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�kolní rok 1999-2000 

byl předzvěstí boje o osmiletá gymnázia. �Ú v Náchodě chtěl pro �kolní rok 2000 - 2001 povolit otevření 
pouze jedné ze dvou prim na�eho gymnázia. Přesto, �e se nakonec tuto hrozbu podařilo s pomocí Rady �koly, 
SRPD�, Města Náchoda a veřejnosti odvrátit, není vyhráno. V novele �kolského zákona tak jak je navrhována se 
s osmiletými gymnázii ji� nepočítá. 

Přitom na�e zku�enosti jsou veskrze pozitivní. Nejenom, �e nám studenti osmiletého gymnázia pravidelně 
zvy�ují průměrnou úspě�nost v přijímání na vysoké �koly, ale významně se podílí i na kulturním, sportovním a 
společenském �ivotě �koly. 

Pod vlivem svých star�ích spolu�áků a také díky intelektuálnímu prostředí se v těchto směrech vyvíjejí 
podstatně rychleji. Řada z nich se u� na ni��ím gymnáziu zapojila do činnosti redakce �kolního časopisu, zahrála 
si divadlo, podílela se na organizaci sportovního turnaje atd. V�echny tyto činnosti lze díky spolupráci se 
studenty z vy��ího gymnázia dělat na podstatně vy��í úrovni ne� jen mezi vrstevníky. 

Jako pozitivní hodnotím i změnu rolí, která zákonitě při přechodu na osmileté gymnázium nastává. Určitě 
není zdravé pro�ít devět let na Z� s tím, �e jsem nejlep�í a nikdo na mne nemá a nebo, �e jsem stále ten �patný. 
Odchod na gymnázium naučí ty dosud úspě�né skromnosti a těm kteří zůstali dá mo�nost za�ít úspěch. Vůdcové 
se budou muset podřídit a vedení si budou moci vyzkou�et roli vůdce. 

Naprosto nemám strach z pěstování nějakých elit a nezdravého sebevědomí dětí. Mo�ná je to problém 
velkých měst, kde se na osmiletá gymnázia dostává a� 30% �áků 5. tříd. Na osmiletá gymnázia v na�em okrese 
nastupuje cca 10% �áků, tj. 2 a� 3 z průměrné třídy. 

�e tím poněkud poklesne úroveň tříd na Z�, je nepochybné. Odchod talentů za lep�ími podmínkami je v�ak 
ve společnosti naprosto bě�ný a v�eobecně přijímaný. Přesto např. okresní nemocnice, provinční sportovní kluby 
atd. fungují a mají svůj smysl. Stejným způsobem je nutno nalézt smysl druhého stupně Z�. 

Tvrzení, �e na Z� u� nezůstanou �ádní nadaní �áci je v�ak značně přehnané. Na základě na�ich zku�eností 
mohu konstatovat, �e do prvního ročníku na�eho čtyřletého gymnázia se hlásí dostatečné mno�ství kvalitně 
připravených �áků. 

Zákaz osmiletých gymnázií je krokem vedle, krokem směřujícím k potlačení talentů a individualit (i těch 
studijně méně nadaných), omezujícím pestrost nabídky ve vzdělávání a směřujícím k �edi průměrnosti. 

Pavel �koda, ředitel �koly 

Ze �kolní kroniky 

Srpen 

�kolní rok 1999 - 2000 začal 30. srpna nástupem pedagogů do �koly. Během dne probíhalo neformální 
uvítání a zároveň od osmi hodin probíhaly opravné zkou�ky studentů, kteří neprospěli v minulém �kolním roce. 
3 studenti uspěli u opravné zkou�ky z chemie, 7 uspělo u zkou�ky z matematiky a 3 studenti byli při zkou�ce 
z matematiky neúspě�ní. Po uzavření opravných zkou�ek se profesoři se�li na zahajovací pedagogické radě, kde 
byli přivítáni novým ředitelem �koly Pavlem �kodou. Uvítali jsme také nové členy sboru: prof. Gerdu �kodovou 
(M,F), prof. Jana Je�ka (Bi, Z), prof. Daniela Pavlíka (�j) a prof. Jana Vomelu (Nj, Ch). Dana Vítová ze SOU 
stavebního v Náchodě má na na�í �kole doplněn úvazek. Do trvalého pracovního poměru při�el Ing. Dalibor 
Vích (IVT), který měl mo�nost se s chodem �koly seznámit ji� v předcházejících letech. Zástupkyní ředitele byla 
jmenována prof. Martina Karastojanovová. 

Září 

Vyučování bylo zahájeno ve středu 1. září. Ve třídách přivítali studenty třídní učitelé, po rozhlasových 
vlnách ministr �kolství Eduard Zeman a �kolním rozhlasem zástupkyně ředitele. Prvním dnem na gymnáziu 
zahájili své studium i studenti primy a 1. ročníku (po dvou třídách). Pravidelná výuka podle rozvrhu hodin byla 
zahájena ve čtvrtek 2. září. 

Září proběhlo v atmosféře příprav nového �kolního roku. Připravovali jsme povinnou dokumentaci a 
osnovy, rozbíhali práci v předmětových komisích, ladili rozvrh hodin. Studenti maturitního ročníku zahájili 
přípravu stu�kovacího plesu. 

14. září uspěla u opravné maturitní zkou�ky z dějepisu jedna studentka. 

Proběhla řada atletických závodů. Osmnáct studentů reprezentovalo �kolu v okresním kole Běhu mláde�e 
15. září v Novém Městě nad Metují a �est nejlep�ích i v oblastním kole 22. září. V okresním kole 
Středo�kolského atletického poháru 20. září v Novém Městě nad Metují bylo dru�stvo chlapců na 3. místě a 
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dru�stvo dívek zvítězilo a postoupilo do oblastního finále, které proběhlo 6. října v Týni�ti nad Orlicí. Zde 
děvčata obsadila 5. místo. Na v�ech atletických závodech provázela studenty prof. Rojtová. 

29. září zhlédli studenti sekundy, tercie a kvarty v aule divadelní představení "Osvobozené divadlo od A a� 
do ZET" v provedení Divadélka K. Čapka z Hradce Králové. 

První říjnový víkend vyplnilo 10 studentů z kvarty A spolu se svým třídním prof. Ko�vancem cyklistickým 
výletem do Orlického Záhoří. 6. října jeli studenti 2.A s profesorkami Nývltovou a �tegerovou do Prahy na 
literárně historickou exkurzi "Barokní Praha". Ve stejný den nav�tívilo 39 zájemců o počítačovou techniku z řad 
studentů výstavu s touto tematikou INVEX 99 v Brně. Provázeli je profesoři Vích a Preclík. 

Říjen 

V posledním zářijovém týdnu přijeli do �koly paní Ko�uch, ředitelka Licea im. Boleslawa Chrobrego 
v Klodzku, a její dva zástupci s nabídkou navázat kontakty mezi oběma �kolami. Nabídku jsme přivítali a 
kontakty zahájili ve čtvrtek 7. října výletem do Klodzka. Pro studenty i pedagogy byl připraven polskou stranou 
sportovní den. Hrála se ko�íková, odbíjená, kopaná a stolní tenis. Kromě sportů jsme měli mo�nost prohlédnout 
si partnerskou �kolu, město Klodzko a Muzeum Ziemii Klodzkiej. Zúčastnění studenti i pedagogové (prof. 
�koda, Ko�vanec, Oleják, Pavlík, Polák, Rojtová, Slavíková a Vomela) přijeli spokojeni zpět do Náchoda 
v podvečerních hodinách. 

Tradičně jsme přivítali v těchto dnech i studenty z partnerského gymnázia v Oesede s jejich profesorem 
Peterem Kreipem. Jejich pobyt začal v pondělí 11. října a skončil v sobotu 23. října. I program lze označit jako 
tradiční, němečtí přátelé nav�tívili Prahu a Nové Město nad Metují, vyjeli do Krkono�, prohlédli si Městské 
divadlo Dr. J. Čí�ka v Náchodě, pevnost na Dobro�ově a náchodský pivovar, sehráli volejbalový zápas s na�imi 
studenty, byli přivítáni starostou Miloslavem Čermákem na radnici a účastnili se na�eho vyučování. Individuálně 
v rodinách byl jejich program obohacen o řadu dal�ích aktivit, při nich� se prohlubovaly vzájemné vztahy, a 
rozloučením byla diskotéka s účastí v�ech zainteresovaných studentů a pedagogů. 

Studenti vy��ího gymnázia nav�tívili 21. října městské divadlo, aby zhlédli představení Naivního divadla 
Liberec "Kytice". Z technických důvodů bylo představení předčasně ukončeno. 

V pátek 22. října přijalo 10 pedagogů �koly pozvání Gymnázia v Úpici na setkání gymnázií. Kromě domácí 
a na�í delegace se zúčastnili profesoři z gymnázií v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a v Hostinném. 
Zku�enosti jsme si předávali při streetballu, pétanque, stolním tenisu, při prohlídce �koly a samozřejmě i při 
večeři, tanci a mezi zpěvem. Tě�íme se na setkání v dal�ím �kolním roce ve Dvoře Králové n. L. 

V úterý před podzimními prázdninami vyjeli studenti 2.B s prof. Kolářskou do Klicperova divadla v Hradci 
Králové na večerní představení "Král Lear" od W. Shakespeara. 

V měsíci říjnu se rozběhl turnaj mezi třídními a jedním profesorským mu�stvem ve floorballu a kurz 
výpočetní techniky pro zaměstnance �koly. 

Rizikové těhotenství způsobilo od 4. října dlouhodobou pracovní neschopnost prof. Ol�anové. Její úvazek 
bylo nutné obsadit jiným pedagogem. 14. října jsme přivítali prof. Ondřeje Pumra, který celý úvazek převzal. 

Od 19. října byla po úraze v dlouhodobé neschopnosti prof. Ar�akuni. Její úvazek francouz�tiny vzala slečna 
Veronika Bergrová, angličtinu v sekundě A paní Marcela Richterová a zbývající hodiny angličtiny spojovali na�i 
pedagogové. 

Listopad 

Milým zá�itkem byla 4. listopadu pro studenty vy��ího gymnázia komedie J. F. Jungera "Únos" v Městském 
divadle Dr. Josefa Čí�ka. Hru nastudovala Arnoldiho divadelní společnost, mezi jejími� členy byla řada 
absolventů Jiráskova gymnázia. 

Krásné prostory městského divadla jsme nav�tívili i 13. listopadu, tentokrát na stu�kovacím plese. Tradičně 
ho po studentské hymně "Gaudeamus igitur" zpívané na�ím sborečkem zahájili studenti oktávy. Součástí plesu 
bylo kromě slavnostního stu�kování předtančení oktavánů, taneční �koly Bonstep v Hradci Králové, jejími� 
členy jsou i na�i studenti, a předtančení v akrobatickém rokenrolu. 

V pondělí 15. listopadu proběhla hodnotící porada a za hojné účasti veřejnosti Den otevřených dveří určený 
předev�ím zájemcům o studium na gymnáziu. Den poté se studenti zeměpisného semináře, 1. a 2. ročníku vydali 
na ostrov Papua Nová Guinea, bohu�el jenom na diapozitivech cestovatele Richarda Mikaly. Projekce se konala 
v kině Vesmír a pan Mikala ji doprovodil poutavým vyprávěním. Ve stejný den nav�tívili zaměstnanci �koly 
spolu s rodinnými příslu�níky Národní divadlo v Praze. Ve hře Carla Goldoniho "Sluha dvou pánů" exceloval 
Miroslav Donutil. 

17. listopadu se na�i studenti zúčastnili prvního ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár starosty města. 
V kategorii středních �kol zvítězili. Sportovní reprezentaci jsme měli i následující den v Broumově na 
středo�kolských hrách v basketbalu. Chlapci se umístili na třetím místě. 
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22. listopadu besedoval se studenty v aule spisovatel Ivan Klíma. Setkání bylo velmi milé. Vpodvečer 
proběhly třídní schůzky. 

Biologickou exkurzi absolvovali studenti oktávy s profesorkami Matěnovou a Rojtovou ve středu 
24. listopadu. V Brně nav�tívili Mendelovo muzeum a muzeum Antropos. 

Ve dnech 24. - 25. listopadu se na na�í �kole konalo okresní kolo středo�kolských her v odbíjené. První den 
hrála děvčata a na�e dru�stvo zvítězilo, chlapci druhý den obsadili druhou příčku. 25. listopadu reprezentovali 
�kolu plavci a vyplavali si postup do regionálního kola konaného ve Vysokém Mýtě 2. prosince. Studenty 
doprovázela na obou závodech prof. Rojtová. 

Čas adventní se ohlásil i na gymnáziu. Prvním počinem byl odpolední výlet studentů oktávy A a členů 
historického krou�ku s profesory Dvořáčkovou a Pumrem do Klicperova divadla v Hradci Králové na 
představení "Betlém". 

Prosinec 

V rámci Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, se terciáni s profesory Jarou�ovou a 
Je�kem zúčastnili v kině Vesmír setkání se středo�koláky okresu o problematice viru HIV a nemoci AIDS. 
Během tohoto setkání byl promítnut film "Lék" o přátelství dvou chlapců, z nich� jeden je HIV pozitivní. Filmu 
předcházela předná�ka lektorů z neziskové organizace Sdru�ení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. 
V�ichni účastníci hodnotili tuto akci velmi pozitivně. 

O den později se studentům ni��ího gymnázia představilo v Beránku Východočeské divadlo DRAK s hrou 
"Malá mořská víla". V sobotu 4. prosince zahájil sérii veřejných vystoupení dějepisný krou�ek s barokní hrou 
"Actus pobo�ný o narození syna bo�ího, pána na�eho Je�í�e Krista". První vystoupení se konalo v České Skalici 
na "kramaření", dal�í pak v neděli 19. prosince v Horní Radechové. 21. prosince vpodvečer proběhlo jejich 
společné vystoupení se sborem Skřivánek v aule gymnázia pro veřejnost a následující den zhlédli stejné 
představení studenti na�í �koly. Divadelní hru nastudovala se členy svého krou�ku profesorka Dvořáčková, 
hudební vystoupení Skřivánku re�íroval prof. Poutník. 

V pátek 3. prosince oslavili společně s členy profesorského sboru "Na ostrovech" narozeniny kolegové Josef 
Zikmund (50), Bedřich Nejman (50) a Petr �ulc (40). 

Studenti dějepisného semináře s profesorkami Dvořáčkovou a �tegerovou nav�tívili 7. prosince Hradec 
Králové. Cílem exkurze byly umělecké památky města, Muzeum secese, Vysoká �kola pedagogická a 
Klicperovo divadlo. Zde zhlédli inscenaci hry bratří Mr�tíků "Mary�a". 

8. prosince se konal 4. ročník soutě�e členů profesorského sboru Zelí - cup o nejlep�í kysané zelí tentokrát i 
s účastí místního tisku (Náchodské noviny). Vítězem se stal profesor Richard Brát. Ve stejný den reprezentovala 
�kolu děvčata na regionálním finále ve volejbale a vybojovala zde 2. místo. Postup do republikového kola jim 
utekl jenom o pár bodů. Dívky doprovázela a povzbuzovala prof. Slavíková. 

Do Kanady se na diapozitivech Petra Jansy přenesli studenti zeměpisného semináře, 2. ročníku a sekundy 
v pátek 10. prosince. Beseda s promítáním proběhla v aule �koly. 

V pondělí 13. prosince vyslechli v�ichni studenti a profesoři vánoční koncert vokálně instrumentálního 
souboru Linha singers v Městském divadle Dr. Josefa Čí�ka v Náchodě. 

V následujících dvou dnech se uskutečnily exkurze do Hrdličkova muzea a do Národního technického 
muzea v Praze. V úterý 14. prosince jely do Prahy třídy septima A a 3.A s prof. Brátem, Jarou�ovou a 
Matěnovou, o den později třídy septima B a 3.B s prof. Dostálem, Je�kem, Polákem a Sr�ňovou. 

15. prosince se konal Vánoční turnaj v basketbalu dívek. Na�e dívky byly zastoupeny dvěma dru�stvy 
(mlad�í dívky a star�í dívky). Vedoucí obou dru�stev byla prof. Slavíková. 

16. prosince proběhlo na na�í �kole okresní kolo soutě�e o Evropské unii EUROPANOSTRA 2000. 
Jiráskovo gymnázium reprezentovala tři tříčlenná dru�stva. Kapitánem dru�stva septimy A byl �imon Mědílek, 
členy Martin Vítek a Ladislav Bučko. Septimáni tvořili i dal�í dru�stvo: kapitán Radim Petrů (septima B), 
Ondřej Kolisko (septima B) a Václav Pokorný (septima A). Kapitánem dru�stva oktavánů byl Martin Horák 
(oktáva B), členy �árka Voborníková (oktáva B) a Zdeněk Lokaj (oktáva A). Do krajského kola se probojovala 
dru�stva kapitánů Petrů (vítězové okresního kola) a Horáka. Organizace okresního kola se zhostili prof. 
�tegerová a Nejman. 

Poslední prosincový týden proběhl ve znamení blí�ících se Vánoc. Po chodbách se ozývaly ze tříd zpěvy 
koled doprovázené hudebními nástroji, v některých třídách si studenti uspořádali vánoční besídku a i profesoři 
měli své vánoční posezení v pondělí 20. prosince. V těchto dnech proběhla finanční sbírka ve prospěch Fondu 
ohro�ených dětí, která vynesla částku 2 788,30 Kč. Ve středu 22. prosince nás do vánoční nálady přivedlo vý�e 
zmiňované vystoupení dějepisného krou�ku a sboru Skřivánek a ji� tradiční polední vánoční koncert Sborečku 
na schodech. Částkou 650,- Kč doplnili sbírku pro Fond ohro�ených dětí členové Skřivánku a divadelního 
krou�ku. Peníze získali z dobrovolného vstupného na předvánočních koncertech. 23. prosince začaly vánoční 
prázdniny a do �koly jsme se vrátili v novém roce 2000 v pondělí 3. ledna. 
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Leden 

V lednu opět přivítali členové pedagogického sboru ve svých řadách bývalého kolegu Ale�e Fetterse, který 
vyučoval český jazyk za dlouhodobě nemocnou kolegyni Janu Kolářskou. Občanskou výchovu převzala prof. 
Věra Prachařová. Tyto změny si vynutily nový rozvrh. 

Bezprostředně po vánočních prázdninách začala série ly�ařských výcvikových kurzů. V�echny proběhly na 
Bártlově lávce u �pindlerova Mlýna v chatě Labská 66. Sněhové podmínky byly velmi dobré. V prvním 
lednovém týdnu absolvovali kurz studenti 1.B s prof. �ulcem a Javůrkem, ve druhém týdnu studenti 1.A s prof. 
Nejmanem a �tegerovou. Po nich při�la řada na sekundy. Nejprve jeli studenti sekundy B s prof. Rojtovou a 
Zikmundem a kurzy uzavřela sekunda A s prof. Slavíkovou a �kodovou. 

14. ledna se dru�stvo Jiráskova gymnázia zúčastnilo regionálního kola středo�kolských her v házené chlapců 
v Poličce. Celek se probojoval do finále, ve kterém porazil výběr pořádající �koly (Gymnázium Polička) 31 : 9 
po přesvědčivém výkonu. Na�e dru�stvo tak získalo právo účasti v celorepublikovém finále v jihočeské Třeboni 
ve dnech 28. - 30. ledna. Zde za účasti sedmi dru�stev vybojovali 4. místo s bilancí tří porá�ek a tří vítězství. 

Klasifikaci za první pololetí uzavřeli vyučující na klasifikační poradě v pondělí 24. ledna. Vysvědčení 
studenti převzali v pátek 28. ledna a poté se odebrali na koncert Pra�ské komorní filharmonie do městského 
divadla. V pondělí 31. ledna jsme měli jednodenní pololetní prázdniny. 

Únor 

Výuku v druhém pololetí jsme zahájili v úterý 1. února. Úraz znemo�nil prof. Fettersovi docházet na výuku, 
proto jsme po�ádali prof. Hanu Hausdorfovou o výpomoc. V průběhu měsíce února vyučovala český jazyk 
z úvazku prof. Kolářské. 

18. února se konalo �kolní kolo Pythagoriády pro �áky primy a sekundy. Stejný den jela skupina 24 studentů 
pod vedením prof. Zikmunda na výstavu novinek ve sportovním vybavení Sportprag do Prahy a studenti 
dějepisného semináře s prof. Dvořáčkovou nav�tívili regionální �idovské muzeum v Dobru�ce. 21. února byli 
studenti zeměpisného semináře na exkurzi na Geodézii v Náchodě. 

Před jarními prázdninami reprezentovalo �kolu 7 na�ich studentů v okresním kole Olympiády v českém 
jazyce, které se uskutečnilo v Déčku. V kategorii star�ích studentů zvítězil Jan Kalandra (3.B), 3. místo obsadila 
Věra Včeli�ová (3.A) a oba postupují do oblastního kola. V mlad�í kategorii se o 2. místo zaslou�ila Irena 
Tremčinská (kvarta B). 

Březen 

V týdnu od 28. února do 3. března jsme měli jarní prázdniny. Skupina profesorů a studentů spolu 
s rodinnými příslu�níky a dal�ími účastníky letěla o těchto prázdninách na týdenní poznávací zájezd do New 
Yorku. Nav�tívili v�echny dominanty Manhattanu (např. World Trade Center, Empire State Building, 
Rockefeller Center, Trump Tower, Lincoln Center, St. Patrick´s Cathedral, Cathedral Church of St. John the 
Divine, Columbia University, Times Square, Broadway, Sochu Svobody, Ellis Island, Harlem, Čínskou čtvrť, 
Central Park, Brooklyn Bridge, Wall Street, různá muzea podle individuálního výběru) a při jednodenním výletu 
do Washingtonu kromě jiných míst i Capitol, Památník veteránům vietnamské války, Arlingtonský hřbitov, Bílý 
dům nebo Lincolnův památník. Celý zájezd byl pro v�echny velmi vzru�ujícím zá�itkem. 

Po jarních prázdninách se do vyučovacího procesu vrátily dlouhodobě nemocné profesorky Ar�akuni a 
Kolářská. V plném počtu jsme v�ak vydr�eli pouze jeden den, proto�e od 7. března byla v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti prof. Slavíková. Proto�e se nepodařilo sehnat zastupujícího učitele, bylo nutné ře�it vyučování 
jejího úvazku suplováním. 

V úterý 7. března proběhlo "veselé fotografování" studentů i profesorů. Ve stejný den zavítal na �kolu 
poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Pavel Severa. Se studenty nejenom na�í �koly, ale i 
ostatních náchodských středních �kol besedoval v aule o vstupu České republiky do Evropské unie, o drogové 
problematice a dal�ích tématech. 

8. března byli studenti 1. ročníku spolu s profesorkami �tegerovou, Jirkovou a Nývltovou na literárně 
historické exkurzi v Praze. 

Ve čtvrtek 9. března jsme přivítali skupinu �védských studentů a pedagogů z Goeteborgu. Se studenty kvarty 
B si zasportovali a nav�tívili počítačovou učebnu. V pátek vyjeli do Krkono� ly�ovat. Překvapením pro nás bylo, 
�e řada �védských studentů stála na ly�ích poprvé. Večer si zatancovali na společné diskotéce v zrcadlovém sále 
�koly a v sobotu ráno se vydali na zpáteční cestu do �védska. Na�i studenti oplatí náv�těvu pravděpodobně 
v září. Ve stejný den nás kromě �védů poctili svou náv�těvou i profesoři z partnerské �koly v polském Klodzku. 
Společně jsme si zahráli bowling. 

13. března nav�tívili studenti sexty s profesory Forejtem a Pumrem "Barokní Prahu". Po literárně historické 
exkurzi zhlédli v Divadle pod Palmovkou inscenaci Ibsenovy hry "Peer Gynt". 
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V pondělí 20. března odjela do německého Georgsmarienhuette skupina 31 studentů s profesory Fi�erovou, 
Forejtem a Vomelou. Součástí zájezdu byla prohlídka Osnabruecku, Brém, Muenstru, lázní Bad Rothenfelde, 
účast na vyučování a řada dal�ích zájmových aktivit. Studenti se vrátili do Náchoda v pátek 31. března večer. 

V pátek 24. března proběhla ji� tradičně za velkého zájmu studentů soutě� Matematický Klokan 2000. 
V kategorii Benjamín zvítězil Kamil Krunka (sekunda B), druhé místo obsadil Jan �paček (sekunda B) a o třetí 
místo se dělil Luká� Vlach (prima A) s Patrikem Rompotlem (sekunda B). V kategorii Kadet obsadili první tři 
místa Marek Zeidler (kvarta B), Irena Tremčinská (kvarta B) a Monika Poláčková (kvarta A), v kategorii Junior 
Otakar Truněček (1.A), Jaroslav Pavli� (1.B) a Doubravka Středová (1.A) a v kategorii Student Vojtěch Houska 
(3.B), Petr Nývlt (3.B) a Jan Bur�ík (septima B). V rámci okresu se Marek Zeidler umístil na 3. - 4. místě 
v kategorii Kadet, v kategorii Junior obsadili vý�e uvedení studenti první tři místa a v kategorii Student byl 
Vojtěch Houska na 2. místě. 

28. března byla na exkurzi v Hradci Králové třída septima A s profesorem Pumrem. Nav�tívili soud v rámci 
předmětu Základy společenských věd a regionální kolo recitační soutě�e Wolkerův Prostějov. V tomto kole 
reprezentovali �kolu Jakub Burdych (septima B) a Markéta Lelková (sexta A), která postoupila do celostátního 
kola. O den později proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. V kategorii F reprezentovali 
�kolu Tomá� Jirman, Vojtěch Zelený a �imon Kvasnička, který obsadil 2. místo. V�ichni tři jsou z tercie A. 
V kategorii E nás zastupovali Kateřina Stra�ilová (kvarta A), Jindřich �edek (kvarta B) a Irena Tremčinská 
(kvarta B), která se umístila také na druhém místě. V�ichni zúčastnění byli úspě�nými ře�iteli. 

Ve čtvrtek 30. března proběhla anonymní anketa týkající se drogové problematiky v náhodně zvolených 
třídách. Ankety byly dvě, jedna byla součástí výzkumu NEAD 2000 a druhou zadávali pracovnice Okresní 
hygienické stanice v Náchodě. Ve stejný den oslavili profesoři Den učitelů exkurzí v pivovaru a náv�těvou 
Billiard clubu. 

Duben 

V pondělí 3. dubna jsme přivítali studenty a pedagogy z dánského města Give. Během jejich týdenního 
pobytu se jim věnovali studenti tercie a sekundy B a prof. Jirková, �tegerová a Nývltová. Společně absolvovali 
celodenní výlet po historických památkách regionu (Nové Město n. M., Kuks, Braunův Betlém), zájezd do Prahy 
a výlet do Teplicko - Adr�pa�ských skal. V Náchodě byli přivítáni na radnici představiteli městské samosprávy, 
prohlédli si kostel sv. Vavřince a pivovar. Odjí�děli v pátek 7. dubna a na�i studenti jim oplatí náv�těvu 
v květnu. 

5. dubna reprezentovala �kolu Irena Tremčinská ( kvarta B) v oblastním kole olympiády v českém jazyce a 
obsadila 4. - 5. místo, 6. dubna obsadila 14. místo v oblastním kole Mladý historik 2000 Radka Martincová 
(kvarta B) a 12. dubna se na druhé místo v oblastním kole olympiády v českém jazyce probojovala Věra 
Včeli�ová (3.A). 

7. dubna cestovali studenti sekundy, tercie, kvarty, sexty, 1. a 2. ročníku a zeměpisného semináře Na kole 
kolem modré planety s Vítězslavem Dostálem. Tentokrát pouze v aule na besedě doplněné promítáním. Ve 
stejný den proběhla je�tě jedna zeměpisná akce - regionální kolo zeměpisné olympiády v Hradci Králové. 
Reprezentoval David Ptáček (prima B) a Veronika Petrová (kvarta B), která si vítězstvím vybojovala postup do 
celostátního kola konaného 5. května v Brně. 

10. dubna dosedla tí�e maturitní zkou�ky na studenty oktávy, proto�e psali maturitní písemnou práci 
z českého jazyka. Ve stejný den se konala hodnotící porada za 3. čtvrtletí. 

Duben je měsícem, kdy probíhají okresní kola olympiád. 8. dubna obsadila 3. místo v oblastním kole 
chemické olympiády v kategorii B Pavla U�dilová (septima B), 15. dubna dosáhl v kategorii C na 5. místo Jiří 
Klime� (2.B). Ve středu 12. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády pro studenty ni��ího 
gymnázia. V kategorii Z6 byli nejúspě�něj�í Miloslav Jára (prima A) a Radka Neumannová (prima B), kteří se 
umístili na 1. - 5. místě, a v kategorii Z7 byli na 1. - 15. místě Michaela Mačková (sekunda A) a Lada Uskobová 
(sekunda B). 27. dubna se konalo 2. kolo fyzikální olympiády. V kategorii B obsadil Jan Bur�ík (septima B) 
3. místo, v kategorii C Ondřej Kmoch (2.A) a Martin Nývlt (2.B) 10. - 14. místo a v kategorii D Otakar Truněček 
(1.A) 15. - 16. místo. O den později vybojovala v oblastním kole biologické olympiády v kategorii B 5. - 6. 
místo Markéta Medlenová (2.A). V měsíci dubnu proběhlo i oblastní kolo matematické olympiády pro kategorie 
B, C (1. a 2. ročník). Nejlep�ího výsledku dosáhla Lenka Matoulková (1.A), která obsadila 4. - 5. místo. Na 
v�ech olympiádách byla účast na�ich studentů daleko vět�í, uvedena jsou jména jen nejlep�ích z nich. 

Ve čtvrtek 13. dubna měla v aule premiéru divadelní hra "Tváře". Autorem je Otakar Faifr, hru re�íroval 
Petr Ha�ek (oba jsou absolventy na�eho gymnázia) a hudbu slo�il Jakub Burdych (septima B). Herecky se 
projevili studenti Jiráskova gymnázia. Stejnou hru zhlédli o den později v aule studenti vy��ího gymnázia a 
v neděli 16. dubna účastníci Přehlídky mladého a netradičního amatérského divadla v Úpici. Na této přehlídce 
měla na�e �kola je�tě jedno �elízko v ohni. Bylo jím představení Divadla DRED "Hra o na�e �ivoty". Podle 
předlohy J. �kvoreckého napsal s kolektivem Otakar Faifr, re�írovali Petr Ha�ek a Ondřej Pumr. Představení 
sklidilo kladný ohlas a soubor byl pozván na přehlídku �rámkův Písek, která se konala ve dnech 26. - 28. května. 
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14. dubna byli studenti 2.B spolu s profesorkami Suchankovou a �tegerovou na exkurzi "Románsko - 
gotická Praha". Při té příle�itosti zhlédli ve Stavovském divadle Bulgakovovu hru "Mistr a Markétka". 

Pondělí 17. duben byl dnem přijímacích zkou�ek. O studium v osmiletém gymnáziu se ucházeli 132 �áci, 
přijato bylo 60 �áků, z nich 3 na odvolání. V prvním kole přijímacích zkou�ek ke čtyřletému studiu uspělo z 83 
uchazečů 59 (z nich 2 na odvolání). Druhé kolo do čtyřletého gymnázia se konalo ve čtvrtek 11. května. Zkou�ku 
skládalo pět �áků, přijat byl jeden. V den přijímacích zkou�ek (17. dubna) se studenti primy a sekundy bavili 
v tělocvičně karnevalem, na něj� si připravovali masky v hodinách výtvarné výchovy ji� dlouho dopředu. 
Studenti kvarty "cvičně" vypracovávali testy přijímacích zkou�ek spolu se svými vrstevníky ze základních �kol a 
studenti oktávy měli studijní volno. Pro v�echny ostatní předvedla Náchodská divadelní scéna v Městském 
divadle Dr. J. Čí�ka hru "Tartuffe". Kromě toho proběhlo i okresní kolo Pythagoriády. V kategorii Z6 byl 
z na�ich studentů nejlep�í Miroslav Matějů (prima A) svým 2. - 5. místem a v kategorii Z7 Jiří Kadaník (sekunda 
B) a Marie Nováková (sekunda A) 4. - 8. místem. 

Velikonoční prázdniny připadly letos na dny 20. - 21. dubna. 

Květen - červen 

Květen zahájili studenti oktávy 2. května exkurzí do jaderné elektrárny v Dukovanech. Doprovodili je prof. 
Brát, Sr�ňová a Karastojanovová. 

Ve dnech 2. - 5. května probíhala náchodská Prima sezóna, která se dotkla i na�í �koly. V úterý se předvedli 
na�i studenti s hrou "Hra o na�e �ivoty". Sboreček účinkoval při slavnostním zahájení a při vyhla�ování 
nejlep�ích prací. Mezi nominovanými byli z na�í �koly Kamila Pecinová (3.A), Gabriela Andresová (oktáva B), 
Kristýna �rolová (sexta A), Jana Slavíková (2.B) a Martin Bohadlo (2.A). Ve čtvrtek zhlédli primáni hru 
J. Wericha "Fimfárum" a vystoupení polského souboru Teatr nasz, v pátek studenti sekundy, tercie a kvarty 
Klicperovu hru "Ka�dý něco pro vlast" a studenti sexty, septimy a 1. - 3. ročníku představení "Brá�kové", jeho� 
autorem je I. Vyskočil. Kromě toho zápolili na�i studenti i ve sportovních soutě�ích, podíleli se na organizaci 
tohoto festivalu, účastnili se nejrůzněj�ích akcí (Běh Terryho Foxe, procházka Náchodem Po stopách 
J. �kvoreckého, poetická dílna v Městské knihovně a dal�ích). Vojtěch Houska (3.B) byl vyhlá�en králem 
Majálesu. 

Mimo oficiální Prima sezónu proběhlo i na�e interní představení Prima sezóna na Jiráskově gymnáziu v aule 
v úterý 2. května. Pořad sestavil prof. Poutník a příle�itost zde dostala nejrůzněj�í hudební uskupení, rock and 
roll, magie Martina Langra (2.B) a dal�í hosté. 

V neděli 7. května odjela skupina 37 studentů z tercie a sekundy B s prof. Jirkovou, �tegerovou a Nývltovou 
na reciproční náv�těvu do Dánska. Po týdnu plném dojmů se vraceli v sobotu 13. května. 

Do historie se ponořili studenti 1. ročníku a dějepisného semináře na besedě "Monoxylon - plavba po 7000 
letech" 9. května. Na besedě se se�li s P. Tůmou a R. Thérem, kteří se spolu s dal�ími 30 druhy vydali na cestu 
ze Sicílie do Portugalska na replice neolitického člunu vydlabaného z jednoho kmene. 

V oblastním kole SOČ získala Tereza Semeráková (septima B) 4. místo v oboru Chemie s prací Zneči�tění 
ovzdu�í v Náchodě a Andrea Matyá�ová (oktáva B) 3. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 
s prací Drogy ve světové literatuře. Oblastní kolo SOČ se konalo ve dnech 10. - 11. května. 

10. května se zúčastnily 3 hlídky mladých zdravotníků z na�eho gymnázia okresní soutě�e Červeného kří�e. 
Nejúspě�něj�í byla hlídka kvarty B ve slo�ení Tomá� Dra�nar, Jitka Němečková, Veronika Petrová, Jan Zavřel a 
Eva Majerová. Ze čtrnácti startujících získali 3. místo. 

11. května se kromě druhého kola přijímacích zkou�ek konala v tělocvičně i soutě�ní přehlídka pódiových 
skladeb. Zúčastnila se čtyři dru�stva děvčat z primy a sekundy. Zvítězilo dru�stvo ze sekundy A. 

V pondělí 15. května byla klasifikační porada pro oktávu. Studenti oktávy se pak v pátek 19. května 
rozloučili posledním zvoněním a ve dnech 22. - 26. května se připravovali na ústní maturitní zkou�ku. Maturity 
se konaly v oktávě A ve dnech 29. května - 1. června pod předsednictvím Mgr. Libu�e Livňanské z Gymnázia 
v Úpici. Z Úpice byl i předseda v oktávě B Mgr. Martin Dytrych a maturity zde proběhly ve dnech 29. - 31. 
května. Ze 49 maturantů prospělo 14 s vyznamenáním, jeden neprospěl z jednoho předmětu. Slavnostní 
předávání maturitních vysvědčení se ji� tradičně za přítomnosti rodičů konalo v aule v pátek 2. června. Z na�í 
�koly jeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise v týdnu od 22. do 25. května prof. Oleják na Gymnázium 
Úpice, prof. Jirková na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a v týdnu od 29.května do 2. června prof. 
Janu�ová na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové. 

Výchovný program "Hří�ný tanec" o vývoji muzikálu nav�tívili 17. května studenti sekundy, tercie, kvarty a 
1. ročníku v kině Vesmír. V tomto dnu se konaly odpoledne schůzky s budoucími studenty a jejich rodiči v aule. 

18. května byla na literární exkurzi krajem Bo�eny Němcové třída 2.A s profesorkami Nývltovou a 
Jirkovou. 

V kategorii D biologické olympiády se konalo okresní kolo 23. května. Nejlep�ího umístění dosáhla třetím 
místem Marie Nováková (sekunda A). 24. května proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády v kategorii G a na 
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2. - 3. místě se umístili Martin Darebník a Kateřina Sedláčková (oba ze sekundy A). V kategorii E regionálního 
kola fyzikální olympiády obsadila Irena Tremčinská (kvarta B) 11. místo. 25. května jsme měli reprezentanty 
v okresním kole soutě�e "Poznávání přírodnin". V kategorii A byla nejlep�í Eva Johnová (sekunda B), obsadila 
6. příčku, v kategorii B dosáhla Jana Jirásková (kvarta B) na 2. - 3. místo. 

V květnu začala i série cyklistických kurzů pro 3. ročník. Nejprve odjeli 15. května k Pastvickému rybníku 
na Kutnohorsku studenti septimy A s prof. Rojtovou a Zikmundem, 22. května je vystřídali studenti septimy B 
s prof. Rojtovou, Bergrovou a Je�kem a v posledním střídání se 29. května zapojila třída 3.B s prof. Zikmundem 
a �ulcem. Ti se vrátili 5. června. Studenti 3.A byli na sportovním cyklistickém kurzu ve dnech 9. - 16. června 
v Orlickém Záhoří s prof. Ko�vancem a Nejmanem. 

V posledních dvou měsících �kolního roku proběhly �kolní výlety. Ve dnech 24. - 27. května byli studenti 
1.B s prof. Javůrkem a Vomelou ve Studené Vodě u Bo�anova. Ve dnech 31. května - 4. června byla sexta A 
s prof. Olejákem a Bergrovou na �umavě a dva dny sjí�děli Vltavu od Českého Krumlova k Bor�ovu. U Seče 
trávili dny 5. - 7. června studenti sexty B a prof. Forejt a Vích. V pondělí 5. června byli kvartáni na historicko - 
zeměpisné exkurzi ve �kodě Mladá Boleslav, v Památníku Terezín a v Národním divadle v Praze. Doprovázeli 
je prof. Janu�ová, �tegerová a Ko�vanec. Máchovo jezero bylo cílem výletu třídy 2.A s profesorkami Jarou�ovou 
a Fi�erovou ve dnech 7. - 10. června. Studenti 2.B s prof. Suchankovou a Zikmundem se rozhodli pro horskou 
turistiku v Krkono�ích. Jejich výlet probíhal ve dnech 11. - 14. června. Ve Vernířovicích pod Pradědem byla 
kvarta B s prof. Janu�ovou a Jirkovou od 12. do 14. června. Ve stejných dnech byli v Českém ráji studenti tercie 
A s prof. Kolářskou a Sr�ňovou a primy B s prof. Poutníkem a �kodovou. V úterý 13. června byli studenti sexty 
A a B na biologické exkurzi v botanické a zoologické zahradě v Liberci s prof. Matěnovou, Je�kem a Olejákem. 
Ve dnech 14. - 16. června vyjeli na výlety studenti tercie B a primy A. Terciáni putovali po Vala�sku s prof. 
Nývltovou a Slavíkovou, primáni byli v Pot�tejně s prof. Fi�erovou a Jarou�ovou. 

15. června jsme přivítali na �kole 32 studentů a 5 profesorů z Licea im. Boleslawa Chrobrego z Klodzka. 
Při�li je pozdravit i zástupci města Náchoda - místostarosta pan Řehák a pan Svoboda. Dopoledne jsme pro�ili 
vzájemnými přátelskými utkáními v basketbalu, floorbalu a stolním tenisu. Týmy profesorů se utkaly ve 
volejbale. Zpestřením byla podiová vystoupení děvčat z ni��ího gymnázia. Po obědě si pol�tí studenti prohlédli 
náchodský pivovar. 

16. června byli na dějepisné exkurzi v Lidicích a v Poděbradech studenti tercie A a kvarty B s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou. Na Třeboňsko a Jindřichohradecko se vydali s prof. Ko�vancem a Poutníkem 
studenti kvarty A ve dnech 17. - 20. června a do Krkono� studenti 1.A s prof. �tegerovou a Nejmanem ve dnech 
19. - 21. června. Na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem byli sekundáni a tercie A za doprovodu prof. 
Matěnové, Je�ka a Kolářské 20. června. Sekunda A byla na �kolním výletě v Českém ráji 21. - 23. června s prof. 
�kodovou a Forejtem a sekunda B v Prachovských skalách 22. - 24. června s prof. Matěnovou a �imonem. 

V pondělí 26. června nav�tívili studenti vy��ího gymnázia film "Johanka z Arcu". V odpoledních hodinách 
proběhla klasifikační porada. 

27. června jeli studenti z tercie B na literárně historickou exkurzi do Prahy s prof. Nývltovou a �tegerovou, 
studenti 3.A s prof. Venclíkovou byli na literární exkurzi v okolí Náchoda, septimáni na kolech na poznávací 
exkurzi po okolí s prof. Bergrovou, Rojtovou a Zikmundem a sekunda A s prof. �kodovou se na vycházce 
seznamovala s historií a současností na�eho města. Prof. Suchanková zajistila exkurzi v čističce odpadních vod 
v Bra�ci ve dnech 27. - 29. června pro třídy 1.B, 2.B a 2.A v tomto pořadí. V úterý 27. června vystoupili 
divadelníci na festivalu v Hradci Králové a dal�í den strávili na festivalu v doprovodu prof. Pumra. Cyklistický 
poznávací zájezd po okolí absolvovali i studenti sexty A s prof. Olejákem a Bergrovou 28. června a studenti 1.B 
29. června s prof. Javůrkem a Vomelou. 29. června zhlédli v aule divadelní představení "Kraj drahý mému srdci" 
v nastudování terciánů (tercie A) studenti ni��ího gymnázia. �lo o dramatické pásmo pověstí z Českoskalicka, 
které re�írovala prof. Dvořáčková, a herci se prezentovali v podvečer i v Jiřinkovém sále v České Skalici 
v programu věnovaném pověstem a pohádkám Bo�eny Němcové. V předposlední den �koly viděli studenti 
ni��ího gymnázia také kreslený film "Tarzan", studenti biologického semináře byli na botanické exkurzi 
v Ratibořickém údolí a profesoři zakončili v odpoledních hodinách �kolní rok ochutnávkou znojemských vín 
vedenou zku�eným sommelierem a společenským večerem v klubovně �koly. 

�kolní rok 1999-2000 skončil 30. června pro studenty předáním vysvědčení a pro pedagogy závěrečnou 
poradou. Na ní jsme se rozloučili se třemi kolegy. Prof. Dana Vítová ode�la na gymnázium v Dobru�ce, prof. 
Ondřej Pumr na civilní vojenskou slu�bu a prof. Radomil Dostál se rozhodl plně u�ívat důchodu. 

Martina Karastojanovová, zástupce ředitele 

Ze zprávy o hospodaření �koly v roce 1999 

Vyučování a provoz zaji�ťovalo 35,714 přepočtených pedagogických pracovníků a 8,380 přepočtených 
nepedagogických pracovníků. 
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PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny) 

Celkové příjmy 14 170 763 Kč 

poplatky od zletilých �áků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace M�MT 13 986 000 Kč 
ostatní příjmy 184 763 Kč 

VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny) 

Investiční výdaje celkem 0 Kč

Neinvestiční výdaje celkem 14 169 227 Kč

náklady na platy pracovníků1 7 996 392 Kč
platy pedagogických pracovníků celkem 7 174 760 Kč

platové tarify 3 537 097 Kč
osobní příplatky 1 262 456 Kč
náhrady platu 1 073 302 Kč
dal�í platy 496 000 Kč
za přesčasy 313 585 Kč
odměny 239 475 Kč
třídnictví 123 893 Kč
příplatky za vedení 102 901 Kč
ostatní příplatky 26 051 Kč
platy nepedagogických pracovníků celkem 821 632 Kč

platové tarify 539 122 Kč
osobní příplatky 96 834 Kč
náhrady platu 76 895 Kč
dal�í platy 57 800 Kč
odměny 25 300 Kč
příplatky za vedení 10 565 Kč
dělené směny 8 420 Kč
za přesčasy 6 696 Kč
ostatní osobní náklady 89 944 Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního poji�tění 2 786 174 Kč
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 99 121 Kč
  učebnice2 41 034 Kč
  knihy 14 126 Kč
  učební pomůcky 43 961 Kč
stipendia 0 Kč
ostatní provozní náklady 3 197 596 Kč
 oprava, údr�ba 851 656 Kč
  generální oprava střechy tělocvičny3 518 624 Kč
  rekonstrukce a modernizace areálu biologie 184 791 Kč
  oprava topení 41 156 Kč
  rekonstrukce WC 30 355 Kč
  malování a nátěry 22 681 Kč
  úprava vstupního prostoru �koly 21 260 Kč
  oprava počítačové sítě 13 781 Kč
  oprava skříněk v �atnách 12 070 Kč

                                                           
1 Z toho 12 336 Kč bylo z fondu odměn. Povolený limit 8 074 000 Kč byl vyčerpán přesně. 
2 Na sklad byly je�tě v tomto roce zakoupeny učebnice za 99 820 Kč. Do nákladů se promítnou a� při odpisu. 
3 Z toho 450 000 Kč byla účelová dotace z M�MT ČR. 
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  odstranění závad zji�těných při revizi elektroinstalace 5 550 Kč
  dal�í drobné opravy 1 388 Kč
 odpisy 585 162 Kč
 pára 473 445 Kč
 ostatní slu�by 250 822 Kč
  Internet 111 440 Kč
  revize 71 106 Kč
  dal�í vzdělávání pedagogů 36 900 Kč
  odvoz odpadů 12 980 Kč
  praní prádla 8 200 Kč
  instalace software 5 250 Kč
  či�tění kanálů 3 260 Kč
  dal�í drobné slu�by 1 686 Kč
 materiálové náklady 196 772 Kč
 elektrická energie 173 599 Kč
 zákonné odvody do FKSP 161 480 Kč
 výkony spojů 111 768 Kč
  telefony 79 015 Kč
  poplatky za rozhlas a televizi 25 541 Kč
  po�tovné 7 212 Kč
 drobný hmotný majetek 109 512 Kč
 poji�tění 89 631 Kč
 cestovné 85 849 Kč
 vodné, stočné 84 146 Kč
 nájemné4 12 000 Kč
 drobné náklady 11 754 Kč
  poplatky bance 5 484 Kč
  dary 3 000 Kč
  o�atné na LVVZ a sportovní kurzy 3 195 Kč
  poho�tění 75 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK5 1 535 Kč 

Nadace Jiráskova gymnázia 

Stav účtu k 31. 12. 1999 činí 650 859,47 Kč. Z této částky je 439 309,11 Kč ulo�eno na termínovém vkladu. 

Na konto Nadace v roce 1999 přispěly: 

AQUA IDA doplatek sponzorského daru 11 324,00 Kč 
Kultura Náchod na činnost SBOREČKU JG 5 000,00 Kč 

Dal�í příjmy 

Výtě�ek ze stu�kovacího plesu 43 174,80 Kč 
Úroky 29 071,16 Kč 
Vrácená daň od FÚ za rok 1998 6 535,00 Kč 
Prodej Almanachu 150,00 Kč 

Příjmy CELKEM 95 254,76 Kč 

Z konta Nadace byly poskytnuty příspěvky: 

Studentům soc..slab�ím na LVVZ a SK v celkové vý�i 4 030,00 Kč 

 

                                                           
4 Účelová dotace na pronájem sportovního zařízení Hamra. 
5 Při finančním vypořádání a uzavírání roku 1999 byl �kolskému úřadu v Náchodě předlo�en návrh na rozdělení 
kladného hospodářského výsledku do fondu FRIM. 
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Dal�í výdaje 

Diskoprodukce na stu�kovacím plese 2 000,00 Kč 
Poplatky bance 1 162,00 Kč 
Převod hotovosti na BÚ 2 638,80 Kč 

Výdaje CELKEM 9 830,80 Kč 

Předseda Nadace: Miloslav Javůrek 

Členové správní rady Nadace: Radomil Dostál 
 Ale� Fetters 

Dozorčí rada: Pavel �koda 
 Ing. Vlastimil Čejp 

 Libor Volný 

Učební plány 
Jednotný učební plán 

Předmět I II III IV 
1. 2. 

VI 
3. 

VII 
4. 

VIII 
Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Občanská výchova 2 1 2* 1 - - - - 
Základy společenských věd - - - - 1 1 3 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 
Matematika 5/1 5/1 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 
Fyzika 2 2 2 2 2 3 3 2 
Chemie - 2 2 2 2 3 2 2 
Biologie 2 2 2 2 3 2 2 2 
Informatika a výp. techn. - - 2/2 2/2 2/2 - - - 
Estetická výchova 3 3 2/2 2/2 2 2 - - 
Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Volitelný předmět 1 - - - - - - 2/2 2/2 
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2 
Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2 
CELKEM 30/9 30/8 31/12 31/13 31/12 31/9 31/13 31/15

Vysvětlivky: 
 2/1  - znamená, �e na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 
 *  - jedna hodina je vyčleněna na výchovu k rodičovství 

Volitelné předměty: 
(ka�dý rok se obměňují podle zájmu studentů a mo�ností �koly) 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář ze zeměpisu 
Programování 
Deskriptivní geometrie 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve �panělském jazyce 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář a cvičení z matematiky 
Programování 
4. ročník (jednoletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z dějepisu 
Společenskovědní seminář 
Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář ze zeměpisu 
Seminář z chemie 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty:  
Programování 
Latina 
Řízení motorových vozidel 
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Zaměstnanci �koly 

Profesorský sbor 

a) počátkem �kolního roku nastoupili 

Prof. Gerda �kodová (matematika, fyzika), prof. Jan Je�ek (biologie, zeměpis), prof. Daniel Pavlík 
(�panělský jazyk) a prof. Jan Vomela (německý jazyk, chemie). 

b) koncem �kolního roku nebo v jeho průběhu ústav opustili 

V říjnu nastoupila do dlouhodobé pracovní neschopnosti a následně na mateřskou dovolenou prof. Jana 
Ol�anová. Do konce �kolního roku ji nahradil (od 14. 10.) prof. Ondřej Pumr (český jazyk, základy 
společenských věd). Ten na konci �kolního roku ode�el na civilní vojenskou slu�bu. 

U�ít si důchodu ode�el prof. Radomil Dostál (k 30. 6.) a prof. Dana Vítová přestoupila na gymnázium 
v Dobru�ce. 

V�em odcházejícím přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v jejich dal�í činnosti. 

c) významná jubilea 

Dne 4. června 2000 oslavil v plné svě�esti 80. narozeniny profesor Ladislav Grau. Absolvoval na�e 
gymnázium v roce 1939. Po uzavření vysokých �kol v protektorátu byl totálně nasazen. Po absolvování 
přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v roce 1948 se vrátil na gymnázium, aby zde působil jako profesor 
zeměpisu a tělesné výchovy a� do odchodu do důchodu v roce 1983. Tělesná výchova nebyla jen jeho profesí, 
ale i koníčkem, závodně se věnoval lehké atletice. �kola vyu�ila i jeho znalosti německého jazyka, s jeho� 
výukou vypomáhal. Řada absolventů ho poznala i jako výborného tanečního mistra. 

Dne 1. června 2000 oslavila 60. narozeniny profesorka matematiky a fyziky Jana �idová, která na na�í �kole 
působila v letech 1979 a� 1995. Významnou měrou se podílela i na zavádění výpočetní techniky na gymnázium. 
Studenti se s ní potkávali také ve fotografickém krou�ku a ve �kolním archívu je řada fotografií, jimi� 
zdokumentovala �ivot gymnaziální. 

Oběma jubilantům upřímně blahopřejeme a do dal�ích let přejeme pevné zdraví, veselou mysl a 
spokojenost. 

Jméno, titul předměty, které 
učí ve třídě 

počet 
hodin 
týdně 

poznámka 

Pavel �koda IVT III.A 2 ředitel �koly 

Martina 
Karastojanovová, PaedDr. 

matematika III.B 6 zástupce ředitele  

An�ik Ar�akuni, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk 
angl. konverzace 

II.A, 2.B, VI.A, VI.B, VII.A 
IV.A, IV.B, VI.B 
oktáva 

26 předsedkyně MPK cizích 
jazyků 

Helena Bergrová, Mgr. chemie 
matematika 
cvičení z chemie 

VI.A, VI.B, 3.B, VII.B, VIII.A 
IV.A, IV.B 
3. ročníky 

24 třídní VII.B 
správce sbírky chemie 

Richard Brát, Mgr. matematika 
fyzika 

VII.B, VIII.B 
1.B, 2.A, 2.B, 3.A, VII.B, VIII.B 

24 třídní VIII.B 
předseda PK fyziky 
správce sbírky fyziky 

Věra Cermanová anglický jazyk 
angl. konverzace 

II.B, III.A, III.B, 2.A, 2.B, VI.B, VII.A, 
VIII.A 
3.ročníky 

26 

Radomil Dostál biologie 
biol.seminář 

1.A, 2.B, 3.B 
oktávy 

9 

Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk 
dějepis 
dějepisný seminář

VIII.B 
III.A, IV.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 
VIII.B 
3. ročníky, oktávy 

24 třídní VIII.A 
 

Jitka Fi�erová německý jazyk 
dějepis 

I.A, III.B, 2.A, 2.B, 3.B, VII.A, VIII.A 
I.A 

24 třídní I.A 
správce sbírek jazyků a TA 

Ivo Forejt český jazyk 
německý jazyk 
něm. konverzace 

VI.B 
II.A, VI.B, 3.A, 3.B, VII.B, VIII.B 
oktávy 

24 třídní VI.B 
předseda PK Nj 
správce �ákovské knihovny 

Hana Janu�ová, Mgr. český jazyk 
výtvarná výchova 

IV.B 
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B 

22 třídní IV.B 
předsedkyně PK VV 
správce sbírky VV 

Jiřina Jarou�ová matematika 
biologie 
seminář z mat. 
seminář z bi. 
výchova k rodič. 

2.A, VIII.A, 
III.B, IV.A, 2.A 
3. ročníky 
3. ročníky 
III.A, III.B 

21 třídní 2.A 
předseda PK biologie 
správce sbírky biologie 
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Miloslav Javůrek matematika 
seminář z mat. 

1.B, 2.B 
oktávy 

12 třídní 1.B 

Jan Je�ek, Mgr. biologie 
zeměpis 

I.B, II.A, 1.B, VI.A, 3.A, VII.B 
I.A, III.A, III.B, 1.B 

21 

Zdena Jirková anglický jazyk 
angl. konverzace 

IV.A, IV.B, 1.A, 2.A, VI.A, 3.A, VII.B, 
VIII.B 
3. ročníky 

26 předsedkyně PK Aj 

Drahomíra Kajnarová deskr. geometrie 3. ročníky 2 

Jana Klime�ová fyzika I.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B,  12 1. pololetí  

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 
občanská výchova
zákl. sp. věd 

III.A, 1.A, 2.B 
I.A, I.B 
II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B 

23 třídní III.A 

Zdeněk Ko�vanec zeměpis 
seminář ze Z 
tělesná výchova 

II.A, IV.A, IV.B, 1.A, 2.A, 2.B,  
3. ročník 
I.A, III.B, IV.A, IV.B 

22 třídní IV.A 
předseda PK zeměpisu 
správce sbírky zeměpisu 

Ivana Matěnová, RNDr. matematika 
biologie 

II.B, VI.B 
I.A, II.B, III.A, IV.B, VI.B, VIII.B 

23 třídní II.B 

Bedřich Nejman zákl. sp. věd 
 
spol.věd. seminář 
tělesná výchova 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, 
VIII.A, VIII.B 
oktávy 
IV.B, VIII.A, VIII.B 

22 předseda PK spol. věd 
správce sbírky TV 

Jindra Nývltová český jazyk 
latinský jazyk - 
nepovinný 

II.B, III.B, 1.B, 2.A, VII.A 
vybraní studenti 

25 třídní III.B 
předsedkyně PK Čj 

Jiří Oleják matematika 
zeměpis 

I.A, VI.A, 3.A, VII.A 
VI.A, VI.B 

23 třídní VI.A 
správce sbírky matematiky 

Jana Ol�anová, Mgr. český jazyk 
zákl. sp. věd 

VI.A, 3.B, VII.B, VIII.A 
VII.A, VII.B 

22 třídní VII.B 
do 3. 10. 1999 

Daniel Pavlík, Mgr. �panělský jazyk 1.A, 1.B, VI.A, VII.A 12 

Zdeněk Polák seminář z fyziky 3. ročníky, oktávy 4 

Milan Poutník, Mgr. český jazyk 
hudební výchova 

I.B, IV.A 
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B, 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A, VI.B 

24 třídní I.B 
předseda PK HV 
správce sbírky HV 

Věra Prachařová chemie II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B 
III.B 

12 
2 

1. pololetí 
2. pololetí 

Jan Preclík, Mgr. IVT 
aplikace počítačů

IV.A, 1.A 
oktávy  

10 

Ondřej Pumr, Mgr. český jazyk 
zákl. sp. věd 

VI.A, 3.B, VII.B, VIII.A 
VII.A, VII.B 

22 od 14. 10. 1999 

Iva Rojtová biologie 
seminář z bi. 
tělesná výchova 

VII.A, VIII.A 
3. ročníky 
II.B, IV.A, 1.B, 2.B, VI.A, 3.B, VII.A, VII.B 

21 třídní VII.A 

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 
seminář ze Z 
tělesná výchova 

I.B, II.B,  
oktávy 
I.A, I.B, II.A, III.A, 1.A, 2.A, VI.B, 3.A 

23 

Iva Sr�ňová, Mgr. matematika 
fyzika 

III.A, 3.B 
VI.A, VI.B, 3.B, VII.A, VIII.A 

24 třídní 3.B 
předseda MPK přírod. věd 
předseda PK matematiky 
předseda inv. komise 

Jarmila Suchanková, Mgr. chemie 
seminář z chemie 
cvičení z chemie 

1.B, 2.A, 2.B, 3.A, VII.A, VIII.B 
oktávy 
3. ročníky 

18 třídní 2.B 
výchovný poradce 
předseda PK chemie 

Michael �imon anglický jazyk I.B, II.B, IV.B, 1.B, 3.A, 3.B, VIII.A, VIII.B 25 správce učitelské knihovny 

Gerda �kodová matematika 
fyzika 

I.B, II.A, 1.A,  
I.B, II.A, 1.A 

23 třídní II.A 

Věra �tegerová dějepis 
ruský jazyk 

I.B, II.A, II.B, III.B, IV.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
VII.A, VII.B 
3. ročníky 

24 třídní 1.A 
předseda MPK hum. př. 
předseda PK dějepisu 
předseda PK Rj 
správce sbírky spol. věd 

Petr �ulc anglický jazyk I.A, I.B, III.A, IV.A, 1.A, 1.B, 3.B, VII.B 26 správce skladu CO 

Iva Venclíková český jazyk 
�panělský jazyk 
�panělská konv. 

II.A, 3.A,  
3.A, VII.B, VIII.A 
oktávy 

21 třídní 3.A 
předsedkyně PK �j 

Dalibor Vích, Ing. IVT 
programování 
programování - 
nep. 

III.A, III.B, IV.B, 1.B,  
3. ročníky, oktávy 
vybraní studenti 

20 předseda MPK informatiky 
správce počítačové sítě 
správce sbírky IVT 

Dana Vítová, Mgr. český jazyk I.A 6 

Jan Vomela, Mgr. německý jazyk 
chemie 

IV.A, IV.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VI.A 
1.A 

23 

Josef Zikmund tělesná výchova I.B, II .A, II.B, III.A, III.B, 1.A, 1.B, 2.A, 
2.B, VI.A, VI.B, 3.A, 3.B, VII.A, VII.B, 
VIII.A, VIII.B 

24 předseda PK TV 

Hana Zikmundová chemie 
fyzika 

II.A, II.B, III.A, IV.A, IV.B,  
I.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B 

22 2. pololetí 
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Správní zaměstnanci 

Marcela Martincová  finanční účetní, ekonom 
Ivana �norbertová mzdová účetní, hospodářka 
Zdeňka Přikrylová správce skladu učebnic 
Milan Vácha �kolník, po�ární preventista, po�ární hlídka 
Jiřina Bene�ová uklizečka 

Zdena Janczarová uklízečka 
Dagmar Kubečková uklízečka 
Milu�ka Pavlů uklízečka 
Marie Siglová uklízečka 
Marie Váchová uklízečka 

3. řada zleva: Daniel Pavlík, Zdeněk Ko�vanec, Jan Je�ek, Jan Vomela, Richard Brát, Hana Janu�ová, Jiří 
Oleják, Jana Kolářská, Olga Slavíková, Michal �imon, Věra �tegerová, Iva Rojtová 

2. řada zleva: Josef Zikmund, Milan Poutník, Dalibor Vích, Miloslav Javůrek, Jan Preclík, Ivo Forejt, Bedřich 
Nejman, Jarmila Suchanková, Věra Cermanová, Gerda �kodová, Iva Sr�ňová, Věra Prachařová 

1. řada zleva: Zdeněk Polák, Hana Zikmundová, Radomil Dostál, Jiřina Jarou�ová, Pavel �koda, Martina 
Karastojanovová, An�ik Ar�akuni, Ivana Matěnová, Jitka Fi�erová, Zdena Jirková 

Přijímací řízení do čtyřletého gymnázia pro �kolní rok 2000 � 1. 

Test z českého jazyka 

1) Nevěděl, kdo to udělal, ale bylo mu jasné, �e určitě neměl dobré úmysly, jestli�e se dopustil činu tak 
záva�ného. 
a) Urči počet vět ________________ 
b) Urči druh souvětí, popř. poměr mezi větami hlavními _____________________________ 
c) Vypi� věty vedlej�í a urči jejich druh 

d) Urči větné členy: záva�ného________________, to_______________, kdo_______________ 
e) Urči slovní druhy: jestli�e_______________, určitě______________, kdo_______________ 

2) Utvoř 2. stupeň od příd. jmen: zlý____________________, prudký__________________ 
jednoduchý________________________, blízký_________________________________ 

3) Utvoř 2. stupeň od příslovcí: snadno__________________, mnoho_________________ 

4) Následující větu převeď do trpného rodu: 
Děti trhaly jablka.___________________________________________________________________ 

5) Od spojení dvě �eny utvoř 7. pád mno�ného čísla: _______________________________ 

6) Zájmeno který nahraď zájmenem jen�: 
Člověk, se kterým mluvím.____________________________________________________________ 
Dívka, o kterou stojím._______________________________________________________________ 

7) Následující větu dej do mno�ného čísla: 
Hrnec s rozbitým uchem._____________________________________________________________ 

8) Doplň v příslu�ném pádu: V leto�ním roce na�e divadlo uvede Pikovou dámu od (Petr Iljič Čajkovskij) 
_________________________________________, (Verdi) _______________ Rigoleta a (Čechov) 
____________________________ Strýčka Váňu. 

Fotografie sboru 
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9) Doplň správný tvar zájmena tentý�: Pracoval stále s ______________________lidmi. 

10) Napi� sloveso sedět v 1. osobě čísla mno�ného podmiňovacího způsobu minulého: ____________________ 

11) Doplň správný tvar: Nalil víno do (obě dvě)______________________________lahví. 

12) Nahraď předlo�ková spojení přídavným jménem: 
pes bez zubů_______________________, hodiny na stěně__________________________ 

13) Doplň správné tvary zájmen já a ona: 
Nav�tívil___________/___________ Mluvili o ______________/________________ 

14) Uveď slovo opačného významu ke slovu �tědrý: _________________________________________ 

Diktát 

Cesta lesem 
Jednou se rozlehlým borovým lesem ubírali domů dva veselí mládenci. Bylo to za kruté mrazivé noci. Na 

zemi i na větvích le�ela silná vrstva sněhu. Kdy� přicházeli k horské bystřině, která nehybně visela ve vzduchu, 
neboť ji políbil ledový král, ztráceli pomalu víru, �e se shledají se svými nejbli��ími. Dál a dál se plahočili 
ztichlým lesem, dýchali si na zkřehlé prsty a sbírali poslední zbytky sil. Nejednou zapadli do závěje měkkého 
sněhu a vy�krábali se z ní celí bílí jako mlynáři, pak zase sklouzli po ztvrdlém ledu, ale v�echna úskalí překonali. 

Báli se v�ak, �e zabloudili, a dostali děsivý strach. Vtom se objevily ve sněhu lidské stopy, které je dovedly 
k osamělé chalupě. Uvítal je zuřivý psí �těkot, který zřejmě probudil obyvatele domku. Okna se rozzářila a ven 
vy�el mladý myslivec, který nejprve zklidnil rozzuřeného psa a pak vyzval chlapce, aby ve�li dovnitř. U teplých 
kamen je pohostil čajem a lívanci s hru�kovými povidly. Poté se chtěli chlapci opět vydat na cestu, av�ak 
myslivec byl neústupný, varoval je před rizikem, �e znovu zabloudí a mohou zmrznout, a nabídl jim nocleh. 
Druhý den se brzy ráno znovu vydali na cestu a za krásného slunného počasí dorazili domů. 

Test z matematiky 

1) Ře�te rovnici a proveďte zkou�ku: 

2) Mů�e si Petr koupit za roční úrok zmrzlinu v ceně 9,90 Kč, jestli�e si ulo�il na začátku roku 100 Kč na 11% 
úrok a z úroku je 15% daň? 

3) Doplňte dal�í tři členy v řadě vytvořené podle určitého pravidla: 

 1; √2; 9; 2; 25; √6; ____, ____, ____ 

4) Do krou�ků na obrázku vepi�te čísla 1 a� 6 tak, aby �ádný ze součtů 
sousedních dvou čísel nebyl dělitelný ani dvěma, ani třemi. 

5) Načrtněte, jak slepíte osm stejných krychliček (je mo�né slepovat 
pouze celé stěny krychliček k sobě) tak, aby měly 
a) co nejmen�í povrch, 
b) co největ�í povrch (stačí jedno ře�ení). 

6) V krychli je vytvarovaný drát. Načrtněte, jak se zobrazí při pohledu zepředu, shora a z boku. 

7) Při fotbalovém utkání oznámil hlasatel ,�e průměrný věk fotbalové jedenáctky soupeře je 22 let. Těsně před 
koncem utkání byl 1 hráč z této jedenáctky vyloučen. Zápas dohrálo mu�stvo s průměrným věkem 21 let. 
Mu�stvo vyloučeného hráče sehrálo v celé sezóně x zápasů. Pět zápasů prohrálo, ve dvou remizovalo a 
zbytek vyhrálo. Za vítězství jsou 3 body, za remízu je 1 bod a za prohru �ádný. Určete: 

zepředu shora z boku 

3
1

10
733

5
374 +−−−=−− xxx
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a) kolik let bylo vyloučenému hráči? 
b) obecně počet bodů získaných v sezóně. 

8) Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno : c = 5 cm, va = 4 cm, r = 5 cm. (r - poloměr kru�nice opsané) 

Test v�eobecných znalostí 

1) Zakrou�kujte, které z uvedených názvů neoznačují chemické prvky nebo sloučeniny: 
�elezo, křemen, vzduch, grafit, voda, sklo, vápenec, mosaz, ropa, ozon, �ula, etanol. 

2) Na linku zapi�te řadu písmen označující události tak, jak po sobě následovaly. 
a) Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 
b) Zalo�ení Univerzity Karlovy 
c) Objevení Ameriky Kry�tofem Kolumbem 
d) Bitva u Lipan 
e) Zveřejnění Kopernikovy heliocentrické teorie ____________________________________________  

3) Zakrou�kujte události, které nastaly v letos končícím dvacátém století. 
a) Objev penicilinu 
b) Bo�ena Němcová napsala Babičku 
c) Objev radiových vln 
d) Nástup komunistické ideologie k moci v Rusku 
e) Uspořádání chemických prvků do periodické soustavy Mendělejevem 

4) Uveďte metody, jak rozdělit směs voda + písek + modrá skalice na jednotlivé slo�ky 

5) Podtrhněte představitele výkonné moci a zakrou�kujte toho, kdo v na�em státě vytváří a schvaluje zákony. 

a) prezident 
b) vláda 
c) parlament 

d) policie, popřípadě armáda 
e) politické strany 

6) Dospělý člověk spotřebuje denně okolo 0,7 kg kyslíku. Po odstranění vodní páry zvá�íme ve�kerý vzduch, 
který za den přijme vdechováním a ten, který odevzdá vydechováním. Zakrou�kujte pravdivá tvrzení. 
a) Hmotnosti jsou stejné, proto�e spotřebovaný kyslík je nahrazen oxidem uhličitým stejné hmotnosti. 
b) Hmotnost odevzdaného vzduchu je men�í, proto�e byl spotřebován kyslík. 
c) Hmotnost odevzdaného vzduchu je jen o něco men�í, proto�e hmotnost chybějícího kyslíku je částečně 

nahrazena vydechovaným oxidem uhličitým. 
d) Hmotnost odevzdaného vzduchu je o něco vět�í, proto�e hmotnost vyloučeného oxidu uhličitého je 

vět�í ne� hmotnost spotřebovaného kyslíku. 

7) Nahraďte cizí výrazy českými se stejným nebo blízkým významem. 

a) konstituce ____________________  
b) restituce ____________________  
c) perzekuce ____________________  
d) deviace _______________________  
e) selekce _______________________  

8) Zakrou�kujte, které z následujících zdrojů energie nepatří mezi obnovitelné zdroje. 
uhlí, vítr, příliv a odliv, uran, zemní plyn, ropa, biomasa, sluneční záření 

9) Jednoduché stroje (páka, kladkostroj,klín, �roub ...) pou�íváme, proto�e (zakrou�kujte): 
a) sni�ují mno�ství práce, kterou musíme vykonat 
b) umo�ňují lépe vyu�ít na�ich fyzických schopností 
c) zvy�ují ná� výkon 
d) pomocí nich uvolňujeme energii a vykonáme tak více práce 
e) vykonávají za nás fyzickou práci. 

10) Ozon ve vy��ích vrstvách atmosféry nás chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením přicházejícím od 
Slunce. Významný dlouhodobý pokles jeho koncentrace by měl ničivé důsledky pro v�echny �ivé 
organismy. Z textu jednoznačně vyplývá (zakrou�kujte): 

a) V atmosféře se vyskytuje ozon. 
b) Zdrojem ultrafialového záření je pouze Slunce. 
c) Koncentrace ozonu v atmosféře klesá. 
d) Krátkodobý pokles koncentrace ozonu nemů�e lidem u�kodit. 
e) Slunce je zdrojem nebezpečného záření. 

11) Výsledky hospodaření malé firmy jsou shrnuty v tabulce. Udávané částky jsou v milionech korun, záporný 
zisk znamená ztrátu. Některé údaje v účetní knize byly nečitelné. Doplňte je. 
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Rok 1994 1995 1996 1997 1998 
Náklady 44 62 86 78  

Tr�by 52 64 79  109 

Zisk  8  -7 11 15 

Zakrou�kujte nepravdivá tvrzení  

a) Tr�by se ka�dý rok zvy�ovaly. 
b) Firma neměla nikdy ztrátu. 
c) Největ�í zisk byl v posledním 

sledovaném roce. 
d) Náklady se ka�dý rok zvy�ovaly. 

Zakrou�kujte pravdivá tvrzení 

a) Tr�by rostly ka�dým rokem o více ne� 10 milionů Kč. 
b) V roce 1998 měla firma více ne� dvojnásobné tr�by i zisk 

ne� v roce 1994. 
c) Největ�í nárůst zisku byl mezi předposledním a posledním 

rokem. 
d) Součet zisků za poslední dva roky nepřesáhl 16 milionů Kč. 

12) Jan pozoroval krychli. Odřízl jí vrchol tak, �e rovina řezu procházela středy hran. Vzniklo těleso A. Snadno 
si spočetl, kolik má stěn, vrcholů a hran. Pak jí odřezal postupně v�echny vrcholy a vytvořil tak těleso B. 
I nyní spočítal, kolik má takto vzniké těleso stěn, vrcholů a hran. Navíc si nakreslil jeho síť. Spočítejte a 
nakreslete v�e co Jan. Pro síť tělesa B pou�ijte síť krychle. 

Přijímací řízení do osmiletého studia od roku 2000 � 1 

Test z českého jazyka 

1) U podtr�ených slov urči slovní druhy: 
Pěkně pozdrav. ________________________________________________________________________  
Cestující sebou trhli. ____________________________________________________________________  
Tu knihu mu ji� nevracej. ________________________________________________________________  
V�ichni se tu se�li. ______________________________________________________________________  

2) Vytvoř větu podle tohoto pořadí slovních druhů: 
zájmeno, přídavné jméno, podstatné jméno, sloveso, předlo�ka, přídavné jméno, podstatné jméno 
_____________________________________________________________________________________  

3) Doplň správné tvary: 
Byt o (dva pokoje). _____________________________________ 
Va�im (řeči) _______________________ nerozumím. 
Hrála na klavír (obě ruce).________________________________ 

4) Z podstatného jména v závorce utvoř tvar přídavného jména. 
(město) ______________________ ruch 
(babička) ____________________ pohádky 
(Praha) ______________________ občané 

5) Z podtr�ených přídavných jmen vyber nejvhodněj�í a doplň do textu: 
cvičící, cvičební, cvičný, cvičený 
S napětím sledovali dívky ____________________ se �vihadly. 
Domácí úkol vypracujte do ___________________ se�itu. 
 

B A 
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Děti byly nejvíce zvědavy na __________________ slona. 
Nezapomeňte s sebou vzít ____________________ úbor. 

6) Sloveso sly�et napi� v: 
1. osobě čísla mno�. času min. způsobu oznam. ______________________________________________  
2. osobě čísla jedn. způsobu rozkaz. _______________________________________________________  

7) Podtrhni slovo opačného významu: 
dát � věnovat, darovat, vzít, odmítnout 
pečlivý � pozorný, nedbalý, zbrklý, sna�ivý 

8) Podtrhni souvětí: 
Byla to práce tě�ká, ale záslu�ná. 
Přijeď brzy, tě�íme se. 
Poslal pozdrav ze Slovenska a Itálie. 

9) Změň souvětí ve větu jednoduchou.: Dělal v�echno, aby ho zachránil. 
_____________________________________________________________________________________  

10) Podtrhni dvě slova, která do řady nepatří: 
nositel, nosný, nosatý, nosní, donosit, nosnost, nosítka, nosník 

Zbylá slova nazýváme slovy , 
jejich společnou část nazýváme   

11) Zvýrazněná slova nahraď výsti�něj�ími: 
Na vysoké skále nad řekou je ___________________ starý hrad. 
Co to má� ______________________ v ruce? 
Dnes dělám ______________________ večeři já, to si pochutnáme. 

12) Vyjádři přídavným jménem: 
chce se o v�em dozvědět � je ____________________________ 
myslí jenom na sebe � je ________________________________ 
chce své peníze jen pro sebe � je __________________________ 

13) Napi� slovo stejného nebo podobného významu ke slovu velký ___________________________________  

Diktát 

Prázdniny na horách 
Tomá� strávil jarní prázdniny s přáteli ve starobylé horské chalupě v Krkono�ích nedaleko �pindlerova 

Mlýna. 
Ka�dý den po snídani sbalil do batohu dva chleby s máslem a sýrem, láhev bylinkového čaje, vyzbrojil se 

mapou a drobnými penězi a vydal se na výlet. Cesta na ly�ích ubíhala rychle a příjemně. Kdy� se rozhlédl 
kolem, spatřil zasně�ené lesy a údolí, malé i vět�í chalupy s bílými střechami. Sněhové krystaly se na slunci 
třpytily jako drahokamy.  

Příjemná byla i setkání s ostatními ly�aři, kteří Tomá�ovi věnovali milý úsměv, pozdravili a ji� se ztráceli 
v dáli. Někdy se přes cestu mihly i srnky, ozývaly se ptačí hlasy a ohla�ovaly blí�ící se jaro. 

Je�tě večer, kdy� hory ztichly a Tomá� usínal, vzpomněl si na uplynulý den a přál si, aby prázdniny nikdy 
neskončily. 

Test z matematiky 

1) Vypočtěte : 
a) 57 �  [(7 + 2) . 6 � 5] = 
b) 57 � (7 + 2 . 6 � 5) = 
c) 57 � (7 + 2) . (6 � 5) = 
d) (57 � 7 + 2) . 6 � 5 = 
e) (10101 � 3 . 2701) : 74 = 
f) 20000 � 2002 + 202 � 22 + 2 = 

2) Nahraďte prázdné obdélníčky ve výpočtu dělení číslicemi : 

 !!!!!!  : 420 = 506 

 !!!! 
 1 7 
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3) Vepi�te do krou�ků v trojúhelníku čísla od 
1 do 6 tak, aby součty na stranách 
trojúhelníku byly stejné a zároveň co 
největ�í. 

4) Těleso je slo�eno ze 6 bílých krychlí. 
a) Na stěny krychlí, které jsou na povrchu 

tělesa, začneme psát postupně čísla 1, 2, 3, 4, 5,��. Kterým číslem skončíme, napí�eme-li na ka�dou 
stěnu právě jedno číslo? ______ 

b) Povrch tělesa natřeme modrou barvou a potom těleso rozlo�íme na původních 6 krychlí. Doplňte do 
tabulky, kolik krychlí má 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 modrých stěn. 

počet modrých stěn 6 5 4 3 2 1 0 

počet krychlí        

5) Devět autobusových zastávek je rovnoměrně rozlo�eno podél autobusové linky. Vzdálenost mezi třetí a 
pátou zastávkou je 840 m. Jaká je vzdálenost (v kilometrech) mezi první a poslední zastávkou? 

6) V zemi Kalkulie se platí měnou zvanou kuli. Ka�dá kuli má 100 kalků. V roce 2000 zavedli nové mince 
v hodnotě 5 kalků. Obyvatel Kalkulínek měl nastřádány 4 kuli jenom v těchto mincích (pětikalkových). 
a) Kolik měl mincí? ________________ 
b) Kolik gramů budou jeho úspory lehčí, jestli�e stará mince měla hmotnost 5,25 g a nová má hmotnost 

3,65 g ? 

7) Který z bílých obrazců mů�eme přisunout k černému obrazci, aby vznikl obdélník? ___________________  
8) Kdy� dám Tomovi 2 čokolády, půjčí mi kolo na 3 hodiny. Kdy� mu dám 12 bonbónů, půjčí mi ho na 2 

hodiny. Zítra mu dám 1 čokoládu. Kolik musím přidat bonbónů, aby mi kolo půjčil na 2 hodiny? 

9) Čtyři díly stavebnice byly postupně narovnány do krabičky podle obrázku. V jakém pořadí mohly být 
narovnány? Vypi�te v�echny mo�nosti. 
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V�eobecný test 

1) Test paměti: Představte si, �e chcete pracovat v soukromé firmě, kde budete ze skladu vydávat drahý 
materiál. Aby byl výdej co nejrychlej�í, je nutné si pamatovat, v které přihrádce máte jaký materiál. 
Nyní vám bude přečteno postupně číslo přihrádky a materiál, který v ní je ulo�en. Va�ím úkolem je si 
zapamatovat co nejvíce druhů materiálu a poté ho zapsat do správné přihrádky. (Vzhledem k pestrosti se ve 
schránkách nachází i materiál, který se ve skladech bě�ně nevydává � např.: traktor a podobně). 
1 ___________ 2 ___________ 3 ___________ 4 __________
5 ___________ 6 ___________ 7 ___________ 8 __________
9 ___________ 10 ___________ 11 ___________ 12 __________

13 ___________ 14 ___________ 15 ___________ 16 __________
17 ___________ 18 ___________ 19 ___________ 20 __________

2) U obrázku (A) vy�krtněte 6 zápalek tak, aby zůstaly pouze dva čtverce. 
U obrázku (B) vy�krtněte 5 zápalek tak, aby zůstaly pouze tři čtverce. 

3) Jakou barvu má krev tryskající z poraněné tepny? Zakrou�kujte. 
a) světle červenou 
b) tmavě červenou 
c) namodralou 
d) z poraněné tepny krev tryskat nemů�e, jeliko� tepnou krev neteče. 

4) Doplňte správný příbuzenský vztah: 
Dcera mé sestry je moje _________________. 

5) Přijeli jste do na�eho hlavního města a jdete se podívat na Pra�ský hrad. Kdy� přicházíte k hradu, v�imnete 
si, �e nad střechou plápolá vlajka. Víte, co to znamená (co to vypovídá o panu presidentovi)? 
__________________________________________________________ 

6) Do ní�e uvedené věty doplňte údaje: A� na výjimky nastává jednou za _____ roky tak zvaný přestupný rok. 
Je to rok, kdy měsíc ___________ má ____ dnů. 
Nejbli��í (následující) přestupný rok bude v roce ________. 

7) Milým večerníčkovým postavám Vochomůrkovi, Křemílkovi a Rákosníčkovi propůjčila svůj hlas známá 
česká herečka. Napi�te celé její jméno. ___________________________________________. 

8) Mezi státní symboly České republiky patří hymna, vlajka a 
znak. 
Napi�te, kterými dvěma slovy končí česká státní hymna, a 
dále do obdélníčku nakreslete na�i státní vlajku a vepi�te 
uspořádání barev. 
Hymna končí slovy: ______________________. 
Dále napi�te, jaké zvíře je vyobrazeno ve státním znaku. _______________________. 

9) Noty se zaznamenávají do tzv. notové osnovy, která se skládá z linek. Kolik linek má 
správná notová osnova? _________________________ . 

10) Na nebi je mo�né vidět měsíc v několika různých fázích. Jednoho večera se Petr 
zahleděl na oblohu a uviděl měsíc takto. 

Za týden se podíval na večerní oblohu znovu. Jak vypadal měsíc? Zakrou�kujte. 

11) Jak se jmenuje významný pra�ský most, při jeho� stavbě bylo údajně pou�ito vajíček a jeho� jméno má 
mnoho společného s významným českým panovníkem?  
Most se jmenuje: ____________________________ . 
Přes kterou řeku vý�e zmiňovaný most vede? ____________________________ . 

12) Jak se nazývá na zeměkouli místo, z kterého, ať zamíříte kamkoliv, jdete v�dy na sever, a jak se nazývá 
oblast, v které le�í? 
Místo se nazývá: ____________________ a oblast je _____________________. 

Vlajka 

(A) (B)

a b c d e f g
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13) Víte, kam se dovoláte, vytočíte-li na telefonu číslo 150? ___________________. 

14) Zkratka PC je často spojována s dne�ní moderní dobou. Tato zkratka v odborných kruzích proto nejčastěji 
představuje (zakrou�kujte): 
(a) Po�ární cvičení 
(b) Osobní počítač 
(c) Délkovou fyzikální jednotku (palec) 

(d) Pra�ské cirkusy 
(e) Potenciometr 
(f) Peně�ní jednotka v EU 

15) Jedno ze �esti slov znamená přibli�ně toté� co první. Va�ím úkolem je správné vybrat. (například: u�ák, stůl, 
lavice, křeslo, postel � slovo podobné prvnímu je slovo křeslo) 
Nadávat, chválit, trestat, hubovat, tlouci, odměnit Podobný význam má slovo: _______________ . 

16) Dvě z uvedených děl jsou malby a dvě kresby. Napi�te, které jsou malby a které kresby. 

17) Doplňte následující větu a proveďte úkol ve větě napsaný. 
Po silnici mohu na kole jezdit bez doprovodu osoby star�í 18-ti let od svých ______ let. Z tohoto důvodu je 
nutné, abych znal(a) některé důle�ité dopravní značky. 
Proto zakrou�kujte v�echny ní�e uvedené značky, které vám jako cyklistovi zakazují vjezd. 

Témata maturitní písemné práce 
1. �Moderní člověk je nehotový, neucelený, nejednotný, polovičatý: je unavený bojem, umdlený, nervózní, 

rozčilený, nemá z �ivota plnou svě�í radost � zoufá si proto velmi často a �ivot samovolně opou�tí. Tak se 
jeví na�e doba, na�e století jako doba přechodná: padá staré lidové nábo�enství a moderní člověk usiluje 
nahradit si tuto ztrátu něčím novým � případně zase novým nebo alespoň obnoveným nábo�enstvím.� 

T. G. Masaryk 
(Úvaha nad vývojovými tendencemi člověka na konci tisíciletí) 

2. �I tam, kde není televize, lidé hynou.� 
J. Thurber 

(Úvaha s prvky kritiky, sebekritiky) 

3. �Ka�dému z nás byl určen kraj, malé místo v oblasti celku, k němu� se připjal nejtěsněji, ať u� rodáctvím, ať 
osudem, ať volbou du�e. Ka�dý z nás nosí v svém srdci tu zátočinu řeky s vá�kou nad závějí pomněnek, tu 
kotlinu zlata, které ti�e praská na stvolech p�eničných stébel, tu louku v ml�ině večera, kdy� otava byla 

Toto je: 
 
______________ 

Toto je: 
 
______________ 

Toto je: 
 
______________

Toto je: 
 
______________ 
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sklizena a strakaté krávy proplouvají tkanivem mlh. Tu řeku asfaltu, která zrcadlí dvě řady světel ve chvění 
de�tě, přízrak katedrály nad střechami, domy a ulice a ruch velikých měst.� 

J. Glazarová 
(Lyrizovaný popis přírody rodného kraje) 

4. Naučení: �Nemů�e� být dobře králem zvířat, kdy� �ádná nejsou.� 

(Bajka) 

Maturanti JG v roce 2000 

Ve �kolním roce 1999/2000 maturovali na Jiráskově gymnáziu v Náchodě pouze studenti sedmiletého 
gymnázia. Ústní maturitní zkou�ku konalo 49 studentů a vykonalo 48. Vět�ina jich měla zájem o dal�í studium: 
45 na vysokých �kolách (V�), 3 na vy��ích odborných �kolách (VO�). Tak jako ka�dý rok si podávali více 
přihlá�ek k dal�ímu studiu. V průměru 4,3 přihlá�ek na jednoho studenta. 

Na základě sdělení na�ich absolventů o tom, jak se jim podařilo realizovat své plány, uvádím následující 
přehled. 

třída počet 
absolventů V� VO� pracovní 

poměr jaz. kurz 

15 4 6 1 oktáva A 26 57,69% 15,38% 23,01% 3,84% 
18 3 1 - oktáva B 22 81,81% 13,63% 4,54% 0% 

Celkem % 68,75 14,58 14,58 2,08 

Přehled podaných přihlá�ek na jednotlivé V� a fakulty. 
P (přihlá�ky), S (skutečnost, tj. počty studentů, kteří budou na jednotlivých �kolách studovat) 

V� fakulta P S 
lékařská (HK) 7 2 
farmaceutická (HK) 6 2 
přírodovědecká 15 2 
filozofická 5 - 
právnická 2 - 
FTVS 2 1 

UK Praha 

pedagogická 3 - 
lékařská 4 - 
přírodovědecká 9 2 
filozofická 4 1 
právnická 2 2 
soc. studií 4 - 
pedagogická 4 - 

MU Brno 

informatiky 2 - 
přírodovědecká 2 1 
filozofická 11 - 
právnická 1 - 
pedagogická 6 - 

UP Olomouc 

tělesné kultury 1 - 
pedagogická 7 3 
institut výtv. výchovy 2 - 

UJEP Ústí n. L. 

�ivotního prostředí 1 - 
chem.-technologická 4 - 
ústav jazyků 5 1 

UPa Pardubice 

správní 1 - 
přírod.-filozofická 2 1 Slezská un. Opava 
informatiky 1 - 
přírodovědecká 4 1 
filozofická 5 - 

OU Ostrava 

zdrav. sociální 1 1 

V� fakulta P S
právnická 2 - 
pedagogická 3 - 

ZČU Plzeň 

elektrotechnická 2 - 
pedagogická  3 - 
hospodářská 3 - 
architektury 1 - 

TU Liberec 

strojní 1 - 
pedagogická 3 - JČU České 

Budějovice zemědělská 1 - 
V�B � TU Ostrava 2 - 
V�E Praha inf. a statistika 3 - 

pedagogická 9 2 V� Ped. HK 
FŘIT 3 - 
farmaceutická 2 - VFU Brno 
veterinární 1 - 

V�CHT Praha chemicko-technologická 2 - 
Policejní ak. Praha 2 - 
Vojenská ak. Brno 3 1 
Vojenská LF HK 1 - 

architektury 2 1 
elektrotechnická 4 1 
dopravní 2 1 
stavební 2 2 

ČVUT Praha 

strojní 1 - 
architektura 2 - 
FAVU 1 - 
elektrotechnická 5 2 
chemická 1 - 

VUT Brno 

strojní 2 1 
V� �koda auto a.s. Mladá Boleslav - 2 
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Z uvedeného přehledu je vidět, �e zájem o dal�í studium je rozdělen mezi různé V� a obory. Během 
posledních roků mírně roste zájem o studium na VUT a ČVUT, převá�ně o informatiku a výpočetní techniku. 
Z počtu studentů, kteří se dostali na �své� V� a obory je vidět, �e mnozí nedocenili přípravu na přijímací řízení. 
Ta ov�em není krátkodobá, ale je nutné se zodpovědně připravovat během celého studia a hlavně v posledním, 
maturitním ročníku. 

Vět�í počet absolventů (7) bude v leto�ním roce studovat také na VO�. I na těchto �kolách si ka�dý mů�e 
vybrat podle svých zájmů obory humanitní nebo technické. 

V�em leto�ním absolventům přeji v dal�ím �ivotě hodně zdraví a spokojenosti, nutných předpokladů ke 
splnění v�ech �ivotních cílů. 

J. Suchanková, výchovný poradce 

Osud jednoho absolventa 

V almanachu k 100. výročí gymnázia bylo připomenuto několik osudů na�ich absolventů, mj. dvou 
katolických kně�í, P. Josefa Blahníka a P. Jaroslava Knittla. Dnes si mů�eme přečíst rozhovor s absolventem, 
který maturoval před půl stoletím, tedy v roce 1950. Je jím Mgr. Jindřich Hanu�, emeritní farář Církve 
československé husitské, �ijící nyní v Mladé Boleslavi. 

Na studie na na�em gymnáziu vzpomíná: 

Za války jsem se do gymnázia nedostal (počet přijímaných byl tehdy přísně omezen, pozn. AF), a tak po 
ukončení mě�ťanky jsem se vyučil strojním zámečníkem. Během revoluce a bojů v Náchodě a okolí jsem byl 
dvakrát v bezprostředním ohro�ení �ivota. Jako mladíček jsem u� pracoval v ilegálním hnutí. U� od svých 
čtrnácti let jsem tou�il být duchovním církve československé (dnes husitské). V roce 1945 jsem nastoupil do 
kvarty gymnázia. Byl jsem o tři roky star�í (ročník 1928), ale ty předchozí zku�enosti mi byly k dobrému. 

Maturoval jsem v roce 1950. Učilo nás hodně vynikajících pedagogů, na které moc rád vzpomínám 
(Propilek, Hlaváček aj.). Dr. Hlaváčka jsme si velmi vá�ili jako člověka i jako pedagoga a didaktika. Byl v té 
době ředitelem �koly. Náchodské Jiráskovo gymnázium mi přirostlo k srdci. Je to �kola, která mi dala hodně. 

Jaká byla va�e dal�í studia? 

Po maturitě jsem bez problémů nastoupil na tehdej�í Husovu čs. bohosloveckou fakultu v Praze. Po 
absolutoriu jsem byl vysvěcen na kněze a nastoupil do duchovní správy. 

Nastupoval jste kně�ské povolání v době, kdy byl tlak proti církvím a nábo�enství velmi intenzivní. �Vědecký 
ateismus� jako součást marxistického učení byl velmi tvrdě prosazován. 

V prvních letech to je�tě celkem �lo. Od roku 1957 jsem farářoval v Heřmanově Městci (okres Chrudim). 
Začaly se tehdy �ztrácet� desítky přihlá�ek na výuku nábo�enství ,o jejich� podání jsem bezpečně věděl, a já 
jsem za tím jako třicetiletý důsledně �el. Byl jsem zatčen �pro pobuřování proti republice�, dostal jsem osm 
měsíců nepodmíněně a zákaz duchovní činnosti na deset let. Pro�el jsem vy�etřovačkou v Pardubicích a pak byl 
uvězněn na Mírově. Vy�etřovatel mi několikrát říkal, to jsem si zapamatoval doslovně: �My mů�eme lhát, my 
mů�eme podvádět, my mů�eme v�echno. Aby faráři dr�eli hubu, vy budete sedět. Zvlá�tě vy, nekatoličtí, kteří 
máte rodiny.� Man�elka byla tehdy v �estém měsíci těhotenství, pak se nám narodila první dcera. Man�elka byla 
učitelkou, ale v Heřmanově Městci, odkud mne zavřeli, ani v okolí u� místo nedostala. 

Vy�etřovatelé i různí kádrováci dovedli vyu�ívat rodinných vztahů k tvrdému politickému vydírání. To se 
tedy týkalo i va�í rodiny. 

Dokonce u� před na�í svatbou byla man�elka povolána k dlouhému �pohovoru� a byl na ni činěn nátlak, aby 
si duchovního nebrala. Neposlechla je. 

Kdybych byl v Pardubicích podepsal �vázací akt�, jak mi bylo nabízeno, dostal bych jen podmínku a mohl 
jsem farářovat a provozovat konfidentství. To jsem radikálně odmítl. 

Před časem jsem polo�il na�í mlad�í dceři otázku, co by si o mně myslela, kdyby mne na�la v seznamech 
jako konfidenta. Zamyslela se a řekla mi: �Tatínku, jak tě znám, ty bys tu u� nebyl. Ty by ses utrápil.� A star�í 
dcera na tuté� otázku odpověděla : �Jsem ráda, �e tam nejsi. Nechci soudit, neznám důvody a okolnosti, proč to 
lidé dělali, Bůh bude Soudcem, ale mám z tebe radost.� 

Jaké byly dal�í osudy va�e a va�í rodiny? 

Po Mírově jsem pracoval jako dělník v továrně na nábytek v Raspenavě, kam jsme se přestěhovali 
k man�elčiným rodičům. Po pěti letech �vzorné práce� mi byl vrácen státní souhlas a mohl jsem opět jít do 
duchovní správy. Východočeský kraj jsem měl ov�em zakázaný.  
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Man�elka ve svých čtyřiceti letech začala bez jakýchkoliv úlev studovat teologii a stala se také farářkou. 
Teologii pak vystudovaly i obě dcery.  

Dojí�děl jsem řadu roků padesát kilometrů od bydli�tě, pak jsme je�tě bydleli a slou�ili v Turnově a 
Semilech. Teď jsme ji� oba v důchodu a �ijeme v Mladé Boleslavi u star�í dcery a její rodiny. Od dvou dcer 
máme celkem �est vnoučat. 

Jaké jsou va�e �ivotní vzory? 

Mými vzory v teorii i praxi byli a jsou mj. T. G. Masaryk, Bene�, Einstein, Schweitzer, Hus, Komenský, 
Čapek, pape� Jan Pavel II., Gándhí a samozřejmě Je�í� Kristus. Jsme tolerantními, ekumenicky věřícími lidmi. 
K tomu v�emu přispělo mírou vrchovatou i Jiráskovo gymnázium v Náchodě. 

Zdravotní důvody vám nedovolily zúčastnit se oslav �koly, v Náchodě jste dávno nebyl. Jaký zůstal vá� vztah 
k rodi�ti? 

Jsem doma v�ude, celý svět je mi krásným domovem, ale rodné Náchodsko velmi miluji. Upřímně a srdečně 
přeji �svému gymplu� v�echno dobré. Aby vychovával, připravoval do �ivota vzdělané a u�lechtilé osobnosti, 
které budou vytvářet lep�í a krásněj�í, vskutku lidský svět. 

Mgr. Jindřichu Hanu�ovi kladl otázky a za rozhovor poděkoval Ale� Fetters. 

Dar sester Tláskalových 

Příjemné překvapení za�il ředitel Jiráskova gymnázia v Náchodě Pavel �koda v leto�ním létě. Sestry 
Dagmar a Ivona Tláskalovy, učitelky z Mladé Boleslavi, nechaly zhotovit a věnovaly gymnáziu dřevěnou 
plastiku otevřené knihy s jedním ze dvou Jiráskových citátů, je� zdobí průčelí gymnazijní budovy: �Květ citu, 
světlo rozumu, ó �kolo , pěstuj a zasaď kořen povah rozhodných�. 

Plastiku z lipového dřeva zhotovil umělecký řezbář Vladimír Janata z Kundratic v rozměrech asi 40x60 cm. 
Bude zdobit interiér �koly. Byla věnována i k poctě Aloise Jiráska v roce 70. výročí jeho úmrtí. 

Proč tento dar? Dárkyně se narodily v Náchodě stejně jako jejich rodiče i prarodiče a mají k městu a jeho 
krásnému okolí hluboký citový vztah. Oba jejich rodiče také na náchodském gymnáziu maturovali, otec JUDr. 
Jaroslav Tláskal v roce 1924, matka, učitelka Eli�ka, rozená �abková, v roce 1927. Vkusná dřevěná plastika 
potě�í oko i srdce těch, kdo budou kolem ní chodit. Sestry Tláskalovy u� také věnovaly některé dokumenty 
regionálního významu Okresnímu muzeu v Náchodě. 

Pozoruhodný dar je i dokladem, �e Náchodsko jako region s velkým kulturním odkazem i přírodním 
bohatstvím zanechává v těch, kdo jím pro�li, trvalou stopu. 

Ale� Fetters 

Sbírky učitelské knihovny 

Sbírky učitelské knihovny jsou umístěny v na�í �kole podle odborného zaměření v různých kabinetech a 
bli��í informace o tom, je-li určitá kniha k zapůjčení, vám mohou poskytnout správci těchto kabinetů. Hlavní 
část sbírek � knihy společensko-vědního zaměření (např. metodické, pedagogické a psychologické příručky, 
knihy o umění, divadle, klasické a moderní beletrie, předev�ím pak různé sborníky včetně encyklopedií) se 
nachází v místnosti v přístavbě �koly vedle sborovny. 

Sbírky jsou průbě�ně doplňovány novými přírůstky. V současnosti je evidováno okolo 5870 knih v ceně 
přibli�ně 263 000,- Kč.  

Jak vyučující tak i studenti mají mo�nost zapůjčení knih na určitou (předem dohodnutou) dobu podle svého 
zájmu. V případě zájmu bude studentům umo�něna prohlídka hlavní části sbírek. 

Správce knihovny Michael �imon 

�ákovská knihovna 

Ve �kolním roce 1999 - 2000 přibylo do �ákovské knihovny 115 knih v celkové hodnotě 15 490 korun, to 
znamená v průměru 135 korun na jeden výtisk. Proto�e ceny knih neustále stoupají, sna�íme se nakupovat 
předev�ím levné knihy v antikvariátech a vyu�ívat různých slev. Prohlubujeme také spolupráci s knihkupectvím 
AVE v České Skalici. Mezi novými knihami je nejvíce zastoupena současná česká poezie a próza, nechybějí 
v�ak ani odborné publikace, slovníky, dívčí románky. Pro nedostatek prostředků jsme značně omezili nákup 
světové literatury. 
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�ákovská knihovna byla otevřena denně od 7 hodin do začátku vyučování a o prvních dvou přestávkách. 
Byla nav�těvována studenty v�ech ročníků, kteří si celkem půjčili 2995 knih, největ�í zájem byl o dívčí romány, 
odbornou literaturu a o českou i světovou beletrii. Velké mno�ství studentů vyu�ilo mo�nosti půjčit si knihy na 
prázdniny. 

Ivo Forejt, správce �ákovské knihovny 

Výměnný pobyt studentů náchodského Jiráskova gymnázia v Dánsku 

Ráno, dne 7. května 2000, to v�e začalo. Zástupy rodičů a jejich dětí se hrnuly před gymnázium. Proč byl 
takový shon a zmatek? Proto�e studenti tercií a sekundy odjí�děli pod dohledem paní profesorky Nývltové, 
�tegerové a Jirkové na výměnný pobyt do Dánského království, přesněji do města Give, le�ícího na Jutském 
poloostrově. Tomuto výletu v�ak je�tě předcházela týdenní náv�těva Dánů v českých rodinách. Na�e gymnázium 
pro ně připravilo bohatý program. Nav�tívili jsme zámek Kuks, Braunův Betlém a v neposlední řadě také Prahu, 
která se jim velice líbila. Ale největ�ím zá�itkem pro Dány, �ijící v ní�inatém státě, byl výlet do Adr�pa�ských 
skal. Tyto skalní monumenty je uchvátily natolik, �e mnohým do fotoaparátů nestačil jeden film. 

A nyní k samotnému pobytu v dánských rodinách a k výletům po tomto severském státu. 

Po vyčerpávající cestě, která trvala něco okolo 15 hodin, jsme dorazili do u� dříve zmiňovaného městečka 
Give. Kdy� jsme se přivítali se svými dánskými přáteli, rozutekli jsme se do rodin, kde u� nás netrpělivě čekali 
na�i �týdenní rodiče�. 

V pondělí následovala prohlídka �koly a města, které bylo nesmírně malebné, plné zeleně a pro nás nezvykle 
čisté. 

V úterý pokračoval pobyt výletem k Severnímu moři, na jeho� pobře�í jsme nav�tívili město Ringkobing, 
v něm� nás uchvátila typická severská architektura. 

Ve středu vět�ina z nás za�ila něco neopakovatelného � výlet do Legolandu. O tom, co v�e se dá postavit 
z lega, se nám ani nesnilo. Legoland je plný různých atrakcí, ale převá�ně také turistů z celého světa. Toto byl, 
alespoň pro mne, největ�í zá�itek z Dánska. 

Ve čtvrtek program pokračoval prohlídkou největ�ího aqua centra v severní Evropě, le�ícího ve městě 
zvaném Silkeborg, výletem lodí po jednom z mnoha jezer v této oblasti a výstupem na Himmelbjarget, co� je 
třetí nejvy��í hora Dánska. Její vý�ka činila pouhých 174 m. 

V pátek jsme hráli sportovní hry v areálu moderně vybavené a útulné �koly. Poté následovalo balení 
zavazadel, fotografování s Dány a Dánkami, loučení a podobné věci patřící k závěrům výletů. 

Cesta zpět byla snesitelněj�í ne� ta do Dánska, proto�e jsme jeli na noc. 

V sobotu 13. května 2000 jsme okolo osmé hodiny ranní dorazili zpět do Náchoda, kde čekali na�i rodiče, 
kteří si nás odvezli plné dojmů domů. 

Na tento krásný týden nikdy nezapomenu a doufám, �e se do tohoto nádherného státu, plného přívětivých 
lidí, znovu podívám. 

Jan Zavřel, student tercie B 

Předmětová komise českého jazyka 

Soutě�e 

Je příjemnou povinností předmětové komise připomenout bohatou účast a úspěchy studentů v literárních, 
jazykových a recitačních soutě�ích. 

Do literární soutě�e vyhlá�ené pra�ským Gymnáziem Ústavní zaslalo své práce, poezii i prózu třináct 
studentů � K. Klime�ová, A. Matyá�ová, J. Kratochvíla, L. Mazochová, oktáva B, J. Vintr, Z. Kulhánková, M. 
Novák, 3.A, J. Slavíková, 2. B, M. Bohadlo, 2.A, J. Kabrhel, 1.B, M. Poláčková, A. Stárková, R. Havrdová, 
kvarta A. I kdy� �ádná z prací nebyla oceněna, někteří studenti se počátkem června účastnili slavnostního 
vyhlá�ení výsledků a autorského čtení v pra�ském Divadle za plotem.  

T. Punar, septima A a M. Koubková, 2.B zaslali do druhého ročníku literární Soutě�e s Parkerem povídky 
na téma Svět nového tisíciletí aneb Je v na�í budoucnosti nějaká naděje? 

Ji� tradičně se gymnazisté účastnili i literární soutě�e Náchodské prima sezóny. V kategorii poezie soutě�ili 
I. Joudalová, M. Novák, Z. Kulhánková, 3.A, J. Slavíková, 2.B, M. Bohadlo, 2.A, v kategorii prózy T. Punar, 
septima A a V. Včeli�ová, 3.A, v kategorii filmového a divadelního scénáře M. Bohadlo, 2.A. Někteří studenti 
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byli nominováni na ocenění a účastnili se slavnostního vyhlá�ení výsledků, čestné uznání v�ak obdr�el pouze M. 
Bohadlo za filmovou povídku Hadrová panenka. 

Studentka 2.B J. Slavíková zkusila své �těstí i v dal�ích soutě�ích. Na podzim úspě�ně reprezentovala na�i 
�kolu na mezinárodním kulturním festivalu Dítě a jeho práva, který se pod zá�titou UNESCO konal v Litomy�li. 
Jedna z jejích básní byla zařazena do stříbrného pásma poezie a autorka byla oceněna jak za autorství, tak za 
interpretaci svých ver�ů. Na podzim leto�ního roku budou vyhlá�eny výsledky i dal�ích dvou soutě�í, do nich� 
Jana své ver�e zaslala. Jsou to Seifertovy Kralupy, soutě� mladých amatérských básníků, a Týni�ťský literární 
Parnas, soutě� amatérských literátů, která se koná v rámci Týni�ťského divadelního podzimu. 

Studentky sekundy A M. Nováková a K. Vaněčková reprezentovaly �kolu v regionální soutě�i vlastivědné 
tvořivosti Mládí rodnému kraji. Práce M. Novákové s názvem Památky a dokumenty z na�í obce Černčice byla 
přednesena ve stříbrném pásmu na slavnostním vyhlá�ení výsledků v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, 
kterého se obě dívky účastnily.  

Na jaře proběhlo �kolní a okresní kolo Olympiády v českém jazyce. �kolního kola se ve dvou kategoriích 
účastnilo 27 studentů, do okresního kola postoupili v první kategorii I. Tremčinská a E. Majerová, kvarta B, ve 
druhé kategorii J. Slavíková, 2.A, L. Včeli�ová, 1.B, V. Včeli�ová, 3.A, a J. Kalandra, 3.B. V.Včeli�ová a I. 
Tremčinská postoupily po úspěchu v okresním kole do kola krajského a Věra Včeli�ová, druhá v krajském kole, 
se v posledním červnovém týdnu zúčastnila ústředního kola OČJ ve Strá�i nad Ne�árkou a obsadila ve své 
kategorii osmé místo. 

V únoru se uskutečnilo �kolní kolo recitační soutě�e. Mezi studenty ni��ího gymnázia nejlépe uspěly R. 
Prachařová a R. Neumannová, prima B, které pak společně s K. Helikarovou, tercie B, soutě�ily v kole 
okresním. Studenti vy��ího gymnázia J. Burdych, septima B a M. Lelková, sexta A se účastnili oblastního kola 
recitační soutě�e v hradeckém divadle Jesličky. O kvalitě Markétina vystoupení svědčí to, �e v červnu vystoupila 
na celostátní přehlídce uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov. Své dojmy a zku�enosti jistě sdělí čtenářům 
Doutnáku.  

V�em studentům patří velký dík a uznání, poděkování nále�í také redakci Doutnáku, která ji� pravidelně 
věnuje studentské tvorbě alespoň stránku tak, aby mohl ka�dý z literátů najít své čtenáře. 

Exkurze 

Předmětová komise vypracovala na své první schůzce ve spolupráci s učiteli dějepisu a hudební a výtvarné 
výchovy plán exkurzí, které se ji� v leto�ním roce v mnohých třídách s úspěchem uskutečnily. Pro informaci 
uvádíme přehled plánovaných exkurzí: 

vy��í gymnázium: 

1. ročník � kvinta Praha románská a gotická 
 Kraj Bo�eny Němcové 

2. ročník � sexta  Praha barokní event. Generace Národního divadla 
 Hronov Aloise Jiráska, bratří Čapků a E. Hostovského 

3. ročník � septima Praha �idovská event. Galerie moderního umění v Hradci Králové 
 Čapkovy Svatoňovice 

4. ročník � oktáva  Památník národního písemnictví v Praze � Lány - Terezín 
 Po stopách �kvoreckého Zbabělců 

Součástí ka�dé z exkurzí do Prahy je i náv�těva vhodného kulturního programu � divadelního představení, 
koncertu, výstavy. 

V ni��ím gymnáziu se uskuteční dva celodenní zájezdy do Prahy s programem dle volby vyučujících a 
regionální literární exkurze podobného obsahu, ale men�ího rozsahu ne� v gymnáziu vy��ím (O�ivlá �količka, 
O�ivlé Ratibořice, �) 

Za předmětovou komisi českého jazyka Jindra Nývltová 
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Soutě�ní práce Věry Včeli�ové 

Ve zhrouceném slunci 
na �edivých kamenech se  
usadily překroucené stíny. Shlí- 
�ely z oken a s ledovým klidem  
sledovaly anděla topícího se  
v ka�ně. Mu� úplně nahoře 
se s ú�k- lebkem vysvlékl do  
naha. Do- my v němém ú�asu 
měnily bar- vu, radnice zbledla 
závistí. Slou- py se roztančily a  
já při jejich  divokém tangu bě- 
hala z mís- ta na místo v zou- 
falé snaze nahradit je. V tu 
chvíli spad- la v;ě� a ve vzdu- 
chu zůstal jen náznak hysteric- 
kého smíchu. Sloupy v úleku 
uvolnily místo slepému zás- 
tupu deroucímu se na ná- 
městí. Byl čas milovat.  
Křehká těla ale pod mými tě�ký- 
mi váhavý- mi pohyby mizela a strach  
ze ztráty mi  svázal ruce. S výkřikem : �Ich  
liebe dich!�  mě vyháněli daleko z krajiny je- 
jich bohats- tví a zatím do mě napr�ely dla�ební 
kostky jejich  kamenování.Stíny z rozbořeného  
chrámu Slun- ce změnily nábo�enství a chysta- 
ly se upálit  mu�e stojícího v podloubí. Pak  
si v�imly mé- ho kacířského stínu přilepené- 
ho na zdi a  lovily ho ve spleti ze�eřelých 
uliček. V mu- čírně se ozýval zpěv malého  
ditěte a hlado- vé oči kata vylekaly jejich zvě-  
davost ze smr- ti. Přesto�e holubi s vřísko- 
tem protestova- li,vyslovily na útěku tu 
jedinou vysvobozující pravdu a já najed- 
nou poznala, �e celou dobu jen  

Angličtina v roce 1999-2000  

Na podzim jsme přivítali náv�těvu ze �védska � zástupkyni ředitele Elin Sahlin a učitelku Madeleine, které 
se přijely podívat na na�i �kolu a přivezly dopisy od na�ich �védských studentů. 

Na jaře přijeli �véd�tí studenti. Velmi se tě�ili na ly�ování v Krkono�ích a sportovní utkání ve floorballu. 
Kromě sportování zamířili také do na�í matičky Prahy. Če�tí studenti se vypraví do Göteborgu v září. 

Také Dánsko je nám nakloněno. Pokračujeme v tradici výměnných pobytů. Letos k nám přijeli Dánové 
z městečka Give v dubnu a hned dal�í měsíc se tam vydala na�e výprava. Výměnný program bude pokračovat i 
v budoucnu. 

V lednu studenti soutě�ili v konverzační soutě�i v anglickém jazyce, která se skládala z poslechu, tzv. 
reálií � znalostí o anglicky mluvících zemích a konverzace. Zúčastnilo se celkem 30 studentů. 

Studenti soutě�ili ve třech kategoriích. Nejlépe se umístili (a do okresního kola postoupili) tito studenti: 
I. kategorie � Uskobová, sekunda B 
II. kategorie � Martincová, kvarta B 
III. kategorie � Hou�těk, septima A 

V okresním kole soutě�e obsadili R. Martincová i P. Hou�těk 2. místo. 

Zdena Jirková 

LOUDÍM 
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Matematické soutě�e ve �kolním roce 1999-2000 

Jako v přede�lých letech účast v matematických soutě�ích přinesla dobré výsledky a umístění v okresním i 
v regionálním kole. 

Matematické olympiády se v domácí části účastnilo hlavně v kategorii Z6, Z7 ,Z8 ,Z9 (ni��í 
gymnázium) velmi hodně studentů. Do vy��ího kola postoupilo 23 studentů z primy a� kvarty, 15 studentů 
z prvních a� čtvrtých ročníků, sexty a� oktávy vy��ího gymnázia. 

Zde měli úspěch: 

Kategorie Z6 � prima: v okresním kole obsadili 1. - 5. místo Miloslav Jára a Radka Neumannová, 6. místo 
Zdena Adamu, 8. místo Jiří Svato�. 

Kategorie Z7 � sekunda: v okresním kole obsadili 1. - 15.místo Michaela Mačková a Lada Uskobová. 

Kategorie Z8 v leto�ním roce nena�la zástupce. 

Kategorie Z9 byla u nás ve �kole prvním rokem.V této kategorii postupují studenti přes kolo domácí do 
okresního kola a poté úspě�ní ře�itelé jsou vybráni na základě umístění do kola regionálního, které se koná 
v Hradci Králové nebo v Pardubicích. V okresním kole byli úspě�ní Radka Martincová, Jindřich �edek, Tomá� 
Tichý. Regionální kolo proběhlo bez Radky, která byla nemocná. Chlapci shodně obsadili 18. - 23.místo se 17 
body z 24 mo�ných a ze 43 účastníků. 

Kategorie C � první ročníky. V regionálním kole se úspě�nými ře�iteli stali na 4. místě Lenka Matoulková, 
7.místě �těpán Krtička a 11. místě Otakar Truněček. 

Kategorie B � druhé ročníky, sexty, kategorie A - třetí, čtvrté ročníky, septimy a oktávy - zde se letos 
nestal úspě�ným ře�itelem �ádný ná� student. Věříme, �e v pří�tím �kolním roce znovu obnovíme úspěchy i 
v těchto kategoriích. 

Dal�í soutě�í, pouze pro ni��í gymnázium, je Pythagoriáda. V této soutě�i uspělo ve �kolním kole 43 
studentů prim a 26 studentů sekund.Do okresního kola jsme vyslali ty nejlep�í. Jejich výsledky potě�ily. 

Primy 2.místo Miroslav Matějů,6.-9.místo Jindra Horváth,Luká� Vlach,10.místo Eva Suchánková. 
Sekundy 4.-8.místo Jiří Kadaník,Marie Nováková. 

Nejpočetněji zastoupena je v�ak mezinárodní soutě� Matematický klokan. V okrese Náchod soutě�ilo 
4436 �áků a studentů základních a středních �kol, z toho bylo 301 z na�í �koly. 32 v kategorii Student, 52 
v kategorii Junior, 104 v kategorii Kadet a 113 v kategorii Benjamín. Ve �kolním �ebříčku obsadili první tři 
místa tito studenti: 

kategorie Benjamín Kamil Krunka, Jan �paček, Luká� Vlach a Patrik Rompotl. 

kategorie Kadet Marek Zeidler, Irena Tremčinská, Monika Poláčková 
 119 bodů Marka vyneslo na třetí místo v okrese. 

kategorie Junior Otakar Truněček, Jaroslav Pavli�, Doubravka Středová 
 Tato kategorie byla pro nás velmi úspě�ná. 
 Tito tři studenti obsadili i první tři místa v okrese. 

kategorie Student Vojtěch Houska, Petr Nývlt, Jan Bur�ík 
 86 bodů Vojtovi přineslo druhé místo v okrese. 

I v leto�ním �kolním roce patří poděkování v�em, studentům i pedagogům, kteří se podíleli na úspě�né 
presentaci na�í �koly v okrese i v celém regionu. 

Za komisi matematiky díky a hodně dal�ích úspěchů 

Iva Sr�ňová 

Fyzikální soutě�e ve �kolním roce 1999-2000 

Archimediáda 

Je to soutě� pro studenty sedmých tříd (sekund). Z na�í �koly do okresního kola postoupilo 9 �áků. Martin 
Darebník a Kateřina Sedláčková skončili oba se stejným počtem bodů na pěkném 2.-3. místě. Na 4. místě skončil 
Petr Hornych. O sedmou a� devátou příčku se podělily Adéla Jarkovská, Gabriela My�áková a Michaela 
Mačková. V�ech �est studentů, kteří se umístili do desátého místa, je ze sekundy A. 
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Fyzikální olympiáda 

Kategorie F - osmé třídy, tercie. V okresním kole se do desátého místa umístili studenti z tercie A. Hezké 2. 
místo obsadil �imon Kvasnička, na 5. místě skončil Vojtěch Zelený a 9. místo obsadil Tomá� Jirman. 

Kategorie E - deváté třídy, kvarty. V okresním kole se na hezkém 2. místě umístila Irena Tremčinská a na 
6. místě skončil Jindřich �edek, oba jsou studenty kvarty B. Na 12. místě skončila Kateřina Stra�ilová z kvarty 
A. Irena Tremčinská se zúčastnila oblastního kola FO a skončila na 11. místě. 

Kategorie D - první ročníky, kvinty. Do regionálního kola postoupilo 5 studentů a 3 z nich se stali 
úspě�nými ře�iteli. Na 15. - 16. místě skončil Otakar Truněček z 1.A, 23. - 24. místo obsadila Doubravka 
Středová z 1.A a 25. - 27. místo obsadil �těpán Krtička z 1.B. Oblastního kola se zúčastnila je�tě Alena 
Vejnarová z 1.B a Lenka Matoulková z 1.A. 

Kategorie C - druhé ročníky, sexty. Do regionálního kola postoupilo 6 studentů a 3 z nich byli úspě�nými 
ře�iteli. Ondřej Kmoch z 2.A a Martin Nývlt z 2.B skončili shodně na 10. - 14. místě a 15. místo obsadil Martin 
Langr z 2.B. Dal�ími ře�iteli byli Miroslav �vábl a Marie Hůlková z 2.B a Josef Balcar z 2.A. 

Kategorie B - třetí ročníky, septimy. V této kategorii byli úspě�nými účastníky regionálního kola 3 studenti. 
Pěkné 3. místo obsadil Jan Bur�ík ze septimy B. Na 12. místě skončil Petr Nývlt z 3.B a 16. místo obsadil 
Vojtěch Houska z 3.B. 

V kategorii A jsme �ádného úspě�ného ře�itele neměli. 

41. ročník FO kategorie B,C,D se konal 27. dubna 2000 v Hradci Králové. 

Odměnou za 3. místo byla pro Jana Bur�íka účast na dvoutýdenním fyzikálním soustředění v Peci pod 
Sně�kou. Tohoto soustředění se zúčastnili jen ti nejlep�í ře�itelé FO z České republiky. 

V�em studentům děkujeme za dobrou reprezentaci na�í �koly. Dík patří i pedagogům za přípravu studentů. 

Richard Brát 

Chemická olympiáda a SOČ 

Chemická olympiáda 

V kategorii D � kvarty � se �kolního kola zúčastnilo 9 studentů. Tři z nich postoupili do okresního kola, kde 
se Petr Miro� (kvarta A) umístil na 2. � 3. místě, Zdeněk Nývlt (kvarta B) na 4. místě a Pavel Flegl (kvarta A) na 
místě 8. - 9. 

V kategorii C � 1., 2. ročník � se �kolního kola zúčastnilo 12 studentů. Do oblastního kola bylo vybráno 5 
studentů: Josef Balcar (2.A), Jana Slavíková, Jiří Klime�, Miroslav �vábl a Jan Kůrka (2.B). J. Klime� se umístil 
na 5. místě a J. Slavíková na místě �estém. 

V kategorii B � 3. ročník � se �kolního kola zúčastnilo celkem 14 studentů. Pět z nich se 8. 4. 2000 
v Pardubicích zúčastnilo kola oblastního. Lucie Jaklová, Lucie Minaříková, Lenka Zárybnická, Pavla U�dilová, 
(septima B) a David Korec (3.B). P. U�dilová se umístila na 3. místě, D. Korec na 5. místě a L. Minaříková na 6. 
místě. 

SOČ 

Tereza Semeráková (septima B) vypracovala SOČ na téma: �Zneči�ťování ovzdu�í v Náchodě a jeho vliv na 
zdraví obyvatel�, se kterou zvítězila v kole okresním a postoupila do oblastního kola, kde obsadila 4. místo. 

V�em studentům děkuji za vzornou reprezentaci �koly a přeji mnoho dal�ích úspěchů. 

Mgr. Helena Bergrová 

Úspěchy na�ich studentů v biologických soutě�ích 

�kolního kola biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda) se zúčastnilo 31 studentů. Do okresního 
kola postoupila Marie Nováková (sekunda A), která se umístila na 3. � 4. místě, Eva Johnová (sekunda B) na 6. 
místě a Vojtěch Jirásek (prima A) na 9. místě. V kategorii C se �kolního kola zúčastnilo 17 studentů a 
v okresním kole Jana Jirásková (kvarta B) obsadila 6. místo, Alena Dra�narová (tercie A) 8. místo a Lenka 
Tyl�ová (tercie B) 10. místo. 

Vy��ích kategorií biologické olympiády se celkem zúčastnilo 16 studentů. 12 v kategorii B (1. a 2. ročník, 
sexta) a 4 v kategorii A (3. a 4. ročník, septima, oktáva). Na prvních třech místech v kategorii B se umístili 
Markéta Medlenová, Jana Dra�narová, (2.A) a Roman Řemínek (1.B), v kategorii A Jiří Havrda, Kristýna 
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Lásková a Michal Četvernikov (v�ichni 3.B). Do oblastního kola postoupila Markéta Medlenová, kde se umístila 
na pěkném 5. místě. 

Dále na na�í �kole proběhlo �kolní kolo soutě�e Poznávání přírodnin ve dvou kategoriích A a B (prima, 
sekunda a tercie, kvarta), kde o postup do okresního kola soutě�ilo 41 studentů. Z kategorie A postoupila Eva 
Johnová (sekunda B), která obsadila 6. místo a Marie Nováková (sekunda A) se umístila na místě 9. Z druhé 
kategorie B se Jana Jirásková (kvarta B) umístila na 2. � 3. místě a Alena Dra�narová (tercie A) na 12. � 13. 
místě. 

Alena Dra�narová se také zúčastnila soutě�e Krkono�ského národního parku, v které vyhrála několikadenní 
studijní pobyt na Rýchorské boudě v Krkono�ích. 

V�em studentům blahopřejeme k dosa�eným úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci �koly. 

Jiřina Jarou�ová 

Zeměpis v uplynulém roce 

Přesto�e je ZEMĚPIS mezi ostatními předměty vyučovanými na na�em gymnáziu spí�e �popelkou�, v�dyť 
se vyučuje na vy��ím gymnáziu v�em studentům pouze v 1. a 2. ročníku, snad i právě proto se v�ichni vyučující 
zeměpisu sna�ili o dal�í zpestření a doplnění probíraného učiva formou besed, videoprojekcí, exkurzí, zapojením 
co největ�ího počtu studentů a tříd do zeměpisných soutě�í a také zadáváním vhodných témat seminárních prací 
a referátů. V�dyť se jedná mimo jiné i o volitelný maturitní předmět. Posuďte z následujících řádků sami, zda se 
nám alespoň částečně dařilo kompenzovat tolik potřebné, leč chybějící hodiny �zemáku� ve 3.ročníku. 

Sna�ili jsme se zatraktivnit ná� předmět setkáními se zajímavými cestovateli. A tak se na�i studenti (vesměs 
vy��ího gymnázia) mohli seznámit 16. listopadu s Novou Guineou prostřednictvím diapozitivů a autentických 
zá�itků pana Richarda Mikaly. O měsíc později jsme se zásluhou na�eho bývalého studenta, dnes kolegy � 
učitele, pana Petra Jansy přenesli do Kanady a celý cyklus vyvrcholil cestou kolem světa! Na základě na�eho 
pozvání se o své obrovské zá�itky a cenné zku�enosti ze své jedinečné tříleté cyklistické túry kolem na�í planety 
přijel podělit ��elezný mu�� Vítězslav Dostál. Není divu, �e se nám v onen pátek 7. dubna ani nechtělo odcházet 
domů, a �e i přes dvě Víťovy tříhodinové předná�ky zůstaly desítky diapozitivů nepromítnuty a mnoho otázek 
nevyslovených. Ale určitě jsme nehostili tohoto výjimečného člověka naposledy a zbytečně! V�dyť příklady 
táhnou! 

Vedle besed jsme také soutě�ili. 11. ledna jsme uspořádali �kolní kolo zeměpisné olympiády. V kategorii A 
se o vítězství podělili Luká� Vlach, Miroslav Matějů a David Ptáček z primy, v kategorii B zvítězila Alena 
Lochmanová ze sekundy B, mezi terciány nejvy��í příčku obsadil Vojtěch Ryznar a v nejvy��í kategorii získal 
nejvíce bodů Vítek Hanu�. Nejlep�ího umístění v okresním kole, konaném 15. 3. na Z� Komenského v Náchodě, 
dosáhla z na�ich studentů Veronika Petrová. Zvítězila a společně s Davidem Ptáčkem, který se dělil o druhé 
místo, se kvalifikovala do regionálního finále v Hradci Králové. Vítězstvím i zde Veronika prokázala své 
nesporné kvality a pečlivou přípravu, co� ostatně potvrdilo její celkově 13. místo v celostátním finále zeměpisné 
olympiády kategorie C. Veronika si vedla nejúspě�něji i ze v�ech studentů, kteří se v uplynulém roce tradičně 
zúčastnili ji� pátého ročníku zeměpisné soutě�e Eurorebus, neboť se dostala a� do pátého veřejného televizního 
čtvrtfinálového kola doprovodné soutě�e Baťoh. Děkujeme za vzornou reprezentaci �koly a je�tě jednou 
studentce kvarty B blahopřejeme. 

Zajímavá byla určitě i zeměpisná exkurzní činnost. Vybíráme například únorovou náv�těvu studentů 
zeměpisného semináře na Geodézii v Náchodě, exkurzi 2. ročníků na Je�těd a do Zoologické a Botanické 
zahrady v Liberci (ve spolupráci s biology) a také historicko-zeměpisnou exkurzi kvartánů v automobilce a 
muzeu �kodaAuto Mladá Boleslav, v Památníku Terezín a v Národním divadle v Praze 5. června. 

Přejme si, aby i v následujícím �kolním roce byla na�e činnost tak rozmanitá a na�i studenti neméně tak 
úspě�ní. 

P.S. Z volitelného maturitního předmětu odmaturovalo úspě�ně v�ech 18 přihlá�ených maturantů. Na 
vysokou �kolu s geografickým zaměřením bylo přijato 8 na�ich absolventů. 

za vyučující zeměpisu Zdeněk Ko�vanec 

Zhodnocení dosavadního průběhu dvouletého dějepisného semináře na gymnáziu 

Ve �kolním roce 1999-2000 byla zahájena pravidelná výuka dvouletého dějepisného semináře pro studenty 
septim a třetích ročníků. 

Studenti, kteří se zajímají o historii, měli v tomto �kolním roce mo�nost nav�těvovat první rok výuky 
dvouletého dějepisného semináře. Jeho cílem není opakovat osnovami předepsané učivo hodin dějepisu, ale 
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roz�ířit historický a kulturní obzor humanitně orientovaných studentů o fakta, na která v dvouhodinové týdenní 
dotaci výuky dějepisu není čas. Obsah výuky prvního roku odborného semináře tvořila období pravěku, 
starověku a středověku podle pečlivě sestaveného tematického plánu. Studenti se blí�e seznámili např. 
s kulturami asijských starověkých civilizací, s osobnostmi středověké Evropy, s vývojem reformace a 
s inkvizičními procesy v dějinách Evropy a regionu. S dějinami �idů v regionu byli seznámeni i prostřednictvím 
odborné předná�ky p. Dvořáka a náv�těvou �idovského muzea v Dobru�ce. Regionální dějiny a jejich výuka byla 
spojena i s odbornou exkurzí po památkách středověkého Hradce Králové, spojeného s náv�těvou V�P a 
s divadelním představením Mary�i v Klicperově divadle. 

Důle�ité je, �e si studenti osvojili práci s odbornou historickou literaturou, samostatně vypracovávali 
obsáhlé referáty, ve kterých vyu�ívali citací a naučili se správně uvádět seznam literatury. Technika práce 
s odbornou literaturou jim pomů�e například při vypracování SOČ a při studiu na V�. 

V závěru chci vyjádřit potě�ení nad skutečností, �e na na�em gymnáziu je hodně studentů, kteří se zajímají 
právě o historii a prohloubení tohoto zájmu jim bylo umo�něno zavedením dvouletého semináře vedením �koly. 

Blanka Dvořáčková 

Činnost historického krou�ku v zrcadle uplynulého �kolního roku 

Ji� druhým rokem pracuje na na�em gymnáziu historický krou�ek. V jeho programu jsme navázali na 
zku�enosti z činnosti v předcházejícím �kolním roce a práce se úspě�ně roz�ířila ve dvou liniích. V první linii 
pracovali �áci tercie A a B, ve druhé linii budoucí maturanti tříd oktáva A a B pracovali odborně, roz�iřovali si 
tak své znalosti a připravovali se hlavně na SOČ a k přijímacím pohovorům na V�. 

�áci tercie A se postupně seznamují s pomocnými vědami historickými, zvlá�tě s heraldikou a 
diplomatikou. Nacvičují novou barokní lidovou hru �Actus pobo�ný o narození Krista, Pána na�eho,� se kterou 
úspě�ně vystupujeme nejen v aule gymnázia pro �kolu a veřejnost, ale i v kulturním domě v Dolní Radechové a 
v atriu Staré �koly v České Skalici. Týden před Velikonocemi zde vystupujeme s reprízou �loňské� barokní hry 
�Komedije o ukři�ování Páně.� S dramatizací obou biblických her se přihla�ujeme do krajské soutě�e u 
příle�itosti Millenia 2000. Královehradecké biskupství nás deleguje na celostátní soutě� do Prahy, které jsme se 
neúčastnili vzhledem k administrativním a organizačním chybám v nejvy��í katolické církevní instituci. 

Do doby mytické jsme se vrátili s dramatizací mýtů na�eho regionu. Společnost Kruhu Bo�eny Němcové 
nás u příle�itosti 180. výročí narození spisovatelky po�ádala o vystoupení s dramatizací mýtů Českoskalicka. 
V samém závěru �kolního roku v Jiřinkovém sále Muzea B. Němcové v České Skalici účinkujeme 
v melodramatickém pásmu nazvaném �Kraj drahý mému srdci.� Hana Nedvědová z tercie A se představila jako 
bájná postava mýtu Českoskalicka a její spolu�áci sehráli dramatizaci pověsti o Silném Ctiborovi a o Rozko�i. 
Toto vystoupení proběhlo v ú�asné atmosféře i díky komornímu prostředí Jiřinkového sálu. 

Poděkování opět jako v loňském �kolním roce patří kolegyni Janu�ové za výrobu kulis a rekvizit a v�em 
rodičům, kteří ochotně ve svém volném čase vozili děti a divadelní rekvizity na místa vystupování. 

Práce v krou�ku �áky baví a pro nový �kolní rok máme bohatý plán činnosti odborně teoretické, zábavně 
naučné i dramatické. 

V novém �kolním roce mezi sebou rádi přivítáme nové členy z ni��ích ročníků víceletého gymnázia. 

Blanka Dvořáčková 

Pěvecký sbor studentů ve �kolním roce 1999 - 2000. 

�kolní rok 1999-2000 naplněný pravidelnými zkou�kami, řadou veřejných vystoupení a v�ím ostatním, co 
ke zpívání patří, byl patnáctým �kolním rokem činnosti tohoto souboru na náchodském gymnáziu. 

I kdy� jsme neuspořádali �ádnou oficielní oslavu s narozeninovým dortem (třeba a� pří�tě), na�e malé 
jubileum vzpomněli představitelé městských institucí, se kterými nejčastěji spolupracujeme. Od ředitele Státní 
galerie výtvarných umění Mgr. Jana Kapusty jsme obdr�eli dne 8. prosince 1999 neobyčejně milý dopis 
s poděkováním za vystoupení na vernisá�i Náchodského výtvarného podzimu (19.11.1999) a s gratulací k na�im 
15. narozeninám. Městský úřad udělil Sborečku v roce jeho jubilea Kulturní cenu města Náchoda. Společné 
předání v�ech cen Kulturní a sportovní nadace se pak uskutečnilo 19. února na jevi�ti Městského divadla. 
Převzetí ceny z rukou představitelů Kulturní nadace a starosty bylo spojeno i s vystoupením Sborečku a 
promítnutím krátkého filmu o jeho činnosti, který natočila náchodská televize počátkem �kolního roku, kdy nás 
nav�tívila s kamerou i ve zkou�ce. 

Vedle vernisá�e v Okresní galerii se také uskutečnily vánoční koncerty, v lednu vystoupení při slavnostním 
předávání diplomů absolventům náchodské Vy��í průmyslové �koly stavební a v únoru účinkování při otevření 
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výstavy Okresního muzea T.G. Masaryk a Náchodsko. V květnu vystoupil Sboreček v pořadech festivalu �Prima 
sezona� a na závěr �kolního roku uspořádal tradiční celovečerní koncert v prostorách jízdárny náchodského 
zámku. 

Ve �kolním roce svých 15. narozenin obdr�eli členové na�eho sboru i jeden milý dárek ze zahraničí. 
Představitel exekutivy partnerského města Warringtonu v Anglii pan Steven Broomhead pozval Sboreček na 
týdenní náv�těvu Warringtonu u příle�itosti Celebration of Youth 2000 A.C. v září tohoto roku. 

(Jaké to bylo na výletě Sborečku v Anglii � o tom zas někdy pří�tě.) 

Vlastimil Čejp 

Studentské divadlo 

1999 - 2000 �do čtvrtice v�eho� 

Téměř do konce devítkového roku to vypadalo, �e nemusí být nic. Aktivit nejen divadelních mnoho, síly se 
tří�tí, k jarní únavě se přidává i podzimní. A ejhle � vypotácela se z toho jedna z nejúspě�něj�ích sezón. 
V nulovém roce toho bylo nadmíru nenulově.  

DVĚ (plus je�tě jedna) realizované hry, účast části umělců v dal�ích DVOU a navíc jedna recitace jedné, 
která spí�e vydá za DVA.  

Více ne� pětadvacetitělý dav umělců stvořil Hru o na�e �ivoty, se kterou se prvně zapojil do regionálního 
okruhu divadelních přehlídek a hned zvítězil na Divadelní Úpici a postoupil reprezentovat Východočechy na 
celostátní přehlídku �rámkův Písek a tam si nádherně herně zaexperimentoval, proto�e dal�í postup na Jiráskův 
Hronov vhledem k tomu, �e jsme zdej�í, přenechal jiným. Během své cesty si umělci a Hra vydobyli i zájem 
České televize, MF DNES, Novin Náchodska etc. - hlavně díky (ne)tradiční účasti na Náchodské prima sezóně -
 a mo�nost dobýt divadelně Prahu, neboť byli pozváni opět za východočeský region na multikulturní festival 
Next wave � Pří�tí vlna do divadla DISK. 

Podmno�ina umělců stvořila hru Tváře, se kterou absolvovala vět�inu zmíněných akcí a veleúspě�ně 
vystoupila v prostorách Jiráskova gymnázia pro vnitřní i vněj�í diváky. 

Dal�í podmno�ina umělců účinkovala s bleskovou hříčkou Kolik �ivotů má kočka na mezinárodním 
Festivalu evropských regionů v Hradci Králové v rámci venkovního off � programu. 

Jednoprvková podmno�ina (tj. ta, co vydá za dva prvky) Markéta Lelková vyrecitovala Eta, eta �lutými 
ptáky a proletářským uměním postup na celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov. 

P. S. A nyní k umělcům. Divadlo v současné době vystupuje pod názvem DRED (Hra o na�e �ivoty a Kolik 
�ivotů má kočka), pod hlavičkou Ha�kova divadelní společnost byl uveden kus Tváře. 

Dread [dred] n. strach, hrůza, děs - vt. d. sth děsit se čeho, hrozit se čeho 

Přeneseně se tohoto výrazu u�ívá pro účes, kdy se vlasy pomocí zvlá�tní technologie zamotávají do 
chuchvalců různé �íře. 

Divadlo DRED je dočasné reálně-epické d. Přijali jsme princip, �e není malých rolí, proto nás je mnoho a 
ka�dý �těká. Z toho plyne, �e pro ka�dého máme roli. Chce-li s námi někdo vystoupit, stačí, aby se přihlásil 
nejpozději 1 hodinu před představením.  

Brecht zvolil pseudonym z kalambúru � Brrr, echt! Toho se dr�íme. 

Hra o na�e �ivoty je skutečně hra o na�e, tj. v�ecky, �ivoty. 

Sepsal Faifr plus Pumr plus ost. a �kvorecký, kteří mu do toho zasahují, 
re�írují Pumr a trochu Ha�ek, který re�íruje cele Tváře, 
scénografuje Pumr, 
hudbu re- i produkuje  Burdych, 
vystoupí v rolích Rebela Novák, Trabantů Lelková, Pfeiferová, Němečková, Hejčl, Bauer, Houska, 

Tremčinská, Osvětlovače Faifr, Sudiček Hermanová, Dra�narová, Pfeiferová, Kuncová, �kardová, Dívky 
�tíchová, Borce Bohadlo, Dědy Burdych, Debilů Effenberková, Bauer, Brát, Balek, �achistů Kolisko, Joudalová 
- a v dal�ích rolích křovinatých, vč. 1 metamorfózy, se točí u� jmenovaní, svítí Vlachová, �rolová, Skaličková, 
pokud nehrají, a Osvětlovač Faifr, i kdy� hraje. 

Představení Hra o na�e �ivoty bylo nazváno estrádou, kabaretem, bordelem, balábile, a dokonce výchovným 
představením. Představení se sna�í potírat pravidla pevné dramatické formy, je spontánní, hravé, je do něj 
začleněna improvizace, svým antidivadelním tvarem a tím, �e programově znesnadňuje vnímání, neboť se hodně 
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zdánlivě si překá�ejících věcí děje najednou, provokuje publikum. Jsou v něm prvky absurdity vedené a� do 
trapnosti a mystifikace. Hra má několik linií. První � reálnou � tvoří dialogy hlavní postavy Rebela s různými 
typizovanými postavami, úplný začátek je alegorický. Ve druhé linii celý děj komentují Trabanti � průvodci a 
třetí linii zaplňují skeče, písně, básně, scénky. 

Ondřej Pumr 

Sportovní rok 1999-2000 na Jiráskově gymnáziu 

I v uplynulém �kolním roce dosáhli na�i studenti cenných sportovních úspěchů, kterými navázali na bohaté 
tradice pohybových aktivit Jiráskova gymnázia. 

Ná� sportovní �kolní rok byl zahájen tradičně atletickými soutě�emi. Nejprve na Stadionu generála Klapálka 
v Novém Městě n.M. v okresním kole Běhu mláde�e na středních tratích vyhráli své kategorie Petr Nývlt, Jakub 
Erber, Tomá� Křivka, Michal Jirman a Dita Wagnerová, druzí doběhli Martin Nývlt a Martin Tanco� a na třetím 
místě se umístil Jan Bauer. 

O týden později 22. 9. 1999 v Ústí nad Orlicí v oblastním kole přispěli vydatně na�i studenti k celkovému 
triumfu bě�ců z Náchodska. Tentokrát si vítězství vybojoval Martin Tanco� před Tomá�em Křivkou a za ji� 
tradičně vítězným Jakubem Erberem doběhl na pěkném třetím místě Martin Nývlt. 

Zabodovala i na�e atletická dru�stva v okresním kole Středo�kolského atletického poháru, kde chlapci 
skončili třetí a děvčata navázala na své předchůdkyně a opět zvítězila. Tím si vybojovala účast v oblastním kole 
v Týni�ti nad Orlicí. O pěkné páté místo se zaslou�ily Lenka Jelínková, Adéla Jirková, Nikola Klemmová, 
Veronika Řeháková, Veronika Petříková, Barbora Prouzová, Dita Wagnerová, Michaela Dyntarová a Petra 
Zelenková. 

V listopadu se více jak čtyřicet na�ich studentů rozhodlo poměřit své síly s třemi stovkami schodů v prvním 
ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár starosty Náchoda. Nejúspě�něj�í byli bě�ci v kategorii středních 
�kol, kteří zvítězili a vyhráli putovní pohár. Nejlep�ího času dne dosáhl Martin Nývlt. 

Jako ka�doročně jsme byli úspě�ní v plaveckých soutě�ích. Ze v�ech �kol okresu Náchod obsadilo na�e 
gymnázium celkově třetí místo. Nejlépe uspěli chlapci kategorie 4 � star�í �áci Martin Tanco�, Ondřej Mika, Jan 
Matoulek, Petr Prislinger, Tomá� Roman a Jiří Maixner, kteří v krajském kole �estičlenných dru�stev v plavání 
�áků základních a středních �kol ve Vysokém Mýtě �vyplavali� krásné druhé místo. V dal�ích kategoriích pak 
výborných výsledků dosáhli Michaela Kvapilová, Blanka Popovičová a Ondra Klimek. 

Dařilo se tradičně i v kolektivních sportech. Nejdále se dostali chlapci házenkáři. Ti se po vítězstvích 
v okresním i regionálním kole kvalifikovali do republikového finále středních �kol v házené v Třeboni ve dnech 
28. - 30. 1. 2000. Při účasti sedmi dru�stev vybojoval ná� tým ve slo�ení David Korec, Jan �trof, Milan Vrátný, 
Jan Prislinger, Luká� Eimer, Petr Ko�vanec, Karel �ourek a Michal Krtička pod vedením prof. Petra �ulce pěkné 
4. místo s bilancí 3 vítězství a 3 porá�ek. 

Ji� tradičně jsme byli pořadateli okresního kola v odbíjené dívek a chlapců. Lépe výhodu domácího 
prostředí zhodnotily na�e dívky, které nedaly ve finále výborným gymnazistkám z Jaroměře nejmen�í �anci a 
postoupily do regionálního kola v Pardubicích. Chlapci po bojovném výkonu skončili v okresu druzí. 

Pouze dva míče dělily na�e hráčky Nikolu Klemmovou, Petru Klemmovou, Barboru Prouzovou, Báru 
Tučkovou, Petru Čimerovou, Kláru Tvrdíkovou, �árku Hejzlarovou a Janu Slavíkovou od vytou�eného 
celkového vítězství a postupu na �republiku�. Bohu�el, �těstí se přiklonilo na stranu soupeře z Havlíčkova 
Brodu. I tak, �holky�, děkujeme a věříme, �e to v novém �kolním roce dotáhnete o krok dál a slzičky zklamání 
vystřídají slzy �těstí! 

Také oblíbený �basket� se hraje na na�í �kole velmi dobře. Děvčata � star�í �ákyně vyhrála okresní turnaj, 
star�í �áci obsadili třetí místo. Dorostenci potvrdili trvale vysokou výkonnost a pod vedením Jana Prislingera 
(reprezentanta ČR) získali po strhujících bojích bronzové umístění. 

K bohaté sportovní činnosti přispívá i ka�dodenní vyu�ívání moderně zařízené �kolní posilovny a �ranní� 
turnaje pořádané studenty. Nejpresti�něj�í jsou v�dy klání ve floorbalu, ko�íkové a odbíjené smí�ených dru�stev. 
Pro pedagogy na�í �koly byl nejúspě�něj�í posledně zmíněný turnaj, neboť ho po dramatickém boji ve finále 
vyhráli! 

V úplném výčtu sportovních aktivit na�í �koly nesmí chybět ani nácvik a prezentace pódiových skladeb 
děvčat (nejúspě�něji si vedla sekunda A) a ka�doroční kurzy: ly�ařské (sekundy, kvinty a 1. ročníky), plavecké 
(sexty a 2. ročníky) a sportovní kurzy (septimy a 3.ročníky). 

Jako ka�doročně, tak i v závěru leto�ního srpna, uspořádal profesor Zikmund s kolegyní Rojtovou týdenní 
vodácký putovní zájezd na Vltavu. Odměnou jim bylo nejenom krásné počasí a dostatek vody, ale i třicet 
tradičně spokojených účastníků � studentů na�í �koly. 
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Přejme si v�ichni, aby pohybová aktivita doprovázela na�e �áky nejen ve �kole, ale i v ka�dodenním �ivotě! 
A aby sportovním úspěchům na�í �koly odpovídalo i její vybavení náčiním, nářadím a pomůckami. 

Zdeněk Ko�vanec 

Europanostra 

Evropská unie se pro na�e středo�koláky stává známým pojmem. Svědčí o tom i výsledky soutě�e 
Europanostra 2000, pořádané občanským sdru�ením Europeum Praha.  

Dne 16. prosince 1999 proběhlo na Jiráskově gymnáziu v Náchodě okresní kolo této soutě�e. Zúčastnilo se 
ho osm tříčlenných dru�stev ze středních �kol náchodského okresu. První tři místa obsadili studenti Jiráskova 
gymnázia, kteří na�i �kolu výborně reprezentovali i v rámci východočeského kraje: dru�stvo septimy (A, B) ve 
slo�ení Radim Petrů, Ondřej Kolisko a Václav Pokorný se umístilo na druhém místě v kraji, dru�stvo oktávy B 
ve slo�ení �árka Voborníková, Martin Horák a Zdeněk Lokaj na místě čtvrtém. 

Dal�í postup na�ich dru�stev byl podmíněn vypracováním projektu, který ře�il určitý regionální problém, a 
jeho� případná realizace by byla financována ze strukturálních fondů EU. I tohoto úkolu se náchod�tí gymnazisté 
zhostili výborně a jejich projekt byl zařazen mezi pět nejlep�ích prací na�eho regionu. Postup do 
celorepublikového kola soutě�e Europanostra 2000 závisel na obhajobě vlastního projektu a oponentuře projektu 
konkurenčního. 

I kdy� do celorepublikového kola postoupili studenti gymnázia ze Dvora Králové, výkon na�ich studentů 
patřil mezi ty nejlep�í a byl po zásluze odměněn. 

Věra �tegerová 

Zdravotní krou�ek 

Ve �kolním roce opět pracoval zdravotní krou�ek ČK. Okresní soutě�e se zúčastnily 3 hlídky s náhradníky. 

3. místo obsadila hlídka kvarty B � Eva Majerová, Veronika Petrová, Jitka Němečková, Tomá� Dra�nar, Jan 
Zavřel. 

Pět �áků kvarty A, B absolvovalo okresní studijní středisko ČK. Tři nové členky získaly odznak mladého 
zdravotníka II. stupně.  

Věra Prachařová 

Seznam studentů ve �kolním roce 1999 � 2000 
(Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním.) 

Třída: prima A 
Třídní učitel: Fi�erová Jitka 
*Adamu Zdeňka, Bene� Milo�, Drahorád Milo�, *Hedvíková Eli�ka, Hejzlarová Miriam, *Hrdličková Kateřina, 
*Hromádko Leo�, *Jára Miloslav, Jarou� Martin, *Jedličková Blanka, Jeni�ta Jan, Jirásek Vojtěch, 
*Kováříčková Irena, *Krtičková Tereza, *Máslová Monika, *Matějů Miroslav, *Miholová Monika, Minařík Jiří, 
*Mrázková Simona, *Petránek Karel, *Suchánková Eva, �karda �imon, �koda Jáchym, *�olcová Jana, �těpán 
Vojtěch, *�ubrt Vojtěch, *�ulcová Jana, Vlach Luká�, Zavřel Petr, Zelený Jiří 

Třída: prima B 
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan 
Bene�ová Iva, *Cvejn Michal, *Dostál Matěj, Fiala Marek, Horváth Jindřich, Hradecká Zora, *Jezberová Petra, 
*Knytl Vladislav, Kordina Jan, *Lacinová Andrea, Měřinská Kristina, Mik�ovská Lucie, Mí�ková Lenka, 
*My�ák Jan, *Neumannová Radka, *Pitřinec Tomá�, Popovičová Blanka, *Prachařová Rebeka, *Preclíková 
Martina, *Ptáček David, Soldánová Tereza, *Svato� Jiří, �imonová Marie, �paček Antonín, Tichý Marek, 
Vlá�ková Martina, Vondrák Oldřich, *Votavová Barbora, Votroubek Josef, *Zeidlerová Edita 

Třída: sekunda A 
Třídní učitel: �kodová Gerda 
*Barto� Pavel, *Černá Kateřina, *Darebník Martin, Hartmanová Lenka, *Hornych Petr, Jánský Tomá�, 
*Jarkovská Adéla, Jeřábek Jiří, *Jirka Jan, Joudalová Eli�ka, *Korbová Tereza, *Koselová Veronika, 
*Kubíčková Anna, Kuchta Luká�, *Lichter Martin, Linhartová Adéla, *Mačková Michaela, Matěna Igor, 
My�áková Gabriela, *Nováková Marie, Palečková Lenka, *Potocká Veronika, *Sedláčková Kateřina, Seidel 
Michal, *�kardová Al�běta, �olcová Klára, �raitr Martin, Vajsar Ale�, *Vančáková Klára, Verner Samuel 
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Třída: sekunda B 
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana 
Bene� Ondřej, Bene�ová Adéla, Bidlová Jana, Bohadlová Veronika, Borská �těpánka, *Eimerová Irena, 
Hofmanová Michaela, *Johnová Eva, Kadaník Jiří, Kalábová Tereza, Kosař Tomá�, *Krunka Kamil, *Kubeček 
Jan, Kurský Petr, *Lipenský Marek, *Lochmanová Alena, Macháč Jan, Maruna Jaromír, *Matěnová Martina, 
Mináriková Michaela, Nyklíčková Markéta, Proke� Josef, Prym� Dominik, Roko�ová Ludmila, Rompotl Patrik, 
Rousek Jakub, �paček Jan, �těpánková Lenka, *Uskobová Lada, Va�íčková Lenka, Zatloukalová Ilona 

Třída: tercie A 
Třídní učitel: Mgr. Kolářská Jana 
Bielica Michal, Brandová Lucie, Dra�narová Alena, *Erbenová Jana, Franc Vojtěch, Grulichová Gabriela, 
Hynek Ondřej, Je�ová Aneta, *Jirman Tomá�, Jirmanová Petra, Kaplanová �árka, *Klimek Ondřej, *Kvasnička 
�imon, Kylarová Lucie, Macura Luká�, Martinec Jakub, Mika Ondřej, *Nedvědová Hana, Nývlt David, Preclík 
Michal, *Rak Adam, *Rinn Radek, Ryznar Vojtěch, Smutník Martin, �těrbáková Jitka, Tyl�ová Michaela, 
*Vlach Petr, *Zelený Vojtěch, Brátová Julie  

Třída: tercie B 
Třídní učitel: Nývltová Jindra 
Bergerová Andrea, Bílek Jan, Dernerová Pavla, Hejčl Martin, *Helikarová Kateřina, *Hovorková Jana, 
Hromádko Tomá�, Hůlková Zdeňka, *Je�ek Miroslav, Jirman Michal, *Joudalová Kristýna, Kalu�ný Radek, 
Kavková Nikol, Knitlová Adéla, *Knytlová Kateřina, Kuncová Petra, *Máchová Tereza, Martínek Luká�, 
*Máslo Marek, Mědílek Jan, *Miholová Petra, Reme� Tomá�, *Sr�ňová Iva, �kardová Marie, *�kolníková 
Irena, *�ramarová Kristýna, *Tomková Kateřina, Tyl�ová Lenka, Voborník David, Zavřel Jan 

Třída: kvarta A 
Třídní učitel: Ko�vanec Zdeněk 
*Brejtrová Renata, Diblík Jan, Dra�nar Ale�, *Dyntarová Michaela, Flegl Pavel, Hanu� Vít, Havrdová Renata, 
Horáková Monika, Jansová Klára, Jarkovský Jan, Kábrt Tomá�, Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kolín Pavel, 
Kovář Ondřej, Král Jan, Kropáčková Milu�e, *Kvapilová Michaela, Mach Milan, *Miro� Petr, Pohnerová 
Monika, *Poláčková Monika, Sedlmajerová Lucie, *Stárková Aneta, Stra�ilová Kateřina, Teichmann Radek, 
Tichý Tomá�, *Tomková Lenka, *Valenčin Filip, *Zima Zdeněk  

Třída: kvarta B 
Třídní učitel: Mgr. Janu�ová Hana 
Dra�nar Tomá�, Ducháč Martin, Fuchsová Diana, Holá Hana, Jakl Jan, Jarou�ová Petra, Jirásková Jana, 
Kováříčková Barbora, Kovaříková Kateřina, Králová Eva, *Maixner Jiří, *Majerová Eva, *Martincová Radka, 
Nedbalová Petra, *Němečková Jitka, Nývlt Zdeněk, Pecková Eva, *Petrová Veronika, Roman Tomá�, Slezák 
Martin, Soldán Jan, Srba Jindřich, Stierandová Lenka, *�edek Jindřich, �olcová Veronika, *Tremčinská Irena, 
Zavřel Jan, *Zeidler Marek, Zilvar Václav  

Třída: sexta A 
Třídní učitel: Oleják Jiří 
*Apltauerová Petra, Balá� Jan, Balcarová Hana, *Barto�ová Dagmar, Ba�ová Petra, Bůnová Daniela, 
*Cvetanova Lilia, Ducháčová Veronika, Jirmanová Dita, *Josefiová Dana, Jungwirth Jan, Kolavík Jiří, Kubíček 
Václav, Lelková Markéta, Měřinský Michal, *Odl Tomá�, *Podzimková Alena, Pokorák Michal, Prislinger Petr, 
Rufferová Iva, Sloupenský Zdeněk, �ourek Karel, Tomek Luká�, Valá�ková Barbora, Vlachová Tereza, 
Voborník Tomá�, �rolová Kristýna, Řeháková Veronika  

Třída: sexta B 
Třídní učitel: Forejt Ivo 
Balcarová Hana, Bene�ová Kateřina, Gross Martin, *Hartman Jakub, Hurtová Jana, Jeřábek Luká�, *Karásková 
Monika, Klugarová Jana, *Kortusová Lucie, Kupka Petr, Lichterová Iveta, Lokvencová �árka, Máslová Jitka, 
Matoulek Jan, *Němečková Aneta, *Odvářková Alice, *Poláková Martina, Suchá Kateřina, *�tíchová Vendula, 
Vacková Jarmila, *Wagnerová Dita, Kali�ová Kristýna, Klaudová Eva  

Třída: septima A 
Třídní učitel: Rojtová Iva 
*Ba�ová Petra, Bučko Ladislav, Bukovský Tomá�, Hou�těk Petr, Janda �těpán, Kábrtová Martina, Kozel Marek, 
Kumpo�t Petr, Liebich Roman, Martinezová Alexandra, Mědílek �imon, Nývltová Kristýna, Peterková Lenka, 
Pokorný Dominik, Pokorný Václav, Provazníková Martina, Punar Tomá�, Smutník Petr, Ticháček Filip, Vítek 
Martin, Balek Franti�ek, Erber Jakub, Talá�ková Kristýna  

Třída: septima B 
Třídní učitel: Mgr. Bergrová Helena 
Abrahamová Milena, Brandejsová Michaela, Burdych Jakub, *Bur�ík Jan, Huml Jiří, Jaklová Lucie, Kadlecová 
Lenka, Kolisko Ondřej, *Kubečková Petra, Minaříková Lucie, Nývlt Michal, Pastuchová Denisa, Pázler Jakub, 
Petrů Radim, Pfeiferová Lucie, *Sedlmajerová Ilona, Semeráková Tereza, Sr�eň Jan, �olc Jakub, �těpařová 
Klára, Tesař Pavel, Trojovský Adam, Tučková Marie, U�dilová Pavla, *Zárybnická Lenka, Jeřábková Karla 
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Třída: oktáva A 
Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka 
Beran Petr, Czubová Denisa, Eimer Luká�, Havrdová Monika, Homolková Klára, Hurdálek Martin, *Hylenová 
Veronika, Jeni�ta Jaroslav, Kábrtová Hana, *Kolísko Luká�, Ko�vanec Petr, Lokaj Zdeněk, Mar�íková Jana, 
Matěna Petr, Měřinský Martin, Mílová Barbora, My�ák Jiří, Olivová Radka, Pavli�ta Jan, Prislinger Jan, Ry�avá 
Alena, Turek Luká�, Vlčková Romana, *Vlčková Věra, Vojtěch Michal, Vrátný Milan, Vondráčková Ivana 

Třída: oktáva B 
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 
Andresová Gabriela, Ansorgová Zuzana, *Bo�ová Michaela, Brejtrová Jana, Horák Martin, Hornová Marcela, 
Jórová Lucie, *Klime�ová Klára, Kratochvíla Jan, Lábus Radek, Matyá�ová Andrea, Mazochová Lenka, Medek 
Vlastimil, Musil Martin, Nevěčný Jiří, Otto Tomá�, Simonová Bohdana, Smolová �těpánka, Suchý Radek, 
Vlačiha Petr, Hejzlarová �árka, Voborníková �árka 

Třída: 1.A 
Třídní učitel: �tegerová Věra 
Bednář Ondřej, *Dundálková Jana, Fruncová Veronika, Hofmanová Barbora, Hrachová Irena, Jelínkova Lenka, 
Jirmanová Martina, Ka�parová Dita, *Kejdanová Barbora, Kutílek Ondřej, Lelek David, Ligačová Veronika, 
*Matoulková Lenka, Nechutný Tomá�, Němečková Eva, Němečková Lenka, Prchlíková Alena, P�eničková Eva, 
Řezníčková Petra, Schuma Jan, Sobotka Jan, *Středová Doubravka, �evců Jana, �pačková Lenka, �trofová 
�árka, *Truněček Otakar, Vaněk Jiří, Velehradská Monika, Vlčková Iveta, Voltr Tomá� 

Třída: 1.B 
Třídní učitel: Javůrek Miloslav 
Drahovzalová Katrin, *Frintová Vendula, Hilman Luká�, Holeček Jiří, *Horn Kamil, Jirková Adéla, *Kabrhel 
Jaroslav, *Klemmová Petra, *Krtička �těpán, Křivka Tomá�, Lendělová Petra, Machová Marie, Majorová 
Kamila, Mí�ek Jakub, Mí�ek Martin, *Mlčochová Radomíra, Pavli� Jaroslav, *Pecinová Marcela, Prouzová 
Martina, Recinová Kristýna, Řemínek Roman, Řezníčková Michaela, *Součková Martina, Tanco� Martin, 
Včeli�ová Lenka, *Vejnarová Alena, Vitverová Michaela, Vlčková Hana, Zajícová Hana, Zelenková Petra 

Třída: 2.A 
Třídní učitel: Jarou�ová Jiřina 
Antl Jan, Balcar Josef, Cír Luká�, *Čimerová Petra, Dostál Ondřej, *Dra�narová Jana, Dyntarová Kateřina, 
Hejna Ondřej, Hejnová Hana, Hermanová Dagmar, Hoferková Stanislava, Chmelíková Monika, Jirou�ková 
Karla, Klemmová Markéta, *Kmoch Ondřej, Kryl Stanislav, Lád Jiří, Medlenová Markéta, Novák Tomá�, 
Nováková Andrea, Skaličková Gita, Smolíková Aneta, �imon Jiří, �orfa Petr, *Tvrdíková Klára, Tyl� Radek, 
Tyl�ová Andrea, Vondřejcová Monika, Wicha Marek, Zelená Eva, *Bohadlo Martin 

Třída:2.B 
Třídní učitel: Mgr. Suchanková Jarmila 
Bauer Jan, Bednář Marek, Cvrček Miroslav, Ducháč Pavel, Felgrová Helena, Hladíková Tereza, Hůlková Marie, 
Chudá Petra, Klemmová Nikola, *Klime� Jiří, Koubková Martina, Kozák Daniel, Ko�ená Alena, Krtička 
Michal, Kůrka Jan, Langr Martin, Marková Veronika, Martincová Lenka, Nápravníková Michaela, Nývlt Martin, 
Nývltová Petra, Seidl Ale�, *Slavíková Jana, Staňková Kateřina, Stárová Eva, �koda Petr, *�vábl Miroslav, 
Tome� Petr, Volfová Michaela, Zeinerová Radka, Macháňová Andrea 

Třída: 3.A 
Třídní učitel: Vencliková Iva 
Baďurová Gabriela, Beránková Michaela, Brát Jakub, Frintová Karolína, Jindáček Milan, Joudalová Iva, 
Kapucián Michal, Krause Tomá�, Kuhnová Lucie, *Kulhánková Zuzana, Matou�ová Klára, Novák Michal, 
*Pecinová Kamila, Petříková Veronika, *Prouzová Barbora, Rýdlová Daniela, Seidl Martin, Semeráková 
Renáta, Skřivanová Gabriela, Součková Helena, Stránský Oskar, �růtek Miroslav, *Včeli�ová Věra, Vintr Jan, 
Vlachová Alena, Vlček Jan, Skalská Monika 

Třída: 3.B 
Třídní učitel: Mgr. Sr�ňová Iva 
Barto�ková Jana, Baudy� Milan, Čapková Zdena, Česenek Jan, Četverikov Michal, *Gajdo� Adam, Hagarová 
Jana, Hanzlová Hana, Havrda Jiří, Horák Jiří, Houska Vojtěch, *Jirmanová Eva, *Kalandra Jan, *Korec David, 
Kylarová Lenka, Lásková Kristina, Marková Petra, Mlčochová Veronika, Nývlt Petr, Pitřincová Lenka, Přibyl 
Jiří, Regnerová Ludmila, Run�tuk David, Součková Jitka, �panko Ondřej, �trof Jan, Tučková Barbora 
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Ve�keré UUČČEEBBNNIICCEE pro va�e studium vám 
zajistí specializované knihkupectví HHOOBBIITT..  
Dále nabízíme velký výběr slovníků, encyklopedií a 
CD ROM. 

Najdete nás na adrese: 
KNIHKUPECTVÍ HOBIT 
KOMENSKÉHO 103 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 
549 01 
http://www.hobit-cz.cz 
telefon: 0441/470 500 
fax:  0441/470 600 
E-mail: hobit@hobit-cz.cz 
 

Reklama 

http://www.hobit-cz.cz/


 

37 

 
 
Vá�ená paní, vá�ený pane, 
 
• rádi byste získali mobilní telefon a cena za jeho pořízení se Vám zdá stále vysoká? 
• chcete mít účet, který Vám poskytne v�dy jistotu dostatku peněz, které jsou Vám k dispozici kdykoliv 

díky platební kartě, a který je mo�né ovládat podobně snadno odkudkoliv a kdykoliv? 
• chcete i Vy mít mo�nost kdykoliv zjistit zůstatek na Va�em účtu a kdykoliv zaplatit jednodu�e slo�enku, 

na kterou jste zapomněli? 
 

Pokud ano, tak prosím čtěte dál. Máme právě pro Vás nabídku, která Vás zcela jistě zaujme: 
 
GE Capital Bank, a.s. nabízí klientům balíček bankovních produktů pod názvem  Flexikonto. Balíček 

tvoří čtyři produkty banky poskytované s poplatkovými zvýhodněními. Jde o Bě�ný korunový účet �irového 
charakteru, Spořicí účet, časově neomezenou půjčku Flexikredit a Platební karty. Od 23.10.2000 nabízíme novou 
moderní bankovní slu�bu  - GSM banking, kterou mů�ete při otevření Flexikonta získat. Mo�ná, �e jste ji� v televizi či 
na billboardu reklamu na GSM banking zahlédli. 

My jsme v�ak první bankou, která Vám umo�ní získat ke svému účtu mobilní telefon za velmi 
atraktivních podmínek. 

 
GSM BANKA - BANKA V�DY PŘI RUCE 

 
MODERNÍ BANKOVNÍ SLU�BA - zkuste novou kvalitu ve spravování Va�ich financí 
• jednoduché zřízení slu�by 
• u�etříte čas i peníze (výhodněj�í poplatky za transakce) 
• mů�ete zadávat platební příkazy 
 
ABSOLUTNÍ POHODLÍ - Vá� účet je v�dy tam, kde jste Vy 
• budete s námi nonstop, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně 
• vyhnete se frontám u přepá�ek 
• jednoduchá obsluha 
• účet obsluhujete na dálku prostřednictvím svého mobilního telefonu 
• informace o Va�em účtu získáte na displeji va�eho mobilního telefonu, faxem nebo e-mailem 
 
NAPROSTÁ BEZPEČNOST - Přístup k účtu máte pouze Vy 
• komunikujete přímo s bankou a k obsluze účtu pou�íváte osobní BPIN - bezpečný přenos dat 
• Vá� mobilní telefon má své vlastní zabezpečení - PIN kód 
• přenos informací mezi bankou a va�ím mobilním telefonem je �ifrovám 
 
PERFEKTNÍ KONTROLA - Víte v�dy přesně, co se na účtu děje 
• informujete se snadno o zůstatcích a pohybech na Va�em účtu   
• získáte informace o směnných kurzech a úrokových sazbách termínovaných vkladů 

 
 
Podrobné informace o GSM bance a Flexikontu Vám rádi poskytneme na obchodním místě GE Capital 

Bank, a.s, Tyr�ova 59, 547 01 Náchod, telefon 0441/426246. Mů�ete rovně� vyu�ít bezplatné informační linky 
0800/10 30 60 nebo na�e internetové adresy.  

 
Tě�íme se na Va�i náv�těvu. 
 

g GE Capital Bank 
__________________________ 
 
GE Capital Bank 
Tyršova 59,  
547 01 Náchod 
Telephone : 0441/ 426246 
Fax               : 0441/426246
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KOMERČNÍ BANKA, a. s., pobočka Náchod 

 
ÚVĚR GAUDEAMUS PRO STŘEDO�KOLÁKY 

• Úvěr se poskytuje rodičům studentů středních �kol na úhradu nákladů během studia - bez 
nutnosti ručitelů 

• Úvěr mů�e být poskytnut i jiné zletilé osobě, která proká�e dostatečnou bonitu (v případě, �e 
rodiče studenta nedisponují dostatečnými příjmy) za předpokladu, �e rodiče budou vystupovat 
jako ručitelé  

• maximální  celková  vý�e  úvěru:  300.000,- Kč 
• max. částka na ka�dý rok studia: 50.000,- Kč 

• výhodná úroková sazba, splatnost úvěru do 6 let 

KB 

Informujte se na tel. č. 0441/412148 nebo osobně v pobočce Komerční banky. 
Podrobnosti  lze získat také na www.kb.cz nebo www.gymnachod.cz 


