fondu rozvoje investičního majetku byla vyplacena 
částka 231 252,36 Kč. Z darů pak město Náchod přispělo částkou 20 000 Kč, Rubena Náchod 
21 600 Kč, Bartoň textilní závody, a.s. částkou 10 000 Kč a manželé Nemastovi 10 000 Kč. 
Všem dárcům srdečně děkujeme. Závěrem konstatujme, že popisu nové školní budovy je ve 
zmíněné páté výroční zprávě za školní rok 1901-1902 věnováno deset stránek a čtyři plánky 
jednotlivých podlaží. Z každého řádku lze vyčíst radost a hrdost nad dokončeným dílem. 
Chceme-li navázat na dobré tradice náchodské reálky, i my bychom měli mít ten pocit hrdosti 
a radosti, že jsme učiteli a žáky Jiráskova gymnázia v Náchodě. Zvláště když v úspěšnosti 
uchazečů při přijímání na vysoké školy se řadíme mezi přední gymnázia v České republice. 

Javůrek Miloslav 
ředitel školy 

  

Ze školní kroniky  

Poprvé po dlouhé době se během prázdnin neprováděly žádné stavební ani jiné úpravy školy. 
Pedagogický sbor se tak mohl od 28. srpna nerušeně připravovat na výuku. O vzruch se 
staralo pouze několik studentů snažících se úspěšně složit opravné zkoušky. Bohužel ne všem 
se to podařilo. 
Na úvodní pedagogické radě byli sboru představeni dva noví kolegové Ing. Dalibor Vích a 
Mgr. Luboš Čepa. Oba nám vypomohou s výukou informatiky a výpočetní techniky. Ing. 
Vích je kmenovým zaměstnancem Střední průmyslové školy textilní ve Velkém Poříčí a prof. 
Čepa učí na Soukromé střední škole podnikatelské v Náchodě. K 25. 8. nastoupila také nová 
mzdová účetní a hospodářka paní Alena Ježková. 
Na mateřské dovolené zůstala i nadále prof. Hana Zikmundová. 
Vlastní školní rok začal v pondělí 1. září. Do dvou prvních ročníků čtyřletého gymnázia 
nastoupilo 58 studentů (z toho 27 chlapců). Přijímací zkoušky konalo v I. kole 55 studentů (z 
toho 25 chlapců). Bezprostředně bylo přijato 50 studentů (z toho 23 chlapců) a 1 chlapec byl 
přijat na odvolání školským úřadem. Ke 2. kolu se dostavilo 6 studentů (z toho 2 chlapci). 
Přijati byli všichni bez odvolání. Celkem bylo přijato 57 studentů. Jeden chlapec byl do 
prvního ročníku zařazen z důvodu přestěhování. Do dvou prim osmiletého studia nastoupilo 
60 studentů (z toho 31 chlapců). Přijímací zkoušky konalo 137 studentů (z toho 56 chlapců). 
Bezprostředně bylo přijato 52 žáků (z toho 28 chlapců). 1 dívka byla přijata po dodatečných 
zkouškách. V původním termínu se nemohla dostavit ze zdravotních důvodů. 8 studentů bylo 
přijato školským úřadem po odvolacím řízení. 4 studenti (z nich 1 dívka) po zveřejnění 
výsledků oznámili, že do primy nenastoupí. Dali přednost třídě s matematickým zaměřením 
na ZŠ Komenského. Místo nich byli přijati 3 chlapci. 
Ještě tentýž den se sešli pracovníci školy v hojném počtu na zahradě ZŠ Komenského ve 
Starém Městě, aby vzpomněli roku starého a sepředli plány na rok nový. Prof. Oleják 
připravil výborné vepřové maso na lorně. 
Další pondělí 8. září odjel náš Sboreček se sbormistrem Ing. Čejpem na koncert do Anglie. 
Navázat kontakty s anglickým školstvím se s ním vydal i ředitel prof. Javůrek. Všichni se ve 
zdraví vrátili 14. září. 
15. září dlouhodobě onemocněla prof. Kolářská. Po značném úsilí se za ni podařilo sehnat na 
dobu od 6. října do 31. ledna nejprve paní učitelku Radmilu Noskovou z Nového Města nad 



Metují a později od 6. února do 1 . března paní učitelku Jaroslavu Špráchalovou z Náchoda. 
Obě, již důchodkyně, se obětavě věnovaly českému jazyku v nižších ročnících víceletého 
gymnázia. V oktávě vypomáhal prof. Fetters. Občanskou nauku suplovali neúnavně kolegové 
"občankáři". Všem patří dík za to, že nám pomohli nelehkou personální situaci zvládnout. 
Od 15. do 20. září podnikli prof. Košvanec a prof. Slavíková s vybranou skupinou studentů 
zeměpisnou exkurzi do Švýcarska. 

16. září se sešla maturitní komise ve složení prof. Javůrek, prof. Sršňová, prof. Kolářská a 
prof. Olšanová a byla přítomna úspěšnému složení opravné maturitní zkoušky studentky 4.B 
sl. Ehrenbergerové z českého jazyka a literatury. 
V pondělí 22. září se studenti 1. a 2. ročníku zúčastnili koncertu v aule školy. Od tohoto dne 
byl také pedagogický sbor oslaben o dalšího dlouhodobě nemocného kolegu prof. Košvance. 
Celou dobu za něho suplovali jeho kolegové "zeměpisci" a "tělocvikáři". I jim patří dík za 
obětavou práci navíc. 
Ve dnech 23. až 27. září u nás pobývali studenti a učitelé z dánské partnerské školy ve Vejle. 
Spali ajedli v rodinách studentů a několika pedagogů. Ti se jim také starali o program pobytu. 
Za stejných podmínek u nás ve dnech 14. až 25. října byli studenti a učitelé z partnerské školy 
v německém Georgsmarienhiitte. 
Jako každoročně i letos podnikli studenti se zájmem o výpočetní techniku pod vedením prof. 
Bráta a Vícha zájezd na brněnský veletrh informačních technologií INVEX. Ten se konal 16. 
října. 
20. října skončila pracovní neschopnost prof. Košvance. 
Ve dnech 21. a 24. října zahráli naši studenti, prof. Forejt a prof. Nývltová pro okolní školy, 
primy, 1. ročník a veřejnost 4x divadelní hru P. Dostála Výtečníci, jejíž premiéra se konala v 
červnu při příležitosti oslav stého výročí založení našeho gymnázia. Hra měla opět velký 
úspěch. Dokonce se velmi dobře bavili i němečtí studenti neznající ani slovo česky. 
23. října navštívili studenti nižšího gymnázia koncert skupiny Kantoři v Beránku. Vstupné 25 
Kč. 
Ve dnech 27. až 29. října měli studenti podzimní prázdniny. 
4. listopadu zhlédli studenti 2. až 4. ročníku v kině Vesmír český film Zapomenuté světlo. V 
stupné 19 Kč. 
7. listopadu proběhlo v tělocvičnách naší školy tradiční setkání pedagogických sborů z 
gymnázií Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Vrchlabí, Úpice a Náchod. Hrál se 
volejbalový turnaj, povídalo se, zpívalo, tančilo a zcela neplánovaně vystoupil i kouzelník 
kolega Vích. Zúčastnilo se asi 90 pedagogů. 
10. listopadu proběhl na škole Den otevřených dveří, při kterém mohli zájemci o studium 
spolu se svými rodiči a širokou veřejností získat detailní informace o naší škole, zhlédnout 
např. fyzikální a jiné pokusy, toulat se Internetem atp. 
21. listopadu se s prof. Forejtem a Nývltovou vydaly prima B a část tercie B na literární 
exkurzi do Strahovské knihovny. Navštívili také výstavu malíře Josefa Lady a večer zhlédli 
balet na motivy Kiplingovy Knihy džunglí v Národním divadle. 
První vlaštovka oznamující studentům blížící se konecjejich studia na naší škole přiletěla 22. 
listopadu. V nádherném sále Beránku se konal jejich stužkovací ples. 

O tom, že život nemusí být při troše nepozornosti zrovna veselý, se studenti 3.a 4. ročníku 
mohli přesvědčit na besedě o AIDS doprovázené filmem. Beseda se konala v kině Vesmír 28. 
listopadu. Symbolické vstupné ve výši 3 Kč bylo věnováno na pomoc osobám postiženým 
AIDS. 
Poslední akcí věnovanou stému výročí založení naší školy byl volejbalový turnaj středních 
škol, který proběhl ve dnech 3. a 4. prosince v tělocvičně naší školy. Organizačně se o něj 



zasloužili prof. Košvanec, prof. Rojtová, prof. Slavíková a prof. Zikmund. 
6. prosince zemřel ve věku 75 let po krátké těžké nemoci náš bývalý kolega a kamarád, dobrý 
pedagog a člověk prof. Václav Myšák. Byl veselý a dobrosrdečný. V našich vzpomínkách 
takový bude žít dál. 
10. prosince navštívili v Beránku všichni studenti divadelní představení Kupec benátský v 
nastudování Divadla komedie z Prahy. Vstupné 30 Kč. Odpoledne proběhl v klubovně školy 
již 2. ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí za účasti zhruba desítky soutěžících a řady 
ochutnávačů z řad pracovníků školy. Vítězem se stala prof. Venclíková. 
Den nato se konalo vánoční posezení pracovníků školy a učitelů, toho času již důchodců, v 
Tepna Clubu. 
15. prosince se ve sborovně školy konala volba členů Rady školy z řad pedagogů. 
Kandidovali prof. Košvanec, prof. Nejman, prof. Slavíková, prof. Suchanková a prof. 
Nývltová. Zvolena byla prof. Nývltová. Zbylá dvě místa se nepodařilo obsadit ani po 
dodatečných volbách. Většina pedagogického sboru tak dala jasně najevo své výhrady k 
existenci dalšího, podle některých naprosto zbytečného orgánu. Rada školy, která byla 
ministerstvem školství o několik měsíců později zřízena, tedy začne pracovat v neúplném 
složení. 
18. prosince vyjela na literárně historickou exkurzi do Prahy septima doplněná o několik 
studentů z oktávy. Zorganizovaly ji prof. Štegerová a Venclíková. Studenti navštívili pražské 
Klementinum, Loretu a další památky. Večer zhlédli v Národním divadle balet Romeo a Julie. 
Poslední vyučovací den před vánočními prázdninami ( 19. 12.) sehrála třída tercie B pod 
vedením tř. uč. Forejta v aule divadelní představení pro žáky ostatních tříd. Byla to pohádka 
O dvanácti měsíčkách nastudovaná v německém jazyce. Po skončení vyučování proběhla v 
klidném prostředí školní klubovny vánoční besídka pracovníků školy. Každý přinesl drobný 
dárek, který získal později losem někdo jiný. Bylo při tom spousta legrace, překvapení i 
radosti. K tomuto dni také ukončil pracovní poměr na naší škole prof. Miroslav Jindra. Odešel 
do podnikatelské sféry. K l . lednu nastoupila na jeho místo prof. Blanka Dvořáčková, která 
předtím působila na Evangelické akademii v Náchodě. 
Od 20. prosince do 2. ledna měli studenti vánoční prázdniny. 
24. prosince k našemu velkému zármutku zemřel ve věku 68 let další bývalý dlouholetý člen 
našeho pedagogického sboru, kolega a přítel doc. PhDr. Stanislav Máslo. Přemohla ho 
zákeřná nemoc, se kterou bojoval už od roku 1990. Byl vždy dobrým pedagogem a člověkem 
a takovým zůstane i v našich myslích. 

K 31 . 12. ukončila pracovní poměr na naší škole lektorka německého jazyka Karin Frühauf. 
Nepřízeň počasí na počátku ledna donutila školu odsunout na později lyžařské výcvikové 
kurzy. První tak odjela až 18. ledna 1.A s prof. Slavíkovou a Suchankovou. 25. ledna je 
vystřídala 1.B s prof. Šulcem a Zikmundem. 1 . února na ně navázala kvinta A s prof. 
Rojtovou a Olejákem. A protože trochu sněhu pořád bylo, odjela 8. února i kvinta B s prof. 
Javůrkem a Zikmundem. Ta se vrátila 15. února. Všechny kurzy se uskutečnily na chatě 
Labská 66 u Bartlovy lávky poblíž Špindlerova Mlýna. 
Škola mezitím žila pololetní klasifikací. Odpočinek studentům nižšího gymnázia dopřálo 
pouze divadelní představení Sněhová královna v provedení Klicperova divadla z Hradce 
Králové v Beránku. Vstupné bylo 35 Kč. 
30. ledna byla předána pololetní vysvědčení a následoval 1 den pololetních prázdnin v pondělí 
2. února. 
5. února odjeli studenti fyzikálního semináře s prof. Polákem na exkurzi do Prahy. Navštívili 
Den s fyzikou na MFF UK. 
Jarní prázdniny tentokrát vyšly na 16. až 20. února. 
2. března se ke svým studentům vrátila prof. Kolářská. 



O tom, že na náš Sboreček se nedá zapomenout,jsme se přesvědčili 4. března, když nás 
navštívilo 20 studentů z Dánska se svými učiteli. Svůj výlet do Prahy spojili s návštěvou 
Náchoda jen proto, že před lety na jejich škole vystupoval náš Sboreček a oni chtěli poznat tu 
školu, na které ti skvělí studenti-zpěváci pod vedením Ing. Čejpa vyrůstají. O jejich program 
se staral především prof. Forejt, jehož hodinu německého jazyka hosté zhlédli. Kromě naší 
školy navštívili náchodský pivovar a byli přijati na radnici. 
10. března došlo po dlouhých jednáních k prořezání stromů před vchodem do budovy 
gymnázia. Přestalo tak hrozit nebezpečí úrazu při pádu starých ztrouchnivělých větví. 
18. března přišli všichni nastrojeni a načesáni. Proběhlo fotografování všech tříd a 
pedagogického sboru. Jedna fotka vážná, druhá veselá. 
20. března se uskutečnila i u nás celosvětová matematická soutěž Matematický klokan. Lze si 
v ní změřit síly se studenty matematiky na celém světě. I někteří naši studenti si vedli velmi 
dobře. 
V následujících dvou týdnech počínaje 22. březnem se uskutečnily odložené lyžařské kurzy. 
První odjela sekunda A s prof. Košvancem a Škodou. 29. března je vystřídala sekunda B s 
prof. Nejmanem a Štegerovou. Ti se vrátili 4. dubna. Zatímco sekunda A měla ještě sníh, 
sekunda B si už moc nezalyžovala. 
Ve dnech 23. až 28. března školu opustili také Sboreček s prof. Forejtem a Ing. Čejpem a 
vybraní studenti s prof. Aršakuni a Cermanovou. Sboreček směřoval do Německa zpívat a 
ostatní do Francie procvičit si jazykové znalosti. 

27. března se sešli zájemci z řad pracovníků školy, aby si v příjemném prostředí Altera Clubu 
zahráli bowling. 
9. a 10. dubna byly velikonoční prázdniny. 
Neklamným signálem blížícího se konce gymnaziálních studií byl pro studenty 4. ročníku 14. 
duben - termín maturitní písemné práce z českého jazyka. Ač někteří nenapsali práci nejlépe, 
stačilo to ve všech případech alespoň na dostatečnou. První krok k maturitě tak učinili 
všichni. Ted'ještě prospět na konci školního roku. 
18. dubna oslavil padesátiny sbormistr Ing. Vlastimil Čejp. K řadě gratulantů se připojujeme i 
my. 
Nástupci pomalu odcházejících maturantů nás měli možnost přesvědčit o svých schopnostech 
20. dubna. A sešlo se jich hodně. O osmileté gymnázium se ucházelo 135 studentů (z toho 75 
dívek). Bezprostředně po zkouškách bylo přijato 29 dívek a 27 chlapců. Na odvolání byly 
školským úřadem přijaty 4 dívky. 1 chlapec a 1 dívka z původně přijatých však později 
oznámili, že k nám z různých důvodů nenastoupí. Místo nich byly přijaty další dvě dívky. 
Celkem tedy bylo přijato 60 studentů (z toho 34 dívek). 
O čtyřleté gymnázium se ucházelo v tomto 1. kole přijímacího řízení 92 studentů (z toho 56 
dívek). Bezprostředně po zkouškách bylo přijato 26 chlapců a 28 dívek. Na odvolání byly 
školským úřadem přijaty 4 dívky. Celkem bylo v 1 . kole přijato 58 studentů (z toho 32 
dívek). 
2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia se uskutečnilo 14. května. Zúčastnilo se jej 
8 studentů (z toho 6 dívek). Po vykonání přijímacích zkoušek byl přijat 1 chlapec a 1 dívka. 
Celkem bylo do I . ročníku čtyřletého gymnázia přijato 60 studentů (z toho 33 dívek). 
Ve dnech 22. a 23. dubna proběhla za přítomnosti administrátorů z okolních škol celostátní 
prověrka znalostí všech maturantů - Sonda MATURANT. Testovaly se všeobecné studijní 
předpoklady a prověřovaly se znalosti z českého jazyka, matematiky (maturující z 
matematiky měli jiný test než nematurující z matematiky) a anglického nebo německého 
jazyka (z toho, z kterého student maturoval). Celý test byl celostátně vyhodnocen. Naši 
studenti dopadli v testu celkově velmi dobře. 
Ve zbytku školy probíhala normální výuka. 



27. dubna byla na střechu nad vchodem do školy instalována socha bohyně vědy a umění 
Minervy, kterou při příležitosti stého výročí založení školy vytvořil sochař Jan Plíšek. Byla 
tak dokončena snaha o obnovu původního vzhledu budovy. Vyzvednutí sochy jediným 
možným jeřábem v našem okrese přihlížela řada diváků. Celou akci ztěžoval silný vítr a délka 
ramene jeřábu. Až po komplikovaném zkrácení závěsu sochy byly získány centimetry 
potřebné k úspěšnému usazení sochy. Akce trvala celé dopoledne. Přítomní diváci nakonec 
odměnili pana Plíška (osobně sochu usazoval den před plánovanou operací srdce), jeřábníka a 
další pracovníky potleskem. 
30. dubna se studenti 3.A vedeni prof. Olejákem zúčastnili televizního čtvrtfinále zeměpisné 
soutěže TERRACLUB, kam se spolu s kvintou B vedenou prof. Slavíkovou probojovali v 
konkurenci asi 1 300 tříd z různých škol. Bohužel se jim nepodařilo po tuhém boji postoupit 
do semifinále. Lépe si vedla kvinta B o týden později a do semifinále konaného 26. května 
postoupila. Bohužel zde podlehla soupeři a zůstala tak před branami finále na čestném 3.-4. 
místě v republice. 

1 . května někteří studenti ze tříd 3.A, 3.B a septima odcestovali spolu s prof. Škodovou, 
Fišerovou a Karastojanovovou na desetidenní pobyt do německého Georgsmarienhiitte. 
4. května se třída 4.A s prof. Bergrovou vydala na exkurzi do puncovního úřadu v Červeném 
Kostelci. 
6. května byla prof. Nývltová se třídou 4.B na literární procházce po Náchodě po stopách 
Škvoreckého Zbabělců a Prima sezóny. O den později vyjeli na biologickou exkurzi do 
Antropologického muzea a Mendelova muzea v Brně prof. Jaroušová a Rojtová se studenty 
biologického semináře. 
9. května odjeli někteří studenti kvint s prof. Štegerovou, Jirkovou a Šimonem na týdenní 
pobyt do dánského Vejle. 
11. května zhlédli studenti vyššího gymnázia v kině Vesmír film Prima sezóna. Vstupné 5 Kč. 
Byl to úvod k 1. ročníku náchodského festivalu studentské tvořivosti. Ten probíhal celý týden 
a skládal se z literárních a výtvarných soutěží studentů, nesoutěžních přehlídek divadelních a 
hudebních studentských těles a řady dalších kulturních akcí. Zúčastnili se ho studenti ze 
středních škol celého kraje. Ukončen byl v pátek 15. května studentským Majáles. Jeho 
součástí bylo i tradiční Poslední zvonění. Na organizaci se podíleli Dům dětí a mládeže 
DÉČKO, Město Náchod a studenti místních středních škol. 
14. května se konalo 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia. 
1 8. května začal pro studenty 4. ročníků Svatý týden. U maturit na jiných školách byly v 
tomto týdnu prof. Cermanová (Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem) a prof. Jirková 
(Gymnázium v Trutnově). Studenti septimy si odjeli protáhnout těla na sportovní kurz k 
rybníku Vidláku nedaleko Kutné Hory. Proháněli je tam na kole, na lodi i pěšky prof. Rojtová 
a Slavíková. Odpoledne se ředitel školy prof. Javůrek sešel se studenty budoucích prim a 
prvních ročníků a jejich rodiči. Provedl rozdělení do tříd a podal jim řadu organizačních 
informací. 
Ve stejný den znovu dlouhodoběji onemocněla prof. Kolářská. Po dobu od 20. 5. do 3. 6. ji v 
nižších ročnících gymnázia zastupovala opět paní učitelka Špráchalová. 
20. května odjela na historickou exkurzi třída tercie B doplněná o část sexty B s prof. 
Forejtem a Dvořáčkovou. Navštívili Terezín a vystoupili na horu Říp. 
Začala též doba školních výletů. První se na výlet vydala třída tercie A s prof. Olejákem a 
Prachařovou. Ve dnech 20. až 23. května putovali po Berounsku. 
25. května vystřídala na Vidláku septimu 3.A s prof. Zikmundem a Karastojanovovou. 

Ve dnech 25. až 28. května proběhly ve čtvrtých ročnících maturitní zkoušky. Předsedy 
maturitních komisí byli: ve 4.A Ing. Karel Urban, CSc. z gymnázia v Trutnově, ve 4.B PhDr. 



Jaroslav Neumann z gymnázia ve Dvoře Králové n. L., v oktávě Mgr. Irena Dobiasová z 
gymnázia v Úpici. Maturitní zkoušku podstoupilo 83 studentů (z toho 1 opakoval loňskou 
maturitu). 
S vyznamenáním prospělo: 32 studentů 
prospělo: 51 studentů (z toho 1 opakující) neprospěli: nikdo 
1 studentka nenastoupila k maturitě ze zdravotních důvodů. Bude maturovat na podzim. 2 
studenti neprospěli v závěru 4. ročníku a nebyli připuštěni k maturitě. 1 studentka byla cizinka 
a v ČR nebude maturovat. 
Prof. Janušová vykonávala ve stejné době funkci předsedy maturitní komise na Gymnáziu ve 
Vrchlabí. 
Červen byl měsícem školních výletů. Některé výlety byly spojeny s exkurzí. Vyjely třídy 
kvinta B s prof. Štegerovou a Olejákem do Telče (1. 6. - 3. 6.), tercie B s prof. Forejtem a 
Matěnovou do Třebenic u Lovosic (3. 6. - 7. 6.), 1 .A s prof. Venclíkovou a Suchankovou do 
Božanova na Broumovsku (7. 6. - 9. 6.), sexta B s prof. Brátem a Víchem do Studánky u 
Vernéřovic na Broumovsku (10. 6. - 12. 6.), 1.B s prof. Sršňovou a Bergrovou rovněž do 
Božanova ( 15. 6. - 16. 6.), sekunda A s prof. Košvancem a Polákem na chatu Olšanka na 
Kralickém Sněžníku ( 15. 6. - 17. 6.), prima B s prof. Nývltovou a Forejtem na Pálavu (16. 6. 
- 18. 6.), prima A s prof. Sršňovou a Kolářskou do Jívky (18. 6. - 19. 6.), sekunda B s prof. 
Jirkovou a Šimonem do Janských Lázní (18. 6. - 20. 6.). 
Uskutečnila se také řada samostatných exkurzí. Prima B byla s prof. Košvancem a Nývltovou 
na literární exkurzi v České Skalici a Ratibořicích (9. 6.), sekundy A a B byly v zoologické 
zahradě ve Dvoře Králové nad Labem s prof. Matěnovou a Jaroušovou ( 10. 6.), tercie A a B 
spolu s 1 .A byly s prof. Matěnovou, Rojtovou a Olejákem na geologicko-zeměpisné exkurzi 
v Nové Pace a okolí (16. 6.), sexta B byla s prof. Dvořáčkovou a Brátem na literární exkurzi 
na Skalce a po Rychnovsku (17. 6.), prima A byla ve stejný den na literární exkurzi v 
Hronově s prof. Kolářskou a Sršňovou, tercie A byla s prof. Dvořáčkovou a Štegerovou na 
historické exkurzi v Terezíně (23. 6.), ve stejný den byla sekunda A na exkurzi s prof. 
Košvancem, Nývltovou a Kolářskou v České Skalici a Ratibořicích. Třetí ročník včetně 
septimy byl 25. 6. s prof. Matěnovou, Dostálem, Jaroušovou a Polákem v Praze. Navštívili 
Hrdličkovo muzeum, technické muzeum. Večer pak jedna část studentů zhlédla v Karlínském 
divadle muzikál Hallo Dolly a druhá část v divadle Na zábradlí hru V Havla Ztížená možnost 
soustředění. 
Sportovně a kulturně se mohli studenti vyžít 3. června, kdy se uskutečnil Den gymplu 
organizovaný bývalými i současnými studenty sdruženými kolem školního časopisu Doutnák 
- Faltusem, Tichým, Macurou (tzv. FATIMA), Zdeňkem Lokajem a dalšími. 

Od 19. do 20. 6. byla v naší budově volební místnost pro volby do Poslanecké sněmovny.  
Školní rok jsme zakončili 29. června přátelským posezením pracovníků školy v areálu 
školních pozemků sousední základní školy ve Starém Městě a 30. června vydáním 
ročníkových vysvědčení studentům. Na závěrečné poradě jsme se rozloučili s prof. Čepou a 
Šolcovou. 

Pavel Škoda 
zást. ředitele 

 


