
�kolní rok 2000 � 2001 
byl pro �kolství opět jedním z nejnáročněj�ích. Byl ve znamení boje o nový �kolský zákon a 

přechodu �kol a �kolských zařízení zřizovaných státem na nově vznikající kraje. 

Z návrhu �kolské zákona snad u� natrvalo vypadl po�adavek na zru�ení osmiletých gymnázií. To 
ale neznamená, �e mají svoji existenci jistou. Názorový střet se pouze přenesl z půdy parlamentní na půdu 
krajskou. Od 1. 7. 2001 je zřizovatelem Jiráskova gymnázia Královéhradecký kraj a ten bude nyní 
rozhodovat prostřednictvím svých orgánů � Rady královéhradeckého kraje a Zastupitelstva 
královéhradeckého kraje - o bytí či nebytí �koly i jednotlivých oborů. 

V návrhu novely �kolského zákona nadále zůstává my�lenka přijímacího řízení mezi ni��ím a 
vy��ím stupněm osmiletého gymnázia. Je to, myslím, my�lenka správná. Bude-li správně rozpracována 
mohla by být pro vzdělávání přínosem. 

Jasno není dosud okolo maturit. Zdá se, �e státní maturitní zkou�ka se odkládá na neurčito. 

Největ�í názorové rozdíly zákonodárců v�ak patrně panují v otázce financování �kol. Bohu�el se 
soustřeďují spí�e na formu ne� na hledání způsobů jak do �kol přivést více finančních prostředků. 

Dlouhodobý nedostatek prostředků na provozu �kol se u� začíná projevovat i na vybavení na�í 
�koly. Předev�ím �kolní nábytek a podlahy ve třídách u� by zaslou�ily výměnu. 

Přesto�e doba nepřiná�í �kolám klid na práci a nejsou potřebné finanční prostředky stále se nám 
daří velmi dobře připravovat studenty na vysoké �koly. Letos bylo na vysoké �koly přijato 73,08% na�ich 
absolventů. 

Za tuto vzornou reprezentaci �koly patří poděkování předev�ím úspě�ným studentům, jejich 
pedagogům a také rodičům. 

Pavel �koda, ředitel �koly 



Ze �kolní kroniky 
�kolní rok 2000 - 2001 začal 30. srpna nástupem pedagogů. Profesoři se přivítali a zahájili 

přípravné práce. Ve dnech 30. srpna - 1. září probíhaly opravné zkou�ky studentů. Tři studenti opravovali 
klasifikaci z matematiky, tři z chemie a jeden z dějepisu. V�ichni uspěli. Po uzavření opravných zkou�ek 
se profesoři se�li 1. září na zahajovací pedagogické radě, kde mezi sebou přivítali nové členy sboru: prof. 
Helenu Horákovou (Čj, Aj), prof. Jaroslava Klemence (M, F), prof. Lenku Martinkovou (Čj, Nj), prof. 
Barboru �imkovou (Aj, Fj) a prof. Hanu �kodovou (Čj, Zsv). Pedagogický sbor posílila je�tě Pavlína 
Sychrovská (M, Tv), ta v�ak nastoupila a� 18. září. 

Vyučování bylo zahájeno v pondělí 4. září projevem ministra �kolství Eduarda Zemana, několika 
větami přivítal studenty ředitel �koly Pavel �koda a ve třídách třídní učitelé. Své studium na gymnáziu 
zahájili studenti dvou tříd primy a dvou tříd 1. ročníku čtyřletého studia. Od úterý 5. září probíhala výuka 
podle pravidelného rozvrhu. Příjemným vybočením byla v tento den beseda s Prof. ThDr. PhDr. 
Tomá�em Halíkem v aule �koly, jí� se zúčastnili převá�ně studenti společensko-vědního semináře, ale i 
lidé z řad náchodské veřejnosti. 

V druhém zářijovém týdnu se řada studentů rozjela do ciziny. V pátek 8. září odjela skupina 28 
studentů spolu s profesory Venclíkovou a Pavlíkem do �panělska. Místem pobytu bylo přímořské 
středisko Oropesa del Mar na pobře�í Costa del Azahar (Pobře�í pomerančového květu). Na programu 
byla kromě jiného náv�těva Valencie, Peniscoly a vodního parku Aquarama. 17. září se studenti vrátili 
domů. V neděli 10. září vycestovali do �védska na výměnný pobyt studenti, kteří hostili u nás �védské 
studenty v březnu. Výměnného pobytu se zúčastnilo 29 studentů a prof. Jirková, Janu�ová a �tegerová. 
Ubytováni byli v rodinách, účastnili se vyučování, sehráli sportovní utkání ve floorbale a basketballe a 
kontakty navázali i na společné diskotéce. Kromě toho absolvovali bohatý program, v něm� nechyběla 
prohlídka Göteborgu, náv�těva plaveckého bazénu, výlet na ostrov spojený s plavbou plachetnicí, exkurze 
do Volva a Ikei, náv�těva muzea výtvarného umění a knihovny. 16. září byl dnem jejich návratu. Třetí 
skupinou, která vycestovala, byl pěvecký Sboreček. Dny mezi 10. a 19. zářím trávili zpěváčci spolu s ing. 
Čejpem v Anglii ve Warringtonu. I pro ně připravila anglická strana řadu výletů, jmenujme alespoň výlet 
do Liverpoolu. Prezentovali se zde i několika pěveckými vystoupeními. Část studentů byla ubytována v 
rodinách, část v mláde�nické ubytovně. 

V září zahájili studenti i své sportovní aktivity. 13. září se 15 studentů zúčastnilo okresního kola 
Běhu mláde�e v Novém Městě nad Metují. K nejlep�ím umístěním patřilo 3. místo Renaty Kaválkové 
(1.B) mezi star�ími �ákyněmi v běhu na 800 m, 1. místo Kamila Krunky (tercie B) a 3. místo Michala 
Jirmana (kvarta B) mezi star�ími �áky v běhu na 1500 m. První příčky obsadili i dorostenci a dorostenky, 
ale je třeba dodat, �e neměli konkurenty z jiných �kol. Do oblastního kola, které se konalo 20. září v 
Pardubicích, postoupili Renata Kaválková (1.B), Kamil Krunka (tercie B), Barbora Prouzová (4.A), Dita 
Wagnerová (septima B), Martin Tanco� (2.B) a Jan Bauer (3.B) a podíleli se na 5. místě okresu Náchod. 
18. září rovně� v Novém Městě nad Metují se konalo okresní kolo Středo�kolského atletického poháru, na 
kterém gymnázium reprezentovalo 17 studentů. Mezi chlapci byl nejlep�í v běhu na 100 m �těpán Janda 
(oktáva A), v běhu na 400 m Martin Tanco� (2.B) a v běhu na 1500 m Jan Vintr (4.A), jen� vybojoval 1. 
místo. Zastoupení jsme měli i ve skoku vysokém, vrhu koulí, skoku do dálky a v bě�ecké �tafetě. 
Dru�stvo chlapců Jiráskova gymnázia skončilo na 3. místě. Z na�ich děvčat byla nejrychlej�í Barbora 
Prouzová (4.A) v běhu na 60 m a na 800 m (obsadila 1. místo) a Petra Čimerová (3.A) v běhu na 200 m. 
Veronika Řeháková (septima A) skočila nejdál i nejvý�, v obou disciplínách obsadila 1. místo. Nikola 
Klemmová (3.B) byla na 2. místě ve vrhu koulí. Nejlep�í výkon měla děvčata i v bě�ecké �tafetě ve 
slo�ení Dita Wagnerová (septima B), Barbora Prouzová (4.A), Veronika Petříková (4.A) a Veronika 
Řeháková (septima A). I v celkovém pořadí dru�stev byla děvčata Jiráskova gymnázia na 1. místě a 
vybojovala si tím postup do oblastního kola, které se konalo 4. října v Turnově. Zde dosáhly Renata 
Kaválková (1.B), Monika Vondřejcová (3.A), Petra Čimerová (3.A), Lenka Jelínková (2.A), Vendula 
Frintová (2.B), Barbora Prouzová (4.A), Dita Wagnerová (septima B), Veronika Řeháková (septima A), 
Petra Zelenková (2.B), Barbora Hofmanová (2.A), Michaela Vitverová (2.B) a Nikola Klemmová (3.B)  
mezi devíti dru�stvy na 5. místo. K úspěchům jednotlivců patří hlavně celkové 3. místo V. Frintové a 



skoky V. Řehákové (2.místo ve skoku vysokém, 3. místo ve skoku dalekém). Na v�ech jmenovaných 
závodech provázela studenty prof. Rojtová. 

18. září skládala jedna studentka maturitní zkou�ku, ale neuspěla ze dvou předmětů. Ve stejný den 
zhlédli studenti 3. - 4. ročníku jevi�tní kompozici o kří�ové cestě romského etnika Ptáci na odstřel v 
Městském divadle Dr. Josefa Čí�ka. Vpodvečer pak připravil pro zájemce prof. Je�ek s panem Jaroslavem 
Barvou poutavou předná�ku o netopýrech. Předná�ka byla kromě jiného i připomenutím Mezinárodní 
noci netopýrů. Ve čtvrtek 21. září besedoval v aule se studenty náchodských středních �kol rada 
Velvyslanectví Polské republiky v ČR Jan Stachowski. Tématem besedy byly hlavně česko-polské vztahy 
a vztahy mezi národy v Evropě. 

Skupina 17 profesorů reprezentovala �kolu na tradičním ji� 9. setkání gymnázií ve Dvoře Králové 
nad Labem 22. září. Tentokrát se jednotlivé delegace utkaly v orientační procházce městem, ve volejbale, 
minigolfu a kroketu. Večer jsme pro�ili ve společnosti kolegů ze Dvora Králové n. L., Trutnova, Úpice, 
Hostinného a Vrchlabí. 

V posledním týdnu měsíce září se na geologickou exkurzi do okolí Nové Paky vypravili studenti 
kvinty s prof. Matěnovou a Rojtovou (26. září), na historickou exkurzi do Klodzka studenti 4.B s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou (27. září) a na literárně-historickou exkurzi do Kuksu studenti 2.A s prof. 
Kolářskou a Vomelou. 

Příjemnou novinkou byl pro studenty i profesory letos zavedený státní svátek 28. září spojený s 
pracovním volnem. 

V měsíci říjnu se studenti na�í �koly podíleli na zaji�tění dvou charitativních sbírek. Jednou z nich 
byl 3. října Srdíčkový den pořádaný občanským sdru�ením �ivot dětem, jeho� výtě�ek bude pou�it na 
vybudování nové transplantační jednotky kostní dřeně  pro dětské oddělení Fakultní nemocnice v Praze 
Motol. �estnáct studentů a studentek prodávalo ve městě i ve �kole �lutá srdíčka. Druhá sbírka nesla 
název Bílá pastelka a probíhala 12. října. V tento den dvě dvojice studentů prodávaly bílé pastelky a 
výtě�ek vyu�ije na podporu sociální rehabilitace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 
Tyfloservis. 

4. října vyjeli na exkurzi po mýtech Broumovska a Kladska studenti kvarty A s prof. Kolářskou a 
Dvořáčkovou. 11. října ji� tradičně nav�tívili zájemci o výpočetní techniku veletrh Invex 2000 v Brně. 
Zájezdu se zúčastnilo 39 studentů z různých tříd spolu s prof. Víchem a Klemencem. Ve dnech 12. - 16. 
října poznávalo deset studentů francouz�tiny z kvarty a kvinty Paří�. V bohatém programu nechyběla 
náv�těva Louvru, Eiffelovky, Vítězného oblouku, katedrály Notre-Dame, baziliky Sacré-Coeur, moderní 
čtvrtě La Défense ani vyhlídková plavba po Seině. Studenty doprovázela prof. Karastojanovová. 

Do Tibetu, tentokrát jenom na promítacím plátně, se vydali 16. října studenti sekundy, tercie, 
kvinty, 1. a 2. ročníku a zeměpisného semináře. V kině Vesmír zhlédli videoprojekci Setkání s 
absolutnem spojenou s besedou s jedním z účastníků expedice Martinem Kratochvílem. 

Na Den otevřených dveří do Akademie věd v Praze se vydali 19. října studenti fyzikálního 
semináře pro 4. ročník s prof. Polákem a 20. října studenti biologického a chemického semináře pro 4. 
ročník s prof. Rojtovou a Bergrovou. 

15. října vystoupil v pra�ském divadle Disk divadelní soubor DRED slo�ený ze současných i 
bývalých studentů na�eho gymnázia s představením Hra o na�e �ivoty, které nastudovali ji� v minulém 
�kolním roce, na přehlídce mladého amatérského divadla Next Wave 2000. V pondělí 23. října dostali 
příle�itost zhlédnout tuto hru i na�i studenti v aule. Představení se konalo dvakrát proto, aby jej mohlo 
zhlédnout co nejvíce studentů. V hledi�ti se vystřídali studenti kvarty, kvinty, septimy, oktávy a 1. - 4. 
ročníku. Druhé představení bylo zároveň derniérou. Ve stejný den konala opravnou maturitní zkou�ku 
jedna studentka a uspěla. 

24. října jsme vyu�ili nabídku programu S tebou o Tobě. Předná�ky o reprodukčním zdraví a 
problematice dospívání se zúčastnily dívky prvního ročníku a kvinty. 

Ve dnech 11. - 25. října jsme na Jiráskově gymnáziu hostili 34 studentů z partnerského gymnázia 
v Georgsmarienhütte spolu s jejich ředitelem a dvěma profesory. Na�i studenti s profesory němčiny pro 
ně připravili bohatý program, v něm� se objevily osvědčené výlety do Krkono�, Nového Města nad 



Metují, na Dobro�ov a dvoudenní výlet do Prahy, exkurze do pivovaru, prohlídka Městského divadla Dr. 
Josefa Čí�ka, přijetí na radnici. Kromě toho němečtí studenti nav�tívili o víkendech dal�í zajímavá místa 
regionu spolu s hostitelskými rodinami. Účastnili se vyučovacích hodin, absolvovali hru ve městě a velmi 
důle�itou součástí programu byla i práce na společném projektu v rámci vzdělávacího programu Evropské 
unie Sokrates. 

Podzimní prázdniny letos připadly na 26. - 27. října. 

12. a 19. listopadu byla učebna společenských věd volební místností pro volby do krajského 
zastupitelstva a do Senátu. 

14. listopadu se do na�í tělocvičny sjela mu�stva na okresní kolo Středo�kolských her ve volejbale 
chlapců. Organizace se ujal prof. Ko�vanec spolu s několika studenty. Na�e mu�stvo po zranění některých 
klíčových hráčů nastoupilo ve slo�ení Petr �orfa (3.A), Jan Kučera (4.A), Michal Kapucián (4.A), Jan 
Vintr (4.A), Adam Gajdo� (4.B), Jan �trof (4.B), �těpán Janda (oktáva A), Jakub Pázler (oktáva B) a 
skončilo na posledním místě mezi �esti dru�stvy. 16. listopadu jelo dru�stvo děvčat za doprovodu prof. 
Zikmunda na okresní kolo Středo�kolských her v basketbale do Jaroměře. Mezi reprezentantky �koly se 
nominovaly Adéla Jirková (2.B), Eva Králová (kvinta B), �árka Lokvencová (septima B), Jitka Máslová 
(septima B), Veronika Petrová (kvinta B), Veronika Petříková (4.A), Barbora Prouzová (4.A) a Jana 
Slavíková (3.B). Dívky se umístily na pěkném 2. místě. Stejný den vyběhla řada na�ich studentů do 
zámeckých schodů v rámci Běhu do zámeckých schodů pořádaného náchodským Déčkem. Pohár 
vybojovali v kategorii středních �kol dívky i chlapci. Za dívky startovaly Renata Kaválková (1.B), Irena 
Tremčinská (kvinta B), Dita Wagnerová (septima B), Barbora Hofmanová (2.A) a Veronika Řeháková 
(septima A), za chlapce Jan Vintr (4.A), Tomá� Křivka (2.B), Martin Nývlt (3.B), Martin Tanco� (2.B) a 
Petr Novák (1.A). Zastoupení jsme měli i v kategoriích mlad�ích �áků (kategorie A pro primy a sekundy, 
kategorie B pro tercie a kvarty). Obě smí�ená dru�stva vybojovala 2. místo. 

Sportem byl naplněn i 15. listopad, kdy nás nav�tívili studenti a profesoři z Licea Boleslawa 
Chrobrego v Klodzku. Pro polské studenty jsme připravili orientační hru ve městě, turnaje v basketbale 
chlapců, floorbale smí�ených dru�stev a v ku�elkách. Na�i profesoři pak ve vyrovnaném volejbalovém 
zápase podlehli polským pedagogům. Náv�těva byla dal�í akcí v rozvíjejících se kontaktech mezi oběma 
�kolami. Podporu projevili i zástupci města Náchoda nejen svou náv�těvou, ale i finanční částkou. 
Hlavním organizátorem byl prof. Oleják. 

15. listopadu zaznamenali zpěváčci a pi�tci ze souboru Skřivánci s prof. Poutníkem část svého 
repertoáru na magnetofonový pásek, který dodá na předvánoční trh soukromé vydavatelství pana Fulky. 
16. listopadu přispěli ke Dni poezie v prostoru svým recitačním pásmem ve �kolním rozhlase členové 
divadelního spolku DRED. Výběrem básní vyvolali nejrůzněj�í reakce posluchačů. 

20. listopadu pokračovaly Středo�kolské hry basketbalem chlapců v Broumově, kam je doprovázel 
prof. Ko�vanec. Druhé místo vybojovali Jakub Pázler, Jan Sr�eň, Radim Petrů (v�ichni z oktávy B), Petr 
Smutník (oktáva A), Jindřich Srba a Jiří Maixner (oba z kvinty B).  Dívky se utkaly 22. listopadu ve 
volejbale s 9 dívčími dru�stvy ze středních �kol okresu. Na�i �kolu reprezentovaly Kateřina Staňková 
(3.B), Nikola Klemmová (3.B), Klára Tvrdíková (3.A), Petra Čimerová (3.A), Renata Kaválková (1.B), 
Petra Klemmová (2.B), Barbora Prouzová (4.A) a Barbora Tučková (4.B). Finálovým utkáním s děvčaty 
ze SP� textilní ve Velkém Poříčí vybojovaly 1. místo. Turnaj organizovala spolu s na�imi studenty prof. 
Slavíková. 

20. listopadu proběhla hodnotící porada za první čtvrtletí. Tento den byl i Dnem otevřených dveří 
na Jiráskově gymnáziu. Zájemci o studium měli mo�nost se svými rodiči nahlédnout do učeben a získat 
řadu informací od pana ředitele v aule a jednotlivých vyučujících ve třídách a kabinetech. 

O svém putování do Indie přes Rumunsko, Turecko, Írán, Pákistán a Nepál zájemcům poutavě 
vyprávěl prof. Je�ek 23. listopadu v aule v odpoledních a� večerních hodinách. Své vyprávění doprovázel 
diapozitivy, hudbou a čajem připraveným podle zvlá�tní receptury. Posluchači odcházeli s  přesvědčením, 
�e příhod k vyprávění by měl je�tě daleko víc, ne� stihnul během tříhodinového setkání prezentovat. 

27. listopadu byli na třídních schůzkách rodiče studentů informováni o dění ve �kole a o 
prospěchu svých dětí. V tento den byla také dočasně vyřazena z provozu velká tělocvična. Důvodem byla 



výměna oken. Stávající stav byl ji� del�í dobu havarijní: okenní výplň praskala, sklo padalo do tělocvičny 
a proto bylo nutné z bezpečnostních důvodů okna zabednit, co� výrazně zhor�ilo osvětlení tělocvičny. Po 
několikaletém jednání uvolnilo ministerstvo �kolství půl miliónu na ře�ení tohoto nevyhovujícího stavu. 
Od 11. prosince pak tělocvična opět slou�ila studentům. 

Na�i studenti se ve středu 29. listopadu zúčastnili plavecké Soutě�e o pohár starosty města 
Náchoda. Výborného výsledku dosáhla Petra Celbová (prima B), která ve své kategorii získala 1. místo 
jedním z nejlep�ích časů celého závodu. Úspě�ná byla i dru�stva star�ích chlapců a dívek. Obě zvítězila a 
reprezentovala nás na krajské úrovni 6. prosince ve Vysokém Mýtě. Na úspěchu se podíleli Martin 
Tanco� (2.B), Jindřich Srba (kvinta B), Jiří Maixner (kvinta B), Ondřej Klimek (kvarta A), Petr Prislinger 
(septima A), Ondřej Mika (kvarta A), Vendula Frintová (2.B), Michaela Kvapilová (kvinta A), Hana 
Hejnová (3.A), Iva Rufferová (septima A) a Barbora Valá�ková (septima A). 

30. listopadu zhlédli v aule studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku představení Thespidova kára v 
nastudování Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové. 

V listopadu organizovali vyučující biologie finanční sbírku, její� výtě�ek (více ne� 8.000 Kč) byl 
poslán Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 

1. prosince si naposledy vyzkou�eli v Beránku studenti maturitního ročníku nástup na stu�kovací 
ples a doháněli poslední přípravy tak, aby stu�kovací ples 2. prosince proběhl hladce. Ples tradičně zahájil 
Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur a dvojice studentů přivítala hosty. K tanci hrála skupina 
Modus s kapelníkem Janem Petirou z Velichovek, diskotéky v předná�kovém sále se ujal DJ Tomá� 
Peterka. Kromě slavnostního stu�kování a valčíku pro třídní profesorky zpestřili ples svým předtančením 
maturanti a Irena Kováříčková (sekunda A) s Jiřím Jeřábkem (tercie A) ukázkami standardních a 
latinskoamerických tanců. Příjemná atmosféra plesu byla odměnou v�em organizátorům. 

1. prosince nastoupil do zaměstnání nový �kolník pan Stanislav �árka. Během prosince 
spolupracoval s odcházejícím �kolníkem panem Milanem Váchou, který se rozhodl odejít do důchodu. 4. 
prosince jsme měli příle�itost přivítat dlouho očekávanou anglickou lektorku Clare Rose Britton, která se 
věnovala anglické konverzaci ve volitelném předmětu maturitního ročníku (celkem 6 hodin). Její příchod 
byl úlevou zvlá�tě pro angličtinářky, které ji a� doposud v těchto hodinách zastupovaly. Opo�děný nástup 
způsobily průtahy s vyřízením v�ech nutných povolení. 

5. prosince se na na�í �kole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se 
zúčastnilo sedm studentů na�eho gymnázia, jeden z Gymnázia Jaroměř a jeden z Gymnázia Broumov. 
Nejúspě�něj�ími ře�iteli byli studenti na�eho gymnázia Ondřej Kmoch (3.A) a Adam Gajdo� (4.B). Ve 
stejný den měli mo�nost studenti zeměpisného a společenskovědního semináře spolu s dal�ími zájemci 
zhlédnout v aule velmi působivý dokumentární film Údolí. Unikátní dokument natočený v Kosovu v roce 
1998 sledoval kosovskou válku přímo z oblasti, kde se válčilo, zaznamenal, jak se roztáčela spirála násilí, 
nenávisti a zabíjení, kterou lze jen velmi tě�ko zastavit. Akci organizovalo občanské sdru�ení Brány. Jde 
o seskupení vysoko�kolských studentů, kteří se zabývají problematikou lidských práv, její popularizací a 
dal�í osvětovou činností. 

Bohatý na události byl 6. prosinec. Ve Vysokém Mýtě se konalo krajské kolo v plavání. Chlapci 
Tomá� Roman (kvinta B), Petr Prislinger (septima A), Jiří Maixner (kvinta B), Martin Tanco� (2.B), Petr 
Novák (1.A) a Ondřej Mika (kvarta A) obsadili pěkné druhé místo, zůstali ov�em ve stínu děvčat, která 
vybojovala místo první. Dívky Vendula Frintová (2.B), Barbora Valá�ková (septima A), Dagmar 
Barto�ová (septima A), Iva Rufferová (septima A), Hana Hejnová (3.A) a Michaela Kvapilová (kvinta A) 
si vítězstvím zajistily postup do republikového finále, které se konalo 7. - 8. ledna 2001 v Táboře. Na toto 
klání je doprovázela prof. Sychrovská, dívky obsadily osmou příčku. Studenti 1. - 3. ročníku, kvinty a 
septimy nav�tívili dopoledne kino Vesmír, aby zhlédli film Musíme si pomáhat. Na divadelní představení 
Betlém odjeli v odpoledních hodinách zájemci z řad studentů i zaměstnanců �koly do Klicperova divadla 
v Hradci Králové. Zájezd organizačně zaji�ťovaly prof. Dvořáčková a Kolářská.  Ve stejnou dobu se pak 
konal jubilejní 5. ročník ZelíCupu ve �kolní klubovně. Velká účast pedagogů zvy�uje úroveň a presti� 
tohoto klání. Porotou bylo jako nejlep�í nakládané zelí mezi devíti vzorky vybráno zelí Josefa Zikmunda. 



V průběhu prosince probíhala sbírka hraček, dětských kní�ek a dětského a dámského o�acení pro 
Azylový dům pro matky s dětmi v Náchodě. Sbírku organizovala prof. Ar�akuni a dary předala spolu se 
zástupci studentů ředitelce Azylového domu. 

Do 15. prosince se museli studenti maturitního ročníku rozhodnout, z kterých předmětů chtějí 
maturovat, neboť tento den byl dnem podání přihlá�ek k maturitě. Ke stejnému dni byl vybrán i příspěvek 
SRPD�, který byl v leto�ním roce zvý�en na 150,- Kč na rodinu. 

V pondělí 18. prosince proběhla �kolní soutě� v německém jazyce. Vítězové jednotlivých 
kategorií Eva Suchánková (sekunda A), Tereza Korbová (tercie A) a Petra Čimerová (3.A) postupují do 
okresního kola. 

19. prosince byli na exkurzi v náchodském pivovaře s prof. Bergrovou studenti 4.B, o den později 
absolvovala stejnou exkurzi oktáva B. 20. prosince odjeli do Prahy na literárně historickou exkurzi 
studenti 3.A s prof. Nývltovou a �tegerovou. Nav�tívili Bílou horu a Břevnovský klá�ter, prohlédli si 
budovu Národního divadla a v Rudolfinu výstavu Křídla slávy. Večer zhlédli v Divadle pod Palmovkou 
inscenaci Ibsenovy hry Peer Gynt. 21. prosince odjeli na exkurzi do planetária a obřího akvária v Hradci 
Králové primáni s prof. Slavíkovou, Klemencem a Ko�vancem. 

Vánoční náladu přiná�el v posledním předvánočním týdnu vokálně - instrumentální soubor 
Jiráskova gymnázia a Z� T. G. Masaryka v Náchodě Skřivánci svým vystoupením Vánoce se Skřivánky a 
Pavlem Hrabcem. První představení se konalo ve středu 20. prosince dopoledne na Z� TGM. Druhé, 
určené nejen rodičovské veřejnosti, se konalo stejný den odpoledne v aule gymnázia a dvakrát se 
představili v aule na�im studentům v pátek 22. prosince. 

Odpoledne 21. prosince bylo pro pedagogy a jejich bývalé kolegy příle�itostí k zastavení v 
předvánočním shonu. Ve �kolní klubovně proběhlo vánoční posezení s občerstvením, nadílkou, zpěvem a 
dobrou náladou. 

Vánočních prázdnin jsme u�ívali ve dnech 23. prosince 2000 a� 2. ledna 2001. 

Leden byl ve znamení blí�ící se klasifikace a ly�ařských kurzů. Čtyři třídy se vystřídaly na 
Bártlově lávce u �pindlerova Mlýna v chatě Labská 66. Jako první zde byla třída 1.A s prof. �ulcem a 
Brátem ve dnech 1. - 8. 1. Následovala 1.B s prof. Slavíkovou, G. �kodovou a prof. Víchem jako 
zdravotníkem v termínu 8. - 15. 1. Ve třetím lednovém týdnu zde ly�ovali studenti sekundy B s prof. 
Nejmanem a �tegerovou a ve čtvrtém týdnu studenti sekundy A s prof. Zikmundem a Sychrovskou. Ve 
Spáleném Mlýně na chatě Mamut byla ve dnech 3. - 10. 1. třída kvinta B s prof. Rojtovou a Olejákem a v 
Orlickém Záhoří na chatě Bedřichovka ve dnech 20. - 27. 1. třída kvinta A s prof. Ko�vancem a 
Suchankovou. Sněhové podmínky nebyly v leto�ním roce nijak příznivé, ale �ádný z kurzů nebylo nutné 
odvolat. 

4. ledna byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 2.B s prof. Nývltovou, �tegerovou a 
Javůrkem. Nav�tívili Pra�ský hrad, Staré Město a výstavu Bílka. Večer zhlédli v Divadle na Vinohradech 
Hubačovu hru Večeře u Petronia. 

11. ledna nás v regionálním kole Středo�kolských her ve volejbale v Kostelci nad Orlicí 
reprezentovalo dru�stvo děvčat ve slo�ení Nikola Klemmová (3.B), Barbora Prouzová (4.A), Barbora 
Tučková (4.B), Petra Čimerová (3.A), Klára Tvrdíková (3.A), Petra Klemmová (2.B) a Kateřina Staňková 
(3.B). Dívky vybojovaly pěkné druhé místo. Oporou jim byl prof. Zikmund. V tento den se na na�í �kole 
konalo také �kolní kolo Soutě�e mladých historiků na téma "Člověk ve 20. století". Do okresního kola, 
které se konalo 6. února, postoupili dva studenti kvarty B: Zdeňka Hůlková a Martin Hejčl. Zdeňka zde 
vybojovala velmi pěkné třetí místo a postoupila do oblastního kola, které proběhlo 19. dubna. 

19. ledna nás v regionálním kole Fyzikální olympiády úspě�ně reprezentoval Jan Bur�ík (oktáva 
B). Vybojoval 3. místo. 

23. ledna proběhlo na na�í �kole okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. 
Zúčastnili se jí pouze studenti na�eho gymnázia (4 v kategorii B a 10 v kategorii C). Úspě�ným ře�itelem 
v kategorii B byl Otakar Truněček (2.A), v kategorii C Jindřich �edek (kvinta B), Jan Zelený (1.A), 
Martin Holeček (1.A) a Tomá� Tichý (kvinta A). V�ichni jmenovaní byli pozváni do oblastního kola. O 
den později se vydali na Z� Komenského v Náchodě ře�it úlohy okresního kola Matematické olympiády 



v kategorii Z9 Zdeňka Hůlková (kvarta B), Kateřina Knytlová (kvarta B) a �imon Kvasnička (kvarta A), 
který se umístil na velmi pěkném třetím místě. 

29. ledna se 46 studentů zúčastnilo �kolního kola Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii 
určené pro studenty tercie a kvarty z 20 studentů nejlépe uspěly Tereza Máchová (kvarta B), Marie 
Nováková (tercie A) a Martina Matěnová (tercie B), 2. kategorie určené studentům vy��ího gymnázia se 
zúčastnilo 26 studentů a k nejlep�ím patřili Věra Včeli�ová (4.A), Jana Slavíková (3.B), Jan Kalandra 
(4.B), Zdeněk Nývlt (kvinta B) a Eva Majerová (kvinta B). V�ichni jmenovaní postoupili do okresního 
kola. 

Na přelomu ledna a února proběhlo �kolní kolo soutě�í v anglickém a  francouzském jazyce ve 
v�ech kategoriích. Nejúspě�něj�ími studenty v soutě�i v anglickém jazyce byli: I. kategorie - Jan My�ák 
(sekunda B), Rebeka Prachařová (sekunda B), Anna Hejzlarová (prima B), II. kategorie - Kateřina 
Helikarová (kvarta B), Jan Kubeček (tercie B), Lenka Tyl�ová (kvarta B), III. kategorie - Jana Slavíková 
(3.B), Otakar Truněček (2.A), Petra Čimerová (3.A). Do okresního kola, které se konalo 21. února, 
postoupili My�ák, Helikarová a Slavíková. Jana Slavíková obsadila ve své kategorii 3. místo. Ve 
francouz�tině porotu nejvíce přesvědčily v I. kategorii (7 účastníků) Kateřina Helikarová (kvarta B), 
Zdeňka Hůlková (kvarta B), Jana Erbenová (kvarta A) a Irena �kolníková (kvarta B), ve II. kategorii 
Radka Martincová, Barbora Kováříčková a Irena Tremčinská (v�echny z kvinty B) a ve III. kategorii 
Aneta Němečková, Martina Poláková a �árka Lokvencová (v�echny septima B). Do oblastního kola 
postoupila Němečková. 

Ve čtvrtek 25. ledna zhodnotili prospěch a chování �áků profesoři na klasifikační pedagogické 
radě. Pololetní vysvědčení převzali studenti ve středu 31. ledna v �esté vyučovací hodině. 2. února jsme 
měli jednodenní pololetní prázdniny. 

7. února zemřel bývalý profesor anglického a českého jazyka Zdeněk Vojtěchovský. 

8. února vybojovalo mu�stvo chlapců 2. místo v okresním kole Středo�kolských her ve floorbalu, 
které se konalo v Jaroměři. Na úspěchu se podíleli Jakub Erber (oktáva A), Petr Prislinger, Tomá� 
Voborník, Jan Jungwirth, Karel �ourek (v�ichni septima A), Jakub Hartman, Luká� Jeřábek (oba septima 
B), Martin Ducháč, Jindřich Srba (oba kvinta B), Zdeněk Zima (kvinta A), Jan Vintr (4.A) a vedoucí 
mu�stva prof. Zikmund. Stejný den vyjeli do Prahy na Den s fyzikou na MFF UK studenti fyzikálního 
semináře 3. ročníku v doprovodu prof. Poláka. 

Ve dnech 16. - 18. února se divadelní soubor DRED účastnil soutě�ní regionální přehlídky Modrý 
kocour v Turnově s autorským představením "Kolik �ivotů má kočka". Obsadil pěkné 3. místo. 

17. února vyrazili někteří profesoři se svými rodinnými příslu�níky na dvoudenní zájezd "Putování 
za vínem" na ji�ní Moravu. V programu zájezdu byla ochutnávka vín vinaře Petra Skoupila ve Velkých 
Bílovicích, večerní posezení ve sklípku pana Fialy v Mikulčicích, ochutnávka ve sklípku pana Blahoslava 
Pindy a prohlídka památkově chráněných sklepů Pl�e v Petrově u Hodonína. Organizátory zájezdu byli 
prof. Brát a Oleják. 

21. února byli na exkurzi "Gotická Praha" studenti tercie B s prof. �tegerovou a Poutníkem. 
Zhlédli při této příle�itosti hru Jana Drdy "Hrátky s čertem" ve Vinohradském divadle. O den později se 
konala pro studenty septimy a několik studentů 3.B exkurze do Hrdličkova muzea a do Národně 
technického muzea v Praze. Nav�tívili také Divadlo Karlín, kde zhlédli hru "Klec bláznů". Doprovod 
tvořili prof. Matěnová, Sr�ňová a Je�ek. Sérii exkurzí v tomto týdnu uzavřeli 23. února zájemci o novinky 
ve sportovním vybavení spolu s prof. Zikmundem náv�těvou veletrhu Sportprag v Praze. 

23. února proběhlo �kolní kolo Biologické olympiády. V kategorii A (3., 4. ročník) byli mezi 
čtyřmi účastníky nejúspě�něj�í Markéta Medlenová (3.A) a Radka Zeinerová (3.B) a v kategorii B (1., 2. 
ročník) mezi 12 účastníky Luká� Hilman (2.B), Otakar Truněček (2.A) a Roman Řemínek (2.B). 

25. února jsme opět přivítali studenty a učitele ze �védského Göteborgu. Ubytováni byli v 
rodinách studentů převá�ně z kvinty B. Dva dny strávili v Krkono�ích a před odjezdem do �védska dva 
dny v Praze. My jsme se s nimi rozloučili před odjezdem do Prahy 28. února. Sboreček k této příle�itosti 
nazpíval i �védskou lidovou píseň. Po celou dobu pobytu se jim kromě studentů věnovaly i prof. Jirková, 
�tegerová, Janu�ová a H. �kodová. 



27. února nás reprezentovaly v okresním kole Olympiády v českém jazyce v I. kategorii studentky 
Tereza Máchová (kvarta B) a Martina Matěnová (tercie B). O den později jsme měli ve II. kategorii stejné 
soutě�e pět �elízek v ohni. Jan Kalandra (4.B) v okresním kole zvítězil, Jana Slavíková (3.B) obsadila 2. 
místo, Věra Včeli�ová (4.A) 3. místo, Eva Majerová (kvinta B) 4.-5. místo a Radka Martincová (kvinta B) 
6.-7. místo. Jan Kalandra a Jana Slavíková byli pozváni do oblastního kola konaného v Hradci Králové 
26. dubna. 

Studenti sekundy se zapojili do celostátního projektu Kalibro, který umo�ňuje testovými otázkami 
srovnání s ostatními vrstevníky z  celé republiky. Na testech pracovali 27. února (český jazyk) a 1. března 
(matematika). 

Ve dnech 1. - 31. března zastupoval dlouhodobě nemocnou profesorku Dvořáčkovou pan 
Vítězslav Kremlík. V této době převzala dějepis v maturitních ročnících prof. �tegerová a její dějepis v 
tercii vyučoval prof. Kremlík. Tyto změny vyvolaly i dočasné změny rozvrhu. 

2. března proběhlo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Na�e gymnázium zastupovali 
Kateřina Knytlová (kvarta B), Vojtěch Zelený a Martin Smutník (oba kvarta A). Na práci poroty se 
podílela prof. Zikmundová. 21. března jsme měli soutě�ící i v okresním kole Zeměpisné olympiády. V 
kategorii A obsadil 2. místo Karel Jára (prima A), v kategorii B Michal Cvejn (sekunda B) a Jan Kubeček 
(tercie B) 1.-2. místo a v kategorii C Vojtěch Ryznar (kvarta A) 3. místo. Cvejn a Kubeček postoupili do 
oblastního kola, které se konalo 6. dubna v Hradci Králové. Jan Kubeček se zde umístil na velmi pěkném 
2. místě. Doprovodila je prof. Slavíková. 

Jarních prázdnin jsme u�ívali v týdnu od 5. do 9. března. Hned po jarních prázdninách (12. 
března) odjelo na čtrnáctidenní výměnný pobyt s partnerskou �kolou v Georgsmarienhütte 39 studentů s 
prof. Fi�erovou, Martinkovou, Forejtem a Vomelou. Pobytu vyu�ili k práci na společném projektu, jím� 
je průvodce sídelními městy obou �kol, k poznávacím výletům do okolí, ke zdokonalení německého 
jazyka a k poznání rodinného i �kolního prostředí německých přátel. Obohaceni novými zá�itky a 
zku�enostmi se 26. března vrátili. 

16. března proběhlo �kolní kolo Chemické olympiády kategorie C, kterého se zúčastnilo 17 
studentů. První tři příčky patřily Otakaru Truněčkovi (2.A), Romanu Řemínkovi (2.B) a Evě Majerové 
(kvinta B). V�ichni tři nás reprezentovali v oblastním kole 5. května, nejlep�ího výsledku dosáhl Roman 
Řemínek (4. místo). 

21. března měl v aule předná�ku doplněnou diapozitivy zástupce Krkono�ského národního parku 
pan Bílek. O ochraně přírody tak získali představu studenti maturitního ročníku, kvarty a studenti 
biologického semináře 3. ročníku. 22. - 23. března proběhlo tradiční fotografování tříd a profesorského 
sboru. Několik tříd, které nebyly v těchto dnech kompletní, se fotografovalo je�tě dodatečně 19. dubna. 

23. března se asi 380 studentů �koly zúčastnilo oblíbené soutě�e Matematický klokan 2001. V 
kategorii Benjamín byli nejúspě�něj�í studenti sekundy B Michal Cvejn (1. místo), Antonín �paček (2. 
místo), Jiří Svato� a Lenka Mí�ková (3.-4. místo). V kategorii Kadet obsadil první místo Ondřej Mika 
(kvarta A), druhé Kristýna �ramarová (kvarta B) a třetí Martin Darebník (tercie A). První tři místa v 
kategorii Junior patřila Otakaru Truněčkovi (2.A), �těpánu Krtičkovi (2.B) a Ireně Tremčinské (kvinta B). 
Nejlep�ích výsledků v kategorii Student dosáhli Jiří Klime� (3.B), Vojtěch Houska (4.B) a Petr Nývlt 
(4.B). V rámci okresu obsadili ve svých kategoriích 1. místo Michal Cvejn a 5. místo Antonín �paček, 1. 
místo Ondřej Mika, 2. místo Jiří Klime�, 3. místo Vojtěch Houska a 4. místo Petr Nývlt. V kategorii 
Junior obsadili na�i studenti první čtyři místa. 

Ve dnech 26. března a� 2. dubna probíhala na �kole orientační inspekce královéhradeckého týmu 
pod vedením Mgr. Jany Kocábové. 

26. března zahájil první kinoseancí činnost Klub uměleckých �estnáctek (16 mm filmů) se 
zkratkou KU�. Premiérovou projekcí v aule byl poctěn barevný slovenský film re�iséra Du�ana Hanáka 
"Ja milujem, ty miluje�". Před prvním promítáním byla zprovozněna promítačka v aule a měla by být 
prostředníkem produkce dal�ích zajímavých filmů v nepravidelných časech a intervalech. Nápad a 
realizace zdobí prof. Je�ka a Pumra. 



27. března nás v oblastním kole Matematické olympiády v Pardubicích reprezentovali Otakar 
Truněček (2.A) v kategorii B a v kategorii C obsadil 4. místo Jan Zelený (1.A), 5. Jindřich �edek (kvinta 
B) a 8. místo Martin Holeček (1.A). 28. března se na na�í �kole konalo pod garancí prof. Klemence 
okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. V kategorii F jsme měli �est soutě�ících, 
medailové příčky obsadili studenti tercie A Martin Darebník (1. místo) a Michaela Mačková (3. místo). 
Tři studenti nás reprezentovali v kategorii E, �imon Kvasnička (kvarta A) vybojoval 1. místo a Vojtěch 
Zelený (kvarta A) 2. místo. Oba postoupili do krajského kola, které se konalo 11. května v Hradci 
Králové a kde rovně� získali slu�né bodové ohodnocení. V krajském kole je doprovázela prof. 
Zikmundová. Ve stejný den (28. března) proběhlo i okresní kolo Recitační soutě�e. Na�imi zástupci byli 
Ane�ka Rýgrová a Petr Polák (oba prima A). 30. března soutě�ila v regionálním kole soutě�e ve 
francouzském jazyce Aneta Němečková (septima B). Obsadila 7. místo, podmínky soutě�e jela poznat i 
prof. Ar�akuni. 

29. března byli na exkurzi v Hrdličkově muzeu a v Národním technickém muzeu v Praze studenti 
3.A a někteří studenti 3.B spolu s prof. Matěnovou, Rojtovou a Brátem. Večer zhlédli v divadle v Karlíně 
představení "Někdo to rád horké". Tento den proběhlo okresní kolo v basketbale �áků 8. a 9. ročníku Z�. 
Na�e mu�stvo zápolilo ve slo�ení Petr Vlach, Adam Rak, Ondřej Klimek (kvarta A), Marek Máslo, 
Tomá� Hromádko (kvarta B) a Tomá� Kosař (tercie B) pod vedením prof. Zikmunda. O týden později (5. 
dubna) se konala tato soutě� pro �áky 6. a 7. ročníku. Mu�stvo ve slo�ení Milo� Bene�, Jiří Minařík, 
Miloslav Jára (sekunda A), Jiří Svato�, Michal Cvejn (sekunda B), Petr Martinec, Jakub Kindl (prima A) 
vedl prof. Ko�vanec. 

V pondělí 2. dubna proběhla hodnotící porada a po ní oslavil pedagogický sbor ve �kolní klubovně 
Den učitelů. 

V dubnu zhlédli zájemci dva filmy promítnuté KU�, 5. dubna "Farářův konec" a 19. dubna "Dům 
pro dva". 

Ve dnech 5. - 9. dubna se účastnila tříčlenná delegace z původních pěti členů (Jan Bauer (3.B), Jiří 
Klime� (3.B), Markéta Lelková (septima A), Alena Podzimková (septima A) a Aneta Němečková 
(septima B)) konference Pra�ského modelu Spojených národů. Letos �lo ji� o 6. ročník této simulace 
zasedání OSN, na�i studenti se zúčastnili poprvé a připadlo na ně diplomatické zastupování Filipín. 
Konferenci předcházela od prosince čtyři sobotní pracovní setkání, během nich� byli účastníci uvedeni do 
procedurálních pravidel zasedání OSN. Účast na projektu byla na�im studentům přínosem v získávání 
zku�eností s politikou a s ře�ením globálních problémů. 

7. dubna reprezentovali �kolu v Pardubicích na oblastním kole Chemické olympiády kategorie B 
studenti Jana Slavíková, Jiří Klime�, Miroslav �vábl, Petr �koda, Petr Tome� (v�ichni 3.B) a Josef Balcar 
(3.A). Jana Slavíková vybojovala 3. místo. 

9. dubna začali maturanti skládat zkou�ku dospělosti a to maturitní písemnou prací z českého 
jazyka. Ve stejný den jejich mlad�í spolu�áci z primy a sekundy měřili své síly při ře�ení úloh 
Pythagoriády. Nejlep�í z nich postoupili do okresního kola konaného 16. května. V kategorii 6. třídy 
obsadil 1. místo Karel Jára a 2. - 3. místo Petr Polák (oba prima A), v kategorii 7. třídy jsme 
nezaznamenali výrazněj�í úspěch. 

V odpoledních hodinách 9. dubna byl čas vyhrazen na třídní schůzky. 

10. dubna nav�tívili v Beránku studenti tercie, kvarty, kvinty, septimy a 1. - 3. ročníku divadelní 
hru Podivíni na jevi�ti autora Averčenka v nastudování piDIvadla Vy��í odborné �koly herecké. 

11. dubna reprezentovali �kolu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z6 studenti 
primy A Ane�ka Rýgrová, Petr Martinec, Gabriela Patriková, Petr Polák, Lucie Rů�ičková a Marcela 
Leugnerová a z primy B Pavel Vydra. Nejlep�ího výsledku dosáhli Petr Polák a Pavel Vydra, kteří 
obsadili 2. - 3. místo. V kategorii Z7 soutě�ili ze sekundy A Zdeňka Adamu, Jana �ulcová, Eva 
Suchánková, Miloslav Jára a Jan Jeni�ta a ze sekundy B Jiří Svato�, Antonín �paček, Rebeka Prachařová 
a Martina Preclíková. Antonín �paček obsadil 1. - 3. místo. V kategorii Z8 byli na�imi �elízky v ohni z 
tercie A Kateřina Sedláčková a z tercie B Alena Lochmanová, Lenka �těpánková, Tereza Kalábová, Jiří 
Kadaník a Martina Matěnová. Nejlep�ím výsledkem bylo 4. - 5. místo Martiny Matěnové. 



Ve stejný den (11. dubna) se konalo i �kolní kolo Biologické olympiády. V kategorii A byly 
nejúspě�něj�í Markéta Medlenová (3.A) a Radka Zeinerová (3.B). V kategorii B obsadil 1. místo Luká� 
Hilman (2.B), 2. místo patřilo Otakaru Truněčkovi (2.A) a 3. Romanu Řemínkovi (2.B). V�ichni tři nás 
reprezentovali 20. dubna v oblastním kole, nejlep�ího výsledku zde dosáhl Luká� Hilman (2.B) svým 11. 
místem. Dal�ím úspěchem bylo také 1. místo v běhu star�ích �áků na 2750 m Kamila Krunky (tercie B) v 
okresním přeboru v přespolním běhu, který se konal rovně� 11. dubna. 

Ve dnech 12. - 13. dubna byly velikonoční prázdniny. 

23. dubna se v přijímacích zkou�kách ucházelo o osmileté studium na na�em gymnáziu 116 �áků a 
o čtyřleté studium 82 �áků. Přijímací zkou�ky konali z českého jazyka, matematiky a v�eobecného 
přehledu písemnou formou. Přijato bylo i s odvolacím řízením do budoucí primy 58 uchazečů (27 
chlapců, 31 dívek) a do budoucího prvního ročníku 59 uchazečů (19 chlapců, 40 dívek). Jedno místo 
čtyřletého studia bylo obsazeno je�tě ve 2. kole přijímacích zkou�ek 10. května, kterého se zúčastnil jeden 
chlapec a podmínkám přijetí vyhověl. Studenti primy, sekundy, tercie B a 3.B absolvovali v tento den 
sportovně poznávací program, který si připravili spolu s doprovázejícími profesory. Kvartáni 
vypracovávali cvičně testy přijímacích zkou�ek spolu se svými vrstevníky ze základních �kol, studenti 
maturitního ročníku měli studijní volno a studenti zbývajících tříd nav�tívili filmové představení "Pramen 
�ivota - Lebensborn". 

Od 23. do 28. dubna jsme hostili studenty a učitele z Dánska. Věnovali se jim nejvíce prof. 
Jirková, �tegerová, �imková, �imon a studenti tercie B. Dán�tí přátelé nav�tívili Teplicko - adr�pa�ské 
skály, Prahu, náchodský pivovar a zámek, náchodskou radnici a kostel sv. Vavřince, Nové Město nad 
Metují, Slavoňov a pekelské údolí. Na�i studenti s prof. Jirkovou a �tegerovou oplatili náv�těvu v Dánsku 
ve dnech 13. - 19. května. 

25. dubna se v odpoledních hodinách konala soutě� pohybových skladeb dru�stev dívek. 
Zúčastnilo se �est skupin (sekunda B, prima A + tercie A, tercie B, kvarta A, sekunda A, 1.B), vítězství si 
vybojovaly dívky z 1.B. Organizace soutě�e se ujaly prof. Slavíková a Rojtová. 

Ve dnech 25., 27., 30. dubna a 2. května zkou�eli studenti maturitního ročníku vypracovat testy 
připravené Centrem pro reformu maturitní zkou�ky CERMAT z českého jazyka, anglického jazyka, 
německého jazyka, z občanského a společenskovědního základu, z matematiky, fyziky, biologie a 
chemie. Ka�dý vypracoval testy pouze z předmětů, ke kterým se přihlásil k maturitě. Centrální zpracování 
testů nebylo v�ak provedeno do termínu konání maturit, aby si studenti mohli své vědomosti porovnat s 
vrstevníky z ostatních zúčastněných �kol. 

Do Hradce Králové na II. kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B,C a D, které se konalo 27. 
dubna, bylo pozváno 16 studentů na�í �koly. Jiří Klime� (3.B) obsadil 1. místo v kategorii B, v kategorii 
C se ná� reprezentant nedostal mezi úspě�né ře�itele a v kategorii D jsme měli čtyři úspě�né ře�itele - 
Martina Holečka (1.A), Jiřího �ebestu (1.A), Petra Miro�e (kvinta A) a Irenu Tremčinskou (kvinta B). 

V rámci festivalu Prima sezóna zhlédli některé soutě�ní divadelní inscenace i na�i studenti. 2. 
května viděli studenti 2., 3. ročníku a septimy hru Miodraga Pavloviče "Dům lásky" v nastudování na�eho 
gymnaziálního divadla DRED. 3. května byla v programu rocková opera studentů Havlíčkova gymnázia v 
Havlíčkově Brodě "J. Hnát Superbastard" a z na�í �koly ji zhlédli studenti kvarty, kvinty a 1. ročníku. 

7. května se konala klasifikační porada pro 4.A a 4.B, o týden později 14. dubna pro oktávu A a 
oktávu B. V�ech 105 studentů maturitního ročníku prospělo a mohli přistoupit ke konání maturitní 
zkou�ky. 

Ve dnech 9. - 11. května vycestovala první třída na �kolní výlet. Cílem studentů sekundy B s prof. 
Poutníkem a G. �kodovou byly Sedmihorky v Českém ráji. 10. května absolvovali literární exkurzi po 
regionu studenti 2.B s prof. Nývltovou a Zikmundem. 11. května byli na historické exkurzi v Praze 
studenti 1.A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Cílem jejich zájmu byly hlavně románské památky a 
Národní muzeum. Večer zhlédli v Národním divadle inscenaci Shakespearova Hamleta. O týden později 
absolvovali stejnou exkurzi studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou, v Národním divadle 
tentokrát viděli Klicperova Hadriána z Římsů. 



Skupina profesorů s rodinnými příslu�níky a přáteli strávila víkend od 11. do 13. května u 
Pastvického rybníku na Kutnohorsku. Hlavní organizátoři (prof. Rojtová a Zikmund) připravili pro 
účastníky bohatý program. Cyklistický výlet spojený s exkurzí ve sklárně v Tasicích, řada her v přírodě a 
příznivé počasí přispěly k dobré náladě a k nezapomenutelným zá�itkům. 

V pondělí 14. května doprovodil prof. Ko�vanec na turnaj v korfbale na Z� na Plhově tři dru�stva. 
Dru�stvo mlad�ích �áků ve slo�ení Kateřina Linhardtová, Lucie Langová, Marcela Leugnerová, Lucie 
Rů�ičková, Ane�ka Rýgrová, Gabriela Patriková, Jan �mída, Jan Kortus, Jaroslav Pultar, Petr Polák, 
Tadeá� Umlauf a Dominik �koda (v�ichni z primy A) se umístilo na 3. příčce. Star�í studenti (z 1.A 
Tereza Hanousková, Jana Jánská, Michaela Válkyová, Eva Kmoníčková, Ondřej Kubec, Ondřej Frinta, 
Adam Lád, Petr Novák a z 1.B Monika �těpánová, Monika Mr�tinová, Pavlína �kolníková, Lucie 
Duzbabová, Ondřej Čejchan, Martin Vít, Jan Dvořák, Jan Monček) vytvořili dvě mu�stva a obsadili 1. a 
2. místo. 

Biologickou exkurzí v botanické zahradě, arboretu a na přírodovědecké fakultě v Brně vyplnili 15. 
květen studenti 1.A, 1.B a kvinty A s prof. Jarou�ovou, Matěnovou a Janu�ovou. Tento den odjela také 
skupina 25 profesorů a studentů do Klodzka na Lyceum Boleslawa Chrobrego. Dal�í společně strávený 
den byl pokračováním vzájemných kontaktů, tentokrát i za účasti desetičlenné studentské delegace z 
Německa, která byla touto dobou na výměnném pobytu v Klodzku. Studenti výtvarně ztvárnili svou vizi 
Evropy v roce 2050, chlapci sehráli utkání v basketbale, dívky a profesoři ve volejbale. Z volejbalových 
utkání jsme vy�li vítězně, chlapci v důstojném zápase podlehli výbornému polskému mu�stvu. 

16. května zhlédli v�ichni studenti ve dvou představeních film "Kytice". Kromě toho proběhly i 
dal�í soutě�e. Hlídka chlapců ve slo�ení Luká� Vlach, Jan Jeni�ta, Jáchym �koda (sekunda A), Antonín 
�paček (sekunda B) a Tomá� Jánský (tercie A) za podpory prof. Prachařové vybojovala mezi 15 hlídkami 
druhé místo v okresní soutě�i hlídek mladých zdravotníků Českého červeného kří�e a postoupila do 
oblastního kola, které se konalo 29. května v Chrudimi. Zde obsadili 8. místo z deseti. Okresní kolo 
Pythagoriády je zmíněno vý�e. Reprezentaci jsme měli i na atletickém čtyřboji mlad�ího �actva v Novém 
Městě nad Metují. Pěkné 3. místo mezi 12 dru�stvy vybojovaly dívky ve slo�ení Marcela Leugnerová 
(prima A), Petra Celbová, Martina Zajícová, Daniela Vávrová (prima B), Eli�ka Hedvíková (sekunda A) a 
Martina Preclíková (sekunda B). Na chlapce zůstala poslední příčka, proto�e soutě�ili v neúplném slo�ení 
Jakub Kindl (prima A), Michal Lichter, Ondřej Petr (prima B) a Miloslav Jára (sekunda A). Doprovázela 
je prof. Slavíková. 

16. května v odpoledních hodinách odjeli studenti septimy B s prof. Forejtem a Nývltovou na 
třídenní exkurzi �idovská Praha. 17. května byli v aule informováni o studiu na gymnáziu studenti a 
rodiče budoucí primy a 1. ročníku. Ve stejný den proběhla v tomto �kolním roce poslední filmová 
produkce KU�. Promítán byl film natočený podle Kunderova románu "�ert". 

18. května jsme hostili soutě�ící okresního kola Archimediády. Garantem soutě�e byl prof. 
Klemenc, na zdárném průběhu měl velký podíl  i prof. Polák. Z na�í �koly soutě�ilo 13 studentů. 1. místo 
patří Jiřímu Svato�ovi (sekunda B), 2. Vojtěchu �ubrtovi (sekunda A), 4. místo obsadila Andrea Lacinová 
(sekunda B), 5. Petra Jezberová (sekunda B) a 6. Vladislav Knytl (sekunda B). I ostatní soutě�ící podali 
pěkné výkony. 

V týdnu 14. - 20. května měli svatý týden studenti 4.A a 4.B a maturovali ve dnech 21. - 24. 
května. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl Mgr. Václav Kosinka z Gymnázia v Úpici. S 
vyznamenáním prospělo u maturity 10 studentů, 19 prospělo.  4.B měla předsedkyni Mgr. Ladu 
Slezákovou rovně� z Gymnázia v Úpici. Vyznamenání má na maturitním vysvědčení 12 studentů, 14 
studentů prospělo a jeden neprospěl ze dvou předmětů (český jazyk, anglický jazyk) s mo�ností 
opakování celé maturity v dal�ím �kolním roce. Svatý týden studentů oktávy A a oktávy B připadl na 21. 
- 27. května. V oktávě A probíhaly maturity ve dnech 28. - 30. května za předsednictví Mgr. Ireny 
Hrochové z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Dva studenti prospěli s vyznamenáním, 17 prospělo a 
tři neprospěli z jednoho předmětu (český jazyk, matematika, zeměpis) a mohou konat opravnou maturitní 
zkou�ku v září. K oktávě A byla přiřazena reprobantka z loňského �kolního roku, neprospěla z českého 
jazyka a má také mo�nost konat opravnou zkou�ku v září. Předsedou v oktávě B byl prof. Václav Dachs z 
Gymnázia v Dobru�ce a maturity probíhaly ve dnech 28. - 31. května. 15 studentů prospělo s 
vyznamenáním, 14 prospělo a jeden neprospěl ze zeměpisu a bude konat opravnou zkou�ku v zářijovém 



termínu. Vedle povinné maturity z českého a cizího jazyka byl největ�í zájem o maturitu z biologie, 
matematiky a ze základů společenských věd. Příjemněj�í částí maturit byla poslední zvonění před svatým 
týdnem, slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule a maturitní večírky v závěru maturitního 
týdne. 

Z na�í �koly vyjeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise ve dnech 21. - 24. května RNDr. 
Ivana Matěnová na Gymnázium v Dobru�ce a prof. Zdeněk Polák na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci 
Králové, ve dnech 28. - 30. května prof. Josef Zikmund a ve dnech 28. - 31. května Mgr. Hana Janu�ová, 
oba na Gymnázium a SO� v Úpici. 

18. května reprezentovala na�e gymnázium v oblastním kole Biologické olympiády v kategorii C 
Marie Nováková (tercie A), obsadila 13. místo. 

21. května reprezentovalo dru�stvo dívek z ni��ího gymnázia �kolu v okresním přeboru ve 
volejbale za doprovodu prof. Sychrovské. Děvčata vybojovala 3. místo. 23. května se konal v Novém 
Městě nad Metují atletický čtyřboj star�ích �áků. Dru�stvo chlapců závodilo ve slo�ení Milo� Bene� 
(sekunda A), Michal Jirman, Tomá� Hromádko (kvarta B), David Nývlt, Ondřej Hynek a Vojtěch Ryznar 
(kvarta A), dru�stvo dívek tvořily Kateřina Černá, Veronika Potocká, Eli�ka Joudalová, Adéla Jarkovská, 
Tereza Korbová (tercie A) a Markéta Nyklíčková (tercie B). Chlapci se umístili na 4. příčce mezi 13 
dru�stvy, děvčata obsadila 5. místo mezi 8 dru�stvy. Vedoucí výpravy byla prof. Slavíková. 

Ve dnech 24. - 27. května se divadelní soubor DRED zúčastnil celostátní přehlídky mladého 
amatérského divadla �rámkův Písek. S inscenací Kolik �ivotů má kočka obsadili 2. místo. 

24. května se 13 dobrovolníků ze 3. ročníku a septimy utkalo v soutě�i ze světa financí připravené 
pobočkou České spořitelny v Náchodě. Byla pro ně připravena finanční odměna (1. místo 3000 Kč, 2. 
místo 2000 Kč, 3. místo 1000 Kč). Proto�e bez chyby odpovědělo na otázky �est studentů - Miroslav 
Cvrček (3.B), Jiří Klime� (3.B), Jana Slavíková (3.B), Jan Kůrka (3.B), Jakub Hartman (septima B) a Eva 
Klaudová (septima B), rozhodl mezi nimi los. 

25. května se ve videofilmech Martina Kratochvíla vydali do Patagonie a na Velikonoční ostrov 
studenti 1. - 3. ročníku, kvinty a septimy. Promítání proběhlo v kině Vesmír za účasti pana Kratochvíla. V 
tento den nás také reprezentovali v okresním kole Biologické olympiády kategorie D studenti Vojtěch 
Jirásek (sekunda A) a Jana Krutilová (prima A). Vojta vybojoval druhé místo. 

27. května začala sérii cyklistických kurzů u Pastvického rybníka třída 3.A s prof. Slavíkovou a 
Jarou�ovou, po týdnu je vystřídali studenti septimy A s prof. Rojtovou a Olejákem a uzavírali studenti 
3.B s prof. Zikmundem, Suchankovou a Sychrovskou. Septima B byla na cyklistickém kurzu v Orlickém 
Záhoří s prof. Ko�vancem a Nejmanem ve dnech 8. - 15. června. 

30. května - 1. června se od �kolních povinností odreagovali na �kolním výletě na Pastvinách 
studenti tercie A s prof. G. �kodovou a Klemencem. 

1. června nav�tívili studenti kvarty B s prof. Nývltovou a �tegerovou Terezín, �idovské město v 
Praze a večer Divadlo v Dlouhé, kde zhlédli hru L. A�kenazyho "Jak jsem se ztratil". 

6. června se studenti 2., 3. ročníku a septimy zúčastnili v aule besedy s vysoko�kolskými studenty 
o integraci České republiky do Evropské unie "Evropská jízda". 

Věra Včeli�ová (4.A) sklízela úspěchy se svou prací SOČ "Baskicko" zařazené do oboru Filozofie, 
politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. V dubnu zvítězila v okresním kole, v oblastním 
kole konaném ve dnech 9. - 10. května v Hradci Králové obsadila 2. místo a 7. června v Brně v 
celostátním kole opět zvítězila. 

Studenti tercie B s prof. Matěnovou a Forejtem byli ve dnech 6. - 8. června na �kolním výletě v 
Krkono�ích. Kvarta A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou byla 8. června na exkurzi v Terezíně a Mělníku. 
12. června zhlédli studenti kvarty, kvinty, septimy A, 1.-2.ročníku a 3.A film "Tmavomodrý svět" o 
osudech československých stíhacích pilotů za druhé světové války, o jejich působení v Anglii i o 
"odměně" po vítězném návratu do vlasti. 

Primáni s prof. Klemencem, Slavíkovou, �imkovou a Prachařovou byli ve dnech 13. - 16. června 
na výletě v Jeseníkách, ve stejných dnech byli na výletě i studenti 2.A s prof. �tegerovou a G. �kodovou 



(Doksy) a kvinty B s prof. H. �kodovou a Rojtovou (Křivoklátsko). Od 12. do 16. června byli v 
Krkono�ích studenti 1.A s prof. Brátem a Víchem, ve dnech 13. - 15. června rovně� v Krkono�ích 
studenti 2.B s prof. Javůrkem a Je�kem. Na Pastvinách trávili �kolní výlet studenti sekundy A s prof. 
Fi�erovou a Jarou�ovou ve dnech 13. - 15. června. 13. června byli na exkurzi v Klodzku a Vambeřicích 
studenti septimy A s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou. Kvinta A vyjela s prof. Vomelou a Olejákem na 
Olomoucko ve dnech 18. - 20. června, kvarta B s prof. Nývltovou a Zikmundem sjí�děla ve dnech 18. - 
21. června řeku Sázavu, kvarta A s prof. Je�kem, Víchem a Kolářskou trávili dny 20. - 24. června v 
Orlických horách a 1.B vycestovala na �kolní výlet do zahraničního Klodzka s prof. Dvořáčkovou a 
Kolářskou ve dnech 19. - 21. června. 

Na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích byla tercie A s prof. Horákovou a G. �kodovou 19. 
června, v Ratibořicích prima B s prof. Horákovou a Slavíkovou 21. června a na literárně-historické 
exkurzi v Praze byli 21. června studenti 2.A a 3.B s prof. �tegerovou, Suchankovou, H. �kodovou a 
Martinkovou. 2.A nav�tívila Pra�ský hrad a Klementinum a 3.B Josefov - �idovské město. Večer zhlédli 
v�ichni v Divadle Na Vinohradech Goldoniho hru "Zpívající Benátky". 

Vokálně-instrumentální soubor Jiráskova gymnázia a Z� T. G. Masaryka "Skřivánci" připravil 
program z písniček z pohádek. Ve čtvrtek 21. června vystoupil v podvečer v aule gymnázia pro veřejnost 
a v pátek 22. června dopoledne pro děti z mateřských �kol. 

V pondělí 25. června se konala klasifikační porada. 

V posledním týdnu se uskutečnilo je�tě několik exkurzí. 25. června byli studenti kvinty spolu s 
dal�ími zájemci z řad studentů na literárně-historické exkurzi v Praze, večer patřil divadelnímu 
představení Goldoniho hry "Zpívající Benátky" ve vinohradském divadle. Doprovodili je prof. Nývltová, 
Kolářská a Nejman. 26. června nav�tívili studenti kvarty s prof. Jarou�ovou, Matěnovou a Zikmundovou 
geologické muzeum v Nové Pace a vodní elektrárnu Les Království. Na literární exkurzi v Hronově byli 
studenti 3.A s prof. Nývltovou, sekunda A s prof. Fi�erovou a Martinkovou a sekunda B s prof. 
Poutníkem. Rovně� na literární exkurzi, ale v Malých Svatoňovicích, byla třída septima A s prof. 
Venclíkovou. V Kuksu a v pevnosti v Josefově byli studenti primy A a tercie A s prof. G. �kodovou, 
Sr�ňovou a Klemencem. Na kolech vyjeli po okolí studenti 2.B s prof. Javůrkem a Víchem. Se zájemci o 
biologii podnikl exkurzi na přírodní památku Louky u České Čermné a do Pekla prof. Je�ek, o den 
později byl s dal�í skupinou v přírodní rezervaci Dubno u České Skalice. 

Ve středu 27. června byli v Klicperově divadle v Hradci Králové na Goetheově hře "Faust" 
studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou a studenti 2.A s prof. Zikmundovou nav�tívili čističku 
odpadních vod v Bra�ci. Studenti ni��ího gymnázia si vyměňovali učebnice na dal�í �kolní rok. V 
odpoledních hodinách se s končícím �kolním rokem rozloučili profesoři setkáním ve �kolní zahradě 
spojeném s opékáním selete, zpěvem a tancem. 

Ve čtvrtek 28. června se konala poslední literární exkurze, kvarta B s prof. Nývltovou poznávala 
místa spojená s regionálními autory. Ostatní třídy ni��ího gymnázia a 1. ročník byli v kině na rodinné 
komedii "Hurá na medvěda", 2. - 3. ročník se septimou zhlédli zeměpisné filmy promítané v aule prof. 
Je�kem. 

Tradiční tečkou za �kolním rokem bylo pro studenty předávání vysvědčení v pátek 29. června, pro 
pedagogy závěrečná porada, na které jsme se rozloučili s ze �kolství odcházejícími kolegy prof. 
Sychrovskou a Vomelou. 

Zapsala Martina Karastojanovová 

 

 

 

 



Ze zprávy o hospodaření �koly v roce 2000 
Vyučování a provoz zaji�ťovalo 38,786 přepočtených pedagogických pracovníků a 8,115 

přepočtených nepedagogických pracovníků. 

a) PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny) 

CELKOVÉ PŘÍJMY 13 997 785 Kč 

poplatky od zletilých �áků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace M�MT na neinvestice 13 299 000 Kč 
dotace M�MT na investice 499 695 Kč 
ostatní příjmy 199 090 Kč 

b) VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny) 

CELKOVÉ VÝDAJE 13 920 231 Kč 

Investiční výdaje celkem 499 695 Kč 

výměna oken tělocvičny 499 695 Kč 

Neinvestiční výdaje celkem 13 420 536 Kč 

náklady na platy pracovníků 8 117 583 Kč 
platy pedagogických pracovníků celkem 7 292 716 Kč 
platové tarify 3 846 465 Kč 
osobní příplatky 952 114 Kč 
náhrady platu 1 115 749 Kč 
dal�í platy 517 100 Kč 
za přesčasy 329 576 Kč 
odměny1 259 600 Kč 
třídnictví 152 423 Kč 
příplatky za vedení 95 127 Kč 
ostatní příplatky 24 562 Kč 
platy nepedagogických pracovníků celkem 824 867 Kč 
platové tarify 534 072 Kč 
osobní příplatky 97 532 Kč 
náhrady platu 82 149 Kč 
dal�í platy 59 000 Kč 
odměny 33 100 Kč 
příplatky za vedení 10 674 Kč 
dělené směny 8 340 Kč 
za přesčasy 0 Kč 
ostatní osobní náklady 49 374 Kč 
zákonné odvody zdravotního a sociálního poji�tění 2 826 017 Kč 
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 448 798 Kč 
 učebnice 151 881 Kč 
 knihy 19 650 Kč 
 učební pomůcky 277 267 Kč 
stipendia 0 Kč 

                                                           
1 Z toho 2 957 Kč bylo z fondu odměn. Přidělené prostředky na platy byly v�echny vyčerpány. 



ostatní provozní náklady 1 978 764 Kč 
 oprava, údr�ba 257 530 Kč 
  počítačová síť 129 496 Kč 
  opravy kopírky 24 747 Kč 
  oprava �atních skříní 19 421 Kč 
  opravy střech 19 163 Kč 
  oprava tělocvičny 15 750 Kč 
  opravy topení 13 686 Kč 
  opravy vodoinstalace 9 946 Kč 
  oprava hasících přístrojů 9 666 Kč 
  stavební opravy 6 237 Kč 
  dal�í drobné opravy 9 418 Kč 
 odpisy 197 292 Kč 
 pára 435 585 Kč 
 ostatní slu�by 156 155 Kč 
   Internet 72 765 Kč 
   revize 19 288 Kč 
   dal�í vzdělávání pedagogů 16 394 Kč 
   odvoz odpadů 6 337 Kč 
   praní prádla 3 980 Kč 
   programový servis 20 206 Kč 
   dal�í drobné slu�by 17 185 Kč 
 materiálové náklady 209 214 Kč 
 elektrická energie 216 377 Kč 
 zákonné odvody do FKSP 162 280 Kč 
 výkony spojů 58 258 Kč 
   telefony 45 643 Kč 
   po�tovné 12 615 Kč 
 drobný hmotný majetek 14 903 Kč 
 poji�tění 86 322 Kč 
 cestovné 92 185 Kč 
 vodné, stočné 80 966 Kč 
 nájemné 100 Kč 
 drobné náklady 11 597 Kč 
   poplatky bance 7 645 Kč 
   dary 0 Kč 
   o�atné na LVVZ a sportovní kurzy 2 962 Kč 
   reprezentace 990 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK2 77 555 KČ 

Nadace Jiráskova gymnázia 
Příjmy v roce 2000 činily: 

- výnos z plesu 38 395,00 Kč 
- příjmy z úroků 29 368,32 Kč 
- dar MÚ v Náchodě Sborečku na zájezd do Anglie 10 000,00 Kč 
- vratka daní z FÚ 7 133,00 Kč 
- dar MÚ v Náchodě Sborečku za vzornou reprezentaci 5 000,00 Kč 
- dar MUDr. Frintové 1 190,00 Kč 
                                                           
2 Při finančním vypořádání a uzavírání roku 2000 byl �kolskému odboru OÚ v Náchodě předlo�en návrh na rozdělení kladného 
hospodářského výsledku do rezervního fondu. 



CELKEM: 91 086,32 Kč 

Výdaje v roce 2000 činily: 

- příspěvek Sborečku na zájezd do Anglie 33 440,00 Kč 
- příspěvek divadelnímu krou�ku 8 536,00 Kč 
- příspěvek studentům na akce �koly 6 946,00 Kč 
- poplatky bance 1 402,50 Kč 

CELKEM: 50 324,50 Kč 

Celkové jmění  Nadace k 31.12.2000 činí: 686 882,53 Kč 

Učební plány 
Jednotný učební plán 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
 

3. 
VII 

4. 
VIII 

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1) 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, �j, Rj)2) - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Občanská výchova 2 1 23) 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 3/1 3/1 2 
Chemie - 2 2 2 2 3/1 2 2 
Biologie 2 2 2 2 3 2 2 2 
Informatika a výp. technika - - 2/2 2/2 2/2 - - - 
Estetická výchova 3 3 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 31/10 31/12 31/12 31/11 31/14 31/15

Vysvětlivky: 
 2/1 - znamená, �e na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

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

                                                           
1) Jazyk, ve kterém �ák pokračuje ze Z�. 
2) Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k mo�nostem �koly. 
3) Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství. 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve francouzském jazyce 
Seminář z dějepisu (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z fyziky (2 skupiny) 

Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Seminář ze zeměpisu 
Programování 
Deskriptivní geometrie 

 
 

 
 



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

4. ročník (jednoletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve �panělském jazyce 
Společenskovědní seminář (2 skupiny) 
Seminář z chemie 
Aplikace počítačů 
Informatika a výpočetní technika 

Nepovinné předměty:  
Deskriptivní geometrie 
Latina 
Řízení motorových vozidel 

Zaměstnanci �koly 
Profesorský sbor 

a) Počátkem �kolního roku nastoupili 

prof. Helena Horáková (český jazyk, anglický jazyk), prof. Jaroslav Klemenc (matematika, fyzika), 
prof. Lenka Martinková (český jazyk, německý jazyk), prof. Pavlína Sychrovská (matematika, tělesná 
výchova), prof. Barbora �imková (anglický jazyk, francouzský jazyk) a prof. Hana �kodová (český 
jazyk, občanská výchova, základy společenských věd). 

b) S koncem �kolního roku ústav i �kolství opustili 

prof. Pavlína Sychrovská a prof. Jan Vomela. V jejich nových profesích jim přejeme hodně úspěchů a 
seberealizace. 

c) Významná jubilea 

V tomto �kolním roce oslavili významná �ivotní jubilea čtyři na�i bývalí kolegové. 75. narozeniny 
oslavili profesoři Jiřina Ptáčková, Franti�ek Frinta a Bohumír �paniel, 70. narozeniny profesor Jiří �olc. 

Prof. Jiřina Ptáčková studentům gymnázia pomáhala objevovat krásu českého jazyka, literatury a 
francouzského jazyka v letech 1970 � 83. V její péči byla i �ákovská knihovna. 

Francouzský jazyk je aprobačním předmětem i dal�ího jubilanta, prof. Franti�ka Frinty. Na 
gymnáziu v�ak vyučoval výhradně jazyku anglickému, který je jeho druhou aprobací. Ke svým 
předmětům připojil i brannou výchovu a civilní obranu. Na na�í �kole působil v letech 1976 � 87. 

Prof. Bohumír �paniel provázel studenty výtvarným uměním a historií v letech 1972 � 86. 
Respekt studentů si získal nejen svými rozsáhlými teoretickými znalostmi, ale i vlastní bohatou malířskou 
tvorbou. Jeho �ivotní elán mu dovolil vypomáhat s výukou na na�í �kole i v  důchodovém věku v letech 
1990 � 92. 

V letech 1971 � 94 působil na �kole profesor dějepisu a občanské nauky Jiří �olc. Dlouhá léta, a� 
do svého odchodu do důchodu, vykonával funkci zástupce ředitele. Jeho úcta k historii ho vedla 
k zachycení gymnaziálního �ivota ve �kolní kronice, kterou dlouhá léta pečlivě doplňoval. 

V�em jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dal�ích let zdraví, �ivotní elán a hodně 
radosti. 

 

 

 

 



Jméno, titul předměty, 
které učí ve třídě 

Počet 
hodin 
týdně 

poznámka 

Pavel �koda IVT IV.A 2 ředitel �koly 
Martina Karastojanovová, 
PaedDr. 

matematika IV.B  5 zástupce ředitele  

An�ik Ar�akuni, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk 
konverzace v Aj 
konverzace ve Fj 

3.B, VII.A, VII.B, VIII.A 
V.A, V.A, VII.B 
septima + 3. ročník 
septima 

25 předsedkyně PK Fj 

Helena Bergrová, Mgr. chemie 
matematika 
cvičení z chemie 

1.A, VII.A, VII.B, VIII.B, 4.B 
1.A, 1.B 
septima, oktáva + 4. ročník 

24 třídní VIII.B 
správce sbírky chemie 

Richard Brát,  Mgr. matematika 
fyzika 
seminář z matematiky 

VIII.B 
1.A, 2.B, 3.A, 3.B, VIII.B, 4.A 
oktáva + 4. ročník 

24 třídní 1.A 
předseda PK fyziky 

Clare Rose Britton konverzace v Aj oktáva + 4. ročník 6 od 1. 12. 2000 
Věra Cermanová anglický jazyk III.B, IV.A, IV.B, V.A, 3.A, 3.B, VII.B, 

VIII.A 
24  

Blanka Dvořáčková, PaedDr. dějepis 
 
seminář z dějepisu 

I.A, II.B, IV.A, V.A,1.A,1.B, V.A, 
VII.B, 3.A, 3.B,VIII.A 
septima + 3. ročník, oktáva + 4. ročník 

24 třídní 1.B 

Jitka Fi�erová německý jazyk 
dějepis 
konverzace v Nj 

II.A, IV.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.B 
I.B, II.A 
septima + 3. ročník 

24 třídní II.A 
správce sbírek  jazyků a 
TA 

Ivo Forejt český jazyk 
německý jazyk 
konverzace v Nj 

VII.B 
III.A, 1.A, VII.B, VIII.B, 4.A, 4.B 
oktáva + 4. ročník 

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

Horáková Helena, Mgr. český jazyk 
anglický jazyk 

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

24  

Hana Janu�ová, Mgr. český jazyk 
výtvarná výchova 

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

22 předsedkyně PK VV 
správce sbírky VV 

Jiřina Jarou�ová matematika 
biologie 
seminář z matematiky 
seminář z biologie 
výchova k rodičovství 

3.A 
I.A. IV.B, 1.A, 1.B, 3.A, 4.B 
septima + 3. ročník 
oktáva + 4. ročník 
III.A, III.B 

24 třídní 3.A 
předseda PK biologie 
správce sbírky biologie

Miloslav Javůrek matematika 
seminář z matematiky 

2.B, 3.B 
septima + 3. ročník 

11 třídní 2.B 

Jan Je�ek, Mgr. biologie 
zeměpis 
seminář z biologie 

I.B, II.B, III.A, 2.B, VII.A, VIII.B, 4.A 
IV.A, IV.B, 2.B 
septima + 3. ročník 

24  

Zdena Jirková anglický jazyk I.A, V.B, 2.A, VII.A, 3.A, VIII.B, 4.A 22 předsedkyně PK Aj 
předsedkyně MPK 
cizích jazyků 

Drahomíra Kajnarová deskriptivní 
geometrie 

septima + 3. ročník, oktáv + 4. ročník 4  

Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika 
fyzika 
IVT 

I.A 
I.A, I.B, II.B, V.A, V.B, VII.A 
III.A 

24 třídní I.A 

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 
občanská výchova 

IV.A, 2.A, 3.B, 4.B 
IV.A 

18 třídní IV.A 

Zdeněk Ko�vanec zeměpis 
seminář ze zeměpisu 
tělesná výchova 

I.A, II.A, II.B, III.A, 1.A, 2.A 
oktáva + 4. ročník 
I.A, II.A, IV.B, 1.A 

24 předseda PK zeměpisu 
správce sbírky 
zeměpisu 

Lenka Martinková, Mgr. český jazyk 
německý jazyk 

I.A, II.A, 1.B 
V.B, 1.A 
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Ivana Matěnová, RNDr. matematika 
biologie 

III.A, VII.B 
II.A, III.B, IV.A, V.A, VII.B, 3.B 

23 třídní III.B 

Bedřich Nejman zákl. společ. věd 
společenskovědní 
sem. 

VII.A, VII.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.A, 4.B 
4. ročník 
I.B 

23 předseda PK spol. věd 
správce sbírky TV 



tělesná výchova 

Jindra Nývltová český jazyk 
latinský jazyk - 
nepovinný 

IV.B, V.A, 2.B, 3.A, VIII.A 
vybraní studenti 
 

23 třídní IV.B 
předsedkyně PK Čj 

Jiří Oleják matematika 
zeměpis 
seminář ze zeměpisu 

II.A, VII.A, VIII.A, 4.A 
V.A, V.B 
septima + 3. ročník 

24 třídní VII.A 
správce sbírky 
matematiky 

Daniel Pavlík, Mgr. �panělský jazyk IV.A, 1.B, 2.A, 2.B, VII.A, VIII.A 18  
Zdeněk Polák seminář z fyziky septima + 3. ročník, oktáva + 4. ročník 6 správce sbírky fyziky 
Milan Poutník, Mgr. český jazyk 

hudební výchova 
II.B, III.B 
I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A+B, 
V.A+B, 1.A+B, 2.A+B 

25 třídní II.B 
předseda PK HV 
správce sbírky HV 

Věra Prachařová chemie 
občanská výchova 

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

11  

Jan Preclík, Mgr. programování 
IVT 
aplikace počítačů 

3. ročník 
III.B, V.B 
oktáva 

10  

Iva Rojtová biologie 
seminář z biologie 
tělesná výchova 

V.B, 2.A, VIII.A 
oktáva + 4. ročník 
III.B, 1.B, 2.B, VII.A, 3.B, VIII.A+B, 
4.B 

24 třídní VIII.A 

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 
tělesná výchova 

I.B, III.B, 1.B, 2.A 
I.B, III.A, IV.A, V.A, 2.A, VII.B, 3.A, 
4.A 

24 třídní I.B 

Iva Sr�ňová, Mgr. matematika 
fyzika 

IV.A, V.B, 4.B 
VII.B, VIII.A, 4.B 

22 třídní 4.B 
předseda MPK přírod. věd 
předseda PK matematiky 
předseda inv. komise 

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

V.B, 2.B, 3.A, 3.B, VIII.A, 4.A 
3. ročník, oktáva + 4. ročník 
oktáva + 4. ročník 

20 třídní 3.B 
výchovný poradce 
předseda PK chemie 

Pavlína Sychrovská, Mgr. matematika 
tělesná výchova 

I.B, V.A 
I.A, II.A, II.B, V.A 

22  

Barbora �imková, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk  

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

23  

Michael �imon anglický jazyk 
konverzace v Aj 

V.A, V.B, 1.A, 1.B, 2.B, 4.A, 4.B 
septima + 3. ročník 

23 správce učitelské 
knihovny 

Gerda �kodová matematika 
fyzika 

II.B, III. A, 2.A 
III.A, 2.A 

23 třídní III.A 

Hana �kodová český jazyk 
zákl. společ. věd 
společenskovědní sem. 
občanská výchova 

V.B, VIII.B 
V.A, V.B, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, VIII.B 
oktáva 
I.A, I.B 

22 třídní V.B 

Věra �tegerová dějepis 
 
seminář z dějepisu 
ruský jazyk 

III.A, III.B, IV.B, V.B, 2.A, 2.B, 3.A, 
3.B, VIII.A, VIII.B 
septima + 3. ročník 
oktáva + 4. ročník 

24 třídní 2.A 
předseda MPK hum. př.
předseda PK dějepisu 
předseda PK Rj 
správce sbírky spol. věd 

Petr �ulc anglický jazyk 
tělesná výchova 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 4.B, VIII.B 
III.B, V.A 

23 správce skladu CO 

Iva Venclíková český jazyk 
�panělský jazyk 
konverzace ve �j 

VII.A, 4.A 
IV.A, 1.B, VIII.B, 4.A 
oktáva + 4. ročník 

22 třídní 4.A 
předsedkyně PK �j 

Dalibor Vích, Ing. IVT 
programování 
VTV 

III. B, IV.A, IV.B, V.A, 1.A, 1.B 
oktáva + 4. ročník 
oktáva + 4. ročník 

24 předseda PK 
informatiky 
správce počítačové sítě 
správce sbírky IVT 

Jan Vomela, Mgr. německý jazyk 
chemie 

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

23 třídní V.A 

Josef Zikmund tělesná výchova II.B, III.A, IV.A, IV.B, V.B, 1.A+B, 
2.A+B, VII.A+B, 3.A+B, VIII.A+B, 
4.A+B 

24 předseda PK TV 



Hana Zikmundová chemie 
fyzika 

III.A, III.B, IV.A, 1.B, 2.A 
II.A, III.B, IV.A, IV.B, 1.B 
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První řada zleva: Milan Poutník, Jindra Nývltová, Věra �tegerová, Martina Karastojanovová, Pavel 
�koda, An�ik Ar�akuni, Iva Venclíková, Hana Zikmundová, Zdena Jirková, Hana �kodová 
Druhá řada zleva: Vítězslav Kremlík, Zdeněk Polák, Jan Preclík, Dalibor Vích, Gerda �kodová, Barbora 
�imková, Miloslav Javůrek, Pavlína Sychrovská, Ivana Matěnová, Iva Sr�ňová, Věra Prachařová, Zdeněk 
Ko�vanec 
Třetí řada zleva: Jaroslav Klemenc, Jarmila Suchanková, Josef Zikmund, Jiří Oleják, Hana Janu�ová, 
Richard Brát, Helena Horáková, Iva Rojtová, Olina Slavíková, Jan Je�ek, Bedřich Nejman, Michal �imon 

Správní zaměstnanci   
   

Marcela Martincová  finanční účetní, ekonom Dagmar Kubečková uklízečka 
Ivana �norbertová mzdová účetní, hospodářka Milu�ka Pavlů uklízečka 
Zdeňka Přikrylová správce skladu učebnic Marie Váchová uklízečka do 31. 12. 2000 
Milan Vácha �kolník do 31. 12. 2000 Marie Siglová uklízečka 
�árka Stanislav �kolník od 1. 12. 2000 Jiřina Bene�ová uklízečka 

 Irena Dole�alová uklízečka od 2. 4. 2001 
 Anna Hrycyková uklízečka od 1. 1. 2001 

Za profesorem Zdeňkem Vojtěchovským 
Ve středu 7. února 2001 zemřel v náchodské nemocnici jeden z nejvýrazněj�ích profesorů na�í 

�koly, Zdeněk Vojtěchovský. Ode�la legenda gymnázia, jeho vůbec první angličtinář. Vděčně na něj 
vzpomínají celé generace studentů. Emeritní rektor univerzity v Basileji, novoměstský rodák PhDr. a 
ThDr. Jan Milíč Lochman ve své knize Oč mi v �ivotě �lo vzpomíná, �e ho angličtině �v náchodské 
oktávě nepovinně učil oblíbený Zdeněk Vojtěchovský�, Josef �kvorecký, aby mohl studovat angličtinu, 
pře�el tehdy �z béčka do áčka�. �Vojtu� připomíná i v díle.  

Prof. Zdeněk Vojtěchovský při�el na na�i �kolu v září 1939, na začátku tě�kého období 
protektorátního, sedmadvacetiletý, a působil tu nepřetr�itě a� do odchodu do penze v roce 1974 a je�tě i 
potom příle�itostně zastupoval. �ije ve vzpomínkách stovek svých �áků. Dokládají to i mnohé 



vzpomínky, oti�těné v almanachu 100 let Jiráskova gymnázia v Náchodě. Na něm se podílel i redakčně a 
autorsky, zpracoval sem na základě svých nejen osobních vzpomínek osudy �koly za léta 1945 � 1997. 

Jeho zásluhou tu byl oti�těn i příspěvek Vratislava Bla�ka, určený původně do almanachu 
k padesátému výročí v roce 1947. Tehdy nebyl pro rozhodný odpor několika star�ích profesorů zveřejněn, 
ale text se zachoval, půl století �le�el� u prof. Vojtěchovského. Bla�kovo svě�í �pietní vzpomínání� si 
tedy díky tomu mů�eme ve �stoletém� almanachu přečíst. 

Prof. Vojtěchovský byl masarykovský humanista do hloubi du�e. Ke studentům i kolegům 
přistupoval v�dy se vzácným pochopením  a porozuměním, pro radu a �ivotní moudrost za ním přicházeli 
mnozí je�tě dlouho po maturitě, rádi od něj čerpali i jeho mlad�í kolegové. Zůstane v �ivé paměti v�ech, 
kdo se s ním setkali a blí�e ho poznali. 

Ale� Fetters 

Přijímací řízení do čtyřletého gymnázia pro �kolní rok 2001 � 2. 
Český jazyk 
1) Ne� si stačil vyndat a označit jízdenku, přiběhl k němu revizor, který stál nedaleko dveří, aby mu 

udělil pokutu. 
a) Vypi� věty hlavní a vedlej�í, u vět vedlej�ích urči jejich druh, u hlavních poměr mezi nimi. 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

b) Urči větné členy (co nejpřesněji, např. přívlastek shodný): 

 označit _________________ revizor _________________ dveří _________________ 

c) Urči slovní druhy (co nejpřesněji, např. číslovka základní neurčitá): 

 němu ____________________, který ____________________ 

 nedaleko ____________________, aby ____________________ 

d) U slovesa přiběhl urči rod a vid: __________________________________________  

2) Výraz obě plné láhve dej do: 

 3. pádu_______________________________________________________________  

 6. pádu_______________________________________________________________  

 7. pádu_______________________________________________________________  

3) Od slovesa nakreslit utvoř: 

 2. osobu mno�. čísla podmiň. způsobu přítomného:____________________________  

 1. osobu mno�. čísla rozkaz. způsobu: ______________________________________  

4) Podle vzoru Náchod � náchodské divadlo utvoř: 

 Hradec Králové - ________________________________________________ divadlo 

 Mariánské Lázně - _______________________________________________ divadlo 

5) Podstatná jména v závorkách dej do nále�itého tvaru: 

 Vítáme vás, pane (rádce) __________________ a (vyslanec) ___________________! 



 Vezmu to do svých (ruka) __________________. 

6) Doplň do vět zájmeno jen�: 

 Učitel, s _______________ jsem mluvil. Cesta, ___________________ se vydáme. 

7) Daná přídavná jména uveď ve druhém stupni: 

 tenký se�it ______________________ hluboké jezero ______________________ 

 řídká polévka ______________________ 

8) U slovesa vyvinout uveď: 

 příčestí minulé: _____________________  příčestí trpné ______________________ 

Diktát 

Ani moře nezastavilo slintavku a kulhavku, prudce naka�livou nemoc dobytka. Úřady v Paří�i 
potvrdily, �e se nemoc vyskytla i v jejich zemi a �e nyní hrozí roz�íření nemoci na celý kontinent. 
Sousedé Francie přijali rychlá opatření. �panělé, Portugalci, Belgičané a Poláci zakázali dovoz 
francouzského dobytka, �výcaři uzavřeli hranice a Němci se rozhodli zlikvidovat ovce dovezené 
z Francie. 

I kdy� nemoc neohro�uje �ivot zvířat ani lidí, v evropských státech vybíjejí na obranu proti jejímu 
�íření desetitisíce kusů zdravých ovcí, koz a krav.Evropská unie zakázala ve�kerý vývoz �ivých zvířat 
z Francie. Epidemie se bojí nejen Evropa, ale i celý svět. Poté, co se nákaza roz�ířila, zastavily import 
evropských zvířat i Spojené státy a vzápětí je následovaly dal�í země, například Kanada a Austrálie.  

V bezpečí není ani Česká republika, a tak si ka�dý člověk, který překročí hranice s Německem, 
Rakouskem a Polskem, musí smočit boty v dezinfekci a odevzdat převá�ené jídlo �ivoči�ného původu. 
Přistavené kontejnery se denně plní francouzskými sýry a trvanlivými salámy. Vět�ina krajských 
hygieniků, kteří mají jednotlivé přechody na starosti, v�ak vyslovila domněnku, �e opatření, která byla 
přijata, budou málo účinná. V�dyť tato virová nemoc se objevila u� i v Nizozemsku a její výskyt je stále 
vy��í i na britských farmách. Podle prognóz některých expertů se zdá, �e krize bude dlouhá. 

Matematika 
1. Vypočítejte a výsledek vyjádřete zlomkem v základním tvaru: 

2. Doplňte mezi čísla jedno ze znamének < , > , = . 

3. Ře�te rovnici a proveďte zkou�ku: 

4. Vybarvená část obrazce má obsah 1,98 dm2. Určete délku úsečky x v milimetrech. 
Kolik procent obrazce je vybarveno? (Vyjádřete desetinným číslem.) 
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5. 1 kg čočky obsahuje 240 g bílkovin. Ve 200 g uzeného masa je 40 g bílkovin. 
a) Kolik gramů čočky obsahuje stejné mno�ství bílkovin jako 1 kg uzeného masa? 
b) Normální porci tvoří 150 g čočky a 100 g uzeného. Jaké nejvy��í mno�ství čočky mů�ete sníst ke 
1/4 kg uzeného, ani� byste tím zvý�ili přísun bílkovin oproti normální porci? 

6. V kvádru ABCDEFGH je  AB = a,  BC = 2a,  CG = 4a. Určete délku úsečky AX, kde X je střed 
hrany CG. O kolik procent se zmen�í povrch kvádru, zmen�íme-li hranu CG o a? Počet procent 
zaokrouhlete na desetiny. (a = 4 cm) 

V�eobecný test 
1) K uvedeným pojmům přiřaďte správný význam. Např. 1.    A     

1. demokracie 
2. anarchie 
3. pacifismus 
4. monarchie 
5. fundamentalismus 
6. intervence 
7. kosmopolitismus 
8. koalice 

A. bezohledné prosazování nábo�enských principů  
B. násilný zásah 
C. světoobčanství 
D. vláda lidu 
E. bezvládí 
F. vláda jedné osoby 
G. směr odsuzující válku 
H. sdru�ení 

1. ______  
2. ______  
3. ______  
4. ______  
5. ______  
6. ______  
7. ______  
8. ______  

2) Vyjmenované části těla přiřaďte k jednotlivým funkčním soustavám. Př.: �aludek   c    
chámovod ___, 
hlemý�ď ___, 
močový měchýř ___, 
mícha ___, 
sítnice ___, 

slezina ___, 
zub ___, 
vlásečnice ___, 
�lučník ___, 
děloha ___, 

a) rozmno�ovací 
b) oběhová 
c) trávicí 
d) nervová 
e) smyslové orgány 
f) jiná 

3) Uveďte zápis označující dvě molekuly dusíku_______ ; dva ionty dusíku _______. 
a) N

2
 b) 2N

+
 c) N

2+
 d) 2N e) 2N

2
 f) 2 7

14N 

4) Na váze je plný kbelík vody. Váha ukazuje 12 kg. Na siloměru visí kámen o objemu 2,5 l. Siloměr ukazuje 80 N. Kámen 
ponoříme do vody tak, aby se nedotýkal kbelíku. Přebytečná voda odteče pryč. Váha nyní ukazuje ________ kg. Na 
siloměru naměříme _________N. 

5) Z území české republiky je srá�ková voda řekami odváděna do (zakrou�kujte): 
a) Norského moře 
b) Severního moře 

c) Baltského moře 
d) Azovského moře 

e) Černého moře 
f) Egejského moře 

g) Jaderského moře 
h) Středozemního moře 

 

 

π207,7)
4707,7)

7070,707,7)

077,770,7)

70,707,7)

e
d

c

b

a



 
6) Uvedené historické události zaznamenej na číselnou osu. Tolerance 50 let 

__,_______,_______,_______,_______,_______,_______,_______,_______,_______,_______,_______,__ 
800          900        1000       1100       1200       1300       1400       1500       1600       1700       1800       1900 

A) příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
B) objevení Ameriky 
C) konec třicetileté války 
D) zru�ení nevolnictví v českých zemích 

E) otevření Národního divadla 
F) bitva u Waterloo 
G) zahájení vlády prvního českého krále 
H) zalo�ena Karlova univerzita 

7) Hlavním úkolem Státního zastupitelství je (zakrou�kujte): 
a) Jednat jménem na�eho státu v 

zahraničí. 
b) Předkládat návrhy zákonů. 
c) Poskytovat právní ochranu na�im 

občanům doma i v zahraničí. 

d) Zastupovat veřejnou �alobu v trestním řízení. 
e) Vyslovovat jménem 

státu rozsudky v 
soudním řízení. 

8) Obrázek znázorňuje zatmění (zakrou�kujte): 
a) Slunce a Měsíc je v úplňku c) Slunce a Měsíc je v novu 
b) Měsíce a ten je v novu d) Měsíce a ten je v úplňku 

9) K následujícím letopočtům přiřaďte název na�eho státu. Příklad: 2001 - Česká republika 
1919________________________________________ 1970 ________________________________________________  

1938________________________________________ 1995 ________________________________________________  

1941________________________________________ 1990 ________________________________________________  

1946________________________________________ 

10) Na stěny znázorněné krychle zapi�te písmena ve správné poloze tak, aby jejich umístění odpovídalo uvedené síti. 

11) Adam, Bedřich a Cyril dostali za úkol rozříznout krychli na dvě stejné poloviny. Jak to udělali je znázorněno na obr. A, B, 
C. Určete, kolik stěn s a vrcholů v má vzniklá polovina krychle. Nakreslete síť tělesa B. 
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12) V jedné republice je jednokomorový parlament se 120 poslanci ze čtyřech politických stran: A, B, C, D. Ke schválení 

zákona je třeba nadpoloviční vět�iny hlasů a poslanci jednotlivých stran hlasují stejně. Volby do parlamentu proběhly ji� 
třikrát a počet poslanců za jednotlivé strany je vyjádřen tabulkou. 3. volby vyjadřují současný stav.  

 A B C D 
1. volby 68 30 10 12 
2. volby 60 37 12 11 
3. volby 38 39 21 22 

Stranu zastupuje poslanec se stejným písmenem. Rozhodněte o pravdivosti tvrzení : 

A: Nebudeme-li uva�ovat současný stav, pak na�e strana měla v�dy v  parlamentu nejvíce poslanců a ke schválení 
jakéhokoli zákona stačily v�dy hlasy jen na�ich poslanců 

B: Dnes máme nejvíce poslanců a ke schválení zákona, který chceme prosadit, nám stačí spojit se s jakoukoli jinou 
stranou. 

C: Počet poslanců na�í strany se při ka�dých volbách zvět�il aspoň o  20 %. 
D: Kdyby úspě�nost politiky strany byla vyjádřena přírůstkem počtu poslanců v jedněch volbách, pak v posledních 

volbách byla na�e strana nejúspě�něj�í. 

Pravdivá tvrzení: ______________________________ Nepravdivá tvrzení: ____________________________________  

Přijímací řízení do osmiletého gymnázia pro �kolní rok 2001 � 2. 
Český jazyk 
1) Urči slovní druhy podtr�ených slov: 

 Někteří �áci pátých tříd dnes zasedli do �kolních lavic, aby během dopoledne vykonali písemné 
zkou�ky na osmileté gymnázium. 

 někteří ___________________________________  pátých __________________________________ 

 dnes ____________________________________  osmileté ________________________________ 

2) Podtrhni slovo opačného významu: 

 dr�et � spadnout, zahodit, pustit, stačit  rozhodný � rychlý, váhavý, pomalý, nejistý 

3) Podtrhni řádek, který je napsán bez chyb: 

 dobyl hrad, děti zlobily, vlajka vysela 

 drahokamy se třpytily, vysoká ví�ka, vyviklaný zub 

 zůčastnil se výletu, platil drobnými penězi, choval se nepříjemě 

4) Doplň správný slovní druh a vytvoř příběh tak, aby dával smysl: 

 citosl.________________, zvoní budík. Petr spí spojka_______________ sloveso_________________. 

Najednou sloveso _______________ a vidí, spojka ________________ sloveso _______________. 

Neumytý, předlo�ka____________________ snídaně a předlo�ka _______________ otevřenou 

podst. jm.________________ pádí do podst. jm.___________________. 

5) Podtrhni slova, která nejsou příbuzná se slovem ráno: 

 zrána, raníček, zranění, ranní, s ránou, vraný 

6) Napi� v mno�ném čísle: 

 Ten člověk stále něco chce.____________________________________________________________ 

 Napsal to ka�dý? ____________________________________________________________________ 

 



 
7) Doplň tvary zájmena já: 

 To se ____________ netýká. Zase o ____________ mluvil s rodiči. To ____________ neříkejte. 

8) Sloveso nakreslit napi� ve: 

 2. osobě, čísla jednotného, způsobu oznamovacího, času minulého ____________________________ 

 1. osobě, čísla mno�ného, způsobu oznamovacího, času budoucího ____________________________ 

9) Doplň správný tvar mno�ného čísla: 

 V�ude se chlubil (nová ly�e) __________________________________________________________ 

 Zajíček prolezl (drátěné oko) __________________________________________________________ 

 Pořiď si výpisky z (obě knihy) _________________________________________________________ 

10) Seřaď slova podle abecedy: Broumov, Bezděkov, Bavorov, Bystřice pod Hostýnem, Bo�anov 

_______________________________________________________________________  
11) Spoj věty jednoduché v souvětí: 

 Náchod nav�těvuje ka�doročně mnoho turistů. Py�ní se spoustou historických památek. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

12) V trojici podtrhni slovo, které nemá stejný význam: 

 vlídný, laskavý, ospalý  slaný, ostrý, pálivý 

Diktát 

Milý dědo, 

právě jsem slo�il přijímací zkou�ku. Sedím na lavičce před krásně omítnutou starobylou budovou 
gymnázia a přemý�lím, jak to v�echno dopadne. Vymysleli toho na nás doopravdy hodně. Na něco jsem 
si vzpomněl, něco jsem zapomněl, něco byla jen má domněnka, občas jsem se i zmýlil. Kdyby se mezi 
cizími kluky neobjevily dvě holky z vedlej�í třídy, neznal bych tam nikoho.  

U� se nemohu dočkat, a� skončí �kola. Sbalím si věci  a vyrazím za tebou. Strávím s tebou, babičkou, 
na�imi psy a kočkami a svými přáteli krásné dva měsíce. Tě�ím se nejvíc na knedlíky s borůvkami a 
babiččiny buchty s povidly, na na�e lesní obydlí, zpívání u táboráku. 

Honzovi vyřiď, �e mu jeho nejnověj�í vynálezy pomohu vyzkou�et a je�tě něco vymyslíme. 
Prázdninový deník pečlivě opatruji, přivezu ho s sebou. 

S prázdninovým ahoj 
Luká� 

Náchod 23. dubna 2001 

Matematika 
1) Pavel zaplatil za 23 stravenek ve �kolní jídelně 299 Kč. Radka si zaplatila 18 stravenek. Kolik korun 

zaplatila? 
 
 



 
2) Rohlík stojí 1 korunu 20 haléřů, čokoláda 7 korun 90 haléřů a �výkačka 3 koruny 50 haléřů. Maminka 

koupila 8 rohlíků, 3 čokolády a 4 �výkačky. Platila stokorunou. 
a) Kolik korun a kolik haléřů stál nákup? 
b) Kolik korun a kolik haléřů prodavačka mamince vrátila? 

3) Vydělte a určete zbytek: 

8268 : 7 =  52476 : 78 = 
4) Alena si chtěla koupit panenku za 888 Kč. Za dobré vysvědčení jí babička slíbila zaplatit jednu třetinu 

ceny panenky a maminka tři osminy ceny panenky. Strýček jí slíbil, �e jí zaplatí polovinu toho, co jí 
je�tě chybí. Kolik korun Aleně přispěla babička, kolik maminka a kolik strýček? Kolik musela 
doplatit sama?  

5) Pan Franti�ek má obdélníkovou zahradu o stranách 26 m a 20 m, pan Josef čtvercovou zahradu 
o straně 22 m a pan Filip trojúhelníkovou zahradu o stranách 28 m, 30 m a 32 m. 
a) Určete délku plotů v�ech tří zahrad. 
b) Plot je napnut na �elezných kůlech, které jsou v�dy ve vzdálenosti 2 m od sebe. Vypočítej počet 

kůlů potřebných na plot obdélníkové zahrady. 

6) Malíři mají za úkol vymalovat v�echny stěny a strop obdélníkového pokoje o rozměrech 5 m a 4 m a 
vý�ce 250 cm. Okna a dveře v pokoji mají dohromady plochu 5 m². 
a) Jakou plochu mají malíři vymalovat? 
b) Na podlahu pokoje chceme polo�it obdélníkové dla�dice o rozměrech 25 cm a 20 cm. Kolik 

dla�dic potřebujeme na vydlá�dění pokoje? 

7) Vy�krtněte ze sedmimístného čísla 4 281 837 tři číslice tak, abyste dostali číslo co nejmen�í. 

8) �árce ráno ujel autobus a musela jít d
strávila jeden a půl hodiny. Jestli�e by d
12 min. Jak dlouho �la �árka do �koly? 

9) Při hodu třemi hracími kostkami padl 
zelené a na modré o tři méně ne� na zele

V�eobecný test 
1. Martina s Mirkem hráli při fyzice pi�kv

Jeliko� Martina vyhrávala a chtěla hr
nakreslila. Doká�e� to také3? 

   
   
   
   
   

2. Uveď název na�eho národního stromu
který mu patří. 

Strom je ................................a patří m
 (zakrou�

 

 

                                                           
3 �ákům byl na 30 s ukázán herní plánek s cílem zap
4 281 837

o �koly pě�ky. Zpět se vracela autobusem. Cestováním tak 
o �koly a ze �koly jela autobusem, strávila by cestováním jen 

součet třináct. Na červené kostce padlo o jednu více ne� na 
né. Která čísla padla na jednotlivých kostkách? 

orky. Pan učitel v�ak na to při�el a herní plánek jim sebral. 
u dohrát, vzala si po hodině nový papír a plánek znovu 

 
 
 
 
 

, o kterém se zpívá i v národních písních, a zakrou�kuj list, 

u list 
kujte) 

amatovat si ho. 



 
3. Ve třídě jsou čtyři kamarádi, kteří nejsou stejně staří a jmenují se � Luká�, Martin, Ondřej a Petr. 

Přitom víme, �e: 
- Martin je star�í ne� Petr  - Petr není nejmlad�í  
- Luká� je mlad�í ne� Ondřej  - Ondřej slaví narozeny jako druhý. 

Který z kamarádů je nejmlad�í? .................................................................  
4. Doplň chybějící slova do tabulky: 

odměrný válec objem litr 
teploměr teplota  

  sekunda 
váhy   

5. Doká�e� odpovědět, kdo maloval ní�e uvedené obrázky? (Jako malou nápovědu uvádíme, �e kocoura 
Mike�e také namaloval jeho �tětec). 

Autorem vý�e uvedených obrázků je ..................................................................................... 
(uveď křestní jméno a příjmení) 

6. Takzvanou zeměpisnou síť tvoří: (zakrou�kuj správnou odpověď)  
a) poledníky d) vrstevnice a poledníky 
b) rovnobě�ky e) poledníky a rovnobě�ky  
c) vrstevnice, poledníky a rovnobě�ky f) vrstevnice 

7. �Hurá, hurá�, křičel malý Lojzík, �opět k nám při�lo jaro�. Krásné jarní měsíce (duben, březen, únor 
a květen) patřily prostě k jeho nejoblíbeněj�ím. Jeliko� byl ale Lojzík malý capart, měsíce se mu 
malinko pomíchaly a je�tě k tomu vyjmenoval jeden, který k jaru určitě nepatří. 

Vyjmenuj jarní měsíce ve správném pořadí............................................................................ 

A jaký z vý�e uvedených k jaru nepatří? ................................................................................ 

8. �Tak jsem dnes večer v televizi v jednom pořadu sly�ela mluvit o Internetu. Asi to bude nějaký pořad 
o vaření, jeliko� neustále mluvili o zavináči�, povídala jednoho večera maminka paní sousedce. 
Vy v�ak pravděpodobně víte, �e maminka neměla pravdu. Označte zakrou�kováním správnou 
odpověď: 
Internet je 
• pra�ský fotbalový klub 
• celosvětová počítačová síť 
• ubytovna pro studenty 
• speciální ta�ka na střechu 

zavináč vzhledem k Internetu je 
• nástroj na připevnění stře�ní ta�ky 
• domácky motaný míč pro hráče fotbalu 
• součást e-mailové adresy 
• srolovaná peřina na posteli 

9. Je mnoho profesí, kde člověk potřebuje nejenom velké znalosti, ale i dovednosti a postřeh. Mnohdy 
na rychlém úsudku a postřehu závisí i lidský �ivot. Staňte se proto na chvíli pracovníky řídící 
letadlové vě�e a najděte rozdíly na jednotlivých obrázcích. 



 
Počet rozdílů je.................................... ( jednotlivé rozdíly zakrou�kujte) 

10. Soprán, alt, tenor a bas jsou: (správnou odpověď zakrou�kujte) 
a) názvy hudebních nástrojů 

b) druhy hudebních skladeb 

c) jména čtyř mu�ketýrů 

d) výrazy pro rozli�ení vý�ky pěveckého hlasu  

11. Co označuje tato značka? 

Kde pou�ívají tuto značku s označením? 

Značka označuje .................... a značku pou�ívají v .................................... . 

12. Do obdélníčků uveďte státy, se kterými Česká republika sousedí (zachovejte správnost polohy 
jednotlivých států). Kromě toho nám při kreslení mapky nedopatřením zmizela část na�eho území. 

Zakrou�kováním označte která. 

13. Není tak dlouho, co celý svět očekával nádherný přírodní úkaz � zatmění Slunce. Která z ní�e 
uvedených variant tento úkaz znázorňuje? (Zakrou�kujte správnou variantu) 

14. Propojte ní�e uvedených devět bodů čtyřmi úsečkami (jedním tahem). Jako nápovědu vám sdělím, �e 
konce úseček nemusí být na jednotlivých bodech. 

Takto vypadá například ře�ení pomocí pěti čar. 

Jak bude vypadat va�e? Doporučuji si jednotlivé pokusy udělat na 
zvlá�tní papír a výsledek na závěr překreslit. 
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15. Martin s Toníkem byli o víkendu u babičky, a proto�e neměli co dělat, hráli si na půdě. Toník v�ak 
náhle zpozorněl a křičí na Martina: �Na�el jsem nějakou tajnou �ifru�. �To není �ifra, trumbero, ale 
elektrický obvod. Pár součástek pospojovaných drátem�, povídá Martin. Oba pak dlouho �pekulovali, 
jaké �e to jsou na obrázku součástky. 

16. Velice často se v dne�ní době stává, �e v reklamách, filmech, knihách či letáčcích se setkáváme 
s cizími slovy. Jana jednoho dne narazila v knihovně na knihu nazvanou ORIGAMI ZVÍŘÁTEK. 
Napi�te, co si Jana mohla pomocí této knihy vytvořit. (Co to jsou origami)? 

.................................................................................................................................................................... 

17. Na závěr společně podnikneme malý výlet do na�í historie. Napi�te, jak se jmenuje hora, z které 
praotec Čech ukázal ostatním jejich budoucí vlast. 

Hora se jmenuje ........................................................................................................................................ 

Témata maturitní písemné práce 
1. �Člověk, který chce být za v�ech okolností dobrý, zcela určitě pohoří mezi ostatními, kteří dobří 

nejsou. 
Niccoló Machiavelli 

(Kritické zamy�lení) 

2. Člověk je nedokonalý, ale dokonale si s tím poradí. 
(Zamy�lení vá�ně nevá�né � fejeton) 

3. Kdy� dospělý strom padne a jeho smrtelně nahá rána mohylou pařezu hledí do slunce, na bělavém 
řezu mo�no číst příběh �ivota � 
(Umělecké vypravování) 

4. Jak pře�ít �kolu. 
(Volný slohový útvar) 

Gymnazisté po maturitě 
Tak jako ka�dý rok uvádím na tomto místě úspěchy na�ich studentů v přijímacím řízení na V� a VO�. 
V roce 2001 maturovalo na Jiráskově gymnáziu celkem 104 studentů. Z tohoto počtu si jich podalo 

přihlá�ky na V� celkem 97. Z ní�e uvedeného přehledu přihlá�ek si mů�eme udělat představu o zájmu 
studentů. Vět�inou mají vyhraněný zájem o studium určitého oboru. Potom si podávají přihlá�ky na 
v�echny fakulty, kde ho mohou studovat. Kromě toho si část studentů dává přihlá�ky i na obory, které by 
jim v případě, �e se nedostanou tam, kam chtějí, také vyhovovaly. Tedy takzvanou pojistku. V tomto roce 
byl průměrný počet přihlá�ek na jednoho studenta 4,97 (nejméně 1, nejvíce 11). Důle�ité je, kam se 
studenti skutečně dostali a jak se jejich přání splnila. To uvádějí následující přehledy. 

 

 

Toto je ������ 

Toto je ������



 

Přehled tříd 
Třída Počet �áků V� VO� Zaměstnání 

13 4 5 oktáva A 22 
59,10 % 18,18 % 22,72 % 

22 2 3 oktáva B 27 81,48 % 7,41 % 11,11 % 
21 1 6 4.A 28 75,00 % 3,57 % 21,43 % 
20 1 6 4.B 27 74,08 % 3,70 % 22,22 % 
76 8 20 Celkem 104 73,08 % 7,69 % 19,23 % 

Přehled podaných přihlá�ek na V� a počty studentů, kteří budou na jednotlivých V� studovat 

V� Fakulta P S 

Univerzita 
Karlova 

evangelická teologická 
právnická 
lékařská Praha 
lékařská Plzeň 
lékařská Hradec Králové 
farmaceutická Hradec Králové 
filozofická 
přírodovědecká 
matematicko-fyzikální 
pedagogická 
sociálních věd 
tělesné výchovy a sportu 

1 
9 

20 
5 
10 
9 
8 

34 
6 
5 
1 
9 

1 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
- 
- 
1 

MU 
Brno 

právnická 
lékařská 
přírodovědecká 
filozofická 
pedagogická 
ekonomicko-správní 
informatiky 
sociálních studií 

10 
14 
12 
8 
9 
2 
9 
8 

5 
- 
1 
3 
- 
- 
- 
1 

UP 
Olomouc 

tělesné kultury 
filozofická 
lékařská 
pedagogická 
právnická 
přírodovědecká 

2 
9 
8 
4 
8 

21 

- 
- 
- 
1 
- 
4 

JU České 
Budějovice  

pedagogická 
zdravotně-sociální 

3 
4 

- 
- 

ZČU 
Plzeň 

ekonomická 
elektrotechnická 
humanitních studií 
pedagogická 
právnická 

1 
4 
1 
1 
9 

- 
- 
- 
- 
- 

UJEP 
Ústí n. L. 

pedagogická 
soc. ekonomická 

16 
1 

5 
- 



 

OU 
Ostrava 

filozofická 
pedagogická 
přírodovědecká 
zdravotně � sociální 

1 
1 
7 
2 

- 
- 
- 
- 

SU Opava filozoficko - přírodovědecká 1 - 
UHK 
Hradec Králové 

pedagogická 
informatiky a managementu 

26 
9 

5 
- 

VFU 
Brno 

veterinární lékařství 
veterinární hygieny 
farmaceutická 

3 
2 
1 

1 
- 
- 

ČVUT 
Praha 

stavební  
strojní 
elektrotechnická 
jaderná (FJFI) 
architektury 
dopravní 

5 
10 
11 
5 
2 
7 

- 
2 
3 
2 
- 
4 

VUT Brno 

stavební 
strojní 
elektrotechniky (FEI) 
chemická 

3 
3 
6 
1 

1 
1 
1 
- 

V�CHT 
Praha 

chem. technologie 
tech. a ochrany prostředí 
potravinářská 

1 
2 
2 

1 
1 
- 

U Pa 
Pardubice 

dopravní 
ekonomicko-správní 
chem. technologická 
humanitních studií 

6 
4 
9 
5 

1 
- 
1 
1 

V�B � TU 
Ostrava 

ekonomická 
stavební 

2 
1 

- 
- 

 hornicko-geologická 
strojní 

1 
1 

- 
- 

TU Liberec 

textilní 
pedagogická 
hospodářská 
architektury 
mechatroniky 

1 
9 
6 
1 
3 

1 
2 
- 
- 
- 

V�E Praha 

financí a účetnictví 
mezinárodních vztahů 
podnikohospodářská 
inf. a statistiky 

5 
7 
3 
4 

- 
2 
1 
- 

ČZU Praha 

agronomická 
ekonomická 
technická 
lesnická 

4 
4 
3 
3 

- 
3 
- 
- 

MZLU Brno zahradnická 1 1 
AMU Praha divadelní 2 - 
VA Brno letectva 1 1 
PAĆR  1 - 
VLAJEP lékařská 1 - 
Maastricht ekonomická  1 
Literární akademie - souhrnně 1  

Vysvětlivky:  V� � vysoká �kola 



 
 VO� � vy��í odborná �kola 
 P � počet přihlá�ek na V� 
 S � počet studujících na V� 

Na VO� bylo přijato 8 studentů. Vět�inou se na tyto �koly dodatečně hlásili studenti, kteří neuspěli u 
přijímacího řízení na V�  

Z celkového počtu 20 studentů, kteří jdou do zaměstnání, plánuje 7 studentů odejít do zahraničí. 

V�em leto�ním absolventům přeji v dal�ím �ivotě hodně úspěchů, spokojenosti a zdraví. 

Jarmila Suchanková, výchovný poradce 

�ákovská knihovna 
Ve �kolním roce 2000-2001 přibylo do �ákovské knihovny 64 knih, převa�uje česká beletrie a próza, 

dále jsou zde zastoupeny dívčí romány a odborné publikace. Celkový počet svazků v současné době je 
7172, �áci si v tomto �kolním roce půjčili celkem 2620 titulů. 

�ákovská knihovna byla otevřena denně od 7 hodin do začátku vyučování a o prvních dvou 
přestávkách. Byla nav�těvována studenty v�ech ročníků i některými vyučujícími. 

Ivo Forejt, správce �ákovské knihovny 

SOČ 2000/2001 
Středo�kolská odborná činnost, která má v�estranně rozvíjet odborné zájmy �áků a prohlubovat jejich 

znalosti a tvůrčí samostatnost, má v na�em gymnáziu dlouholetou a úspě�nou tradici. 

V leto�ním �kolním roce bylo SOČ zastoupena jen jednou prací, zato ale velmi zdařilou. Studentka 
4.A Věra Včeli�ová se probojovala do celostátního kola a obsadila 1.místo. 

Vybrala si téma, které v posledních letech vyvolává zájem �iroké veřejnosti, Baskicko. Její práce je 
pokusem o komplexní obraz Baskicka, jeho geografie, kultury a historie a na pozadí historického vývoje 
vysvětluje příčinu baskického nacionalismu a konfliktů. Znalost baskické minulosti je nezbytná pro 
pochopení mentality a po�adavků Basků. 

Část své práce opírá autorka o průzkum mezi studenty Jiráskova gymnázia, který byl zaměřen na 
problematiku Baskicka, činnost ETA a boj za samostatnost Basků. Z průzkumu vyplynulo, �e vět�ina 
dotázaných má velmi dobré znalosti o současné situaci v této oblasti, ale zná ji pouze jako konfliktní 
území. Proto by práce mohla poslou�it k získání hlub�ích informací o zemi, která patří historicky 
k prvním civilizacím a dnes je jedním z turisticky nejvyhledávaněj�ích míst �panělska. 

Věra �tegerová 

Z předmětové komise českého jazyka 
�e jsou na�i studenti dobrými matematiky, fyziky a chemiky, víme v�ichni. Kolik je mezi nimi 

talentovaných literátů, víme jen někteří, a i kdy� se snaha a nadání nejlep�ích z nich pravidelně úročí na 
stránkách v�emi čteného a takřka profesionálního Doutnáku, chválu a uznání jim často dlu�íme. 

Proto chválím tady a teď studenty, kteří se účastnili �kolního kola Olympiády v ČJ. Mezi čtyřmi 
desítkami soutě�ících byly v mlad�í kategorii nejlep�í Tereza Máchová, studentka kvarty B, Martina 
Matěnová, tercie B a Marie Nováková, tercie A. První dvě úspě�ně reprezentovaly �kolu v okresním kole. 

Vítězem �kolního kola se ve II. kategorii stal Jan Kalandra ze 4.B, druhá a třetí byla ji� tradičně Jana 
Slavíková, studentka 3.B, a Věra Včeli�ová ze 4.A. V�ichni tři postoupili po úspěchu v okresním kole do 
kola oblastního a dva z nich, Jana Slavíková a Jan Kalandra, zavr�ili svůj úspěch ve Strá�i nad Ne�árkou, 
kam se ji� tradičně sjí�dějí k týdennímu soustředění a finálovému soutě�ení nadaní literáti a bohemisté ze 
základních a středních �kol celé republiky. 

Výrazně men�í je zájem studentů o soutě�e recitační. Ve �kolním kole soutě�e mlad�ích gymnazistů 
obsadili 1. místo primáni Petr Polák a Ane�ka Rýgrová a vystoupili i v kole okresním. 



 
Porotu oblastní soutě�e recitátorů v hradeckém divadle Jesličky opět přesvědčila Markéta Lelková, 

septima A, která letos vystoupila s texty Jiřího Koláře a účastnila se ji� podruhé i celostátní přehlídky 
uměleckého přednesu Wolkerův Prostějov. 

Na�i studenti ji� tradičně zaslali své práce do v�ech soutě�ních přehlídek Náchodské prima sezóny a 
účastnili se i nesoutě�ní přehlídky divadel a hudebních skupin. V literární soutě�i patří 1. místo Janě 
Slavíkové  za divadelní scénář, čestné uznání Věře Včeli�ové za povídku a dvě nominace na ocenění 
Martině Koubkové a Janu Bauerovi ze 3.B za poezii. 

Jana Slavíková zaslala své básně do literární soutě�e O cenu Danny Smiřického, kterou pravidelně 
vyhla�uje Soukromé gymnázium Josefa �kvoreckého v Praze.  

Mlad�í gymnazisté reagovali na literární a výtvarný projekt Evropa ve �kole, vyhla�ovaný Institutem 
dětí a mláde�e M�MT. Za nejlep�í byly ve �kolním předvýběru označeny a do vy��ího kola odeslány 
ver�e Rebeky Prachařové ze sekundy B. 

Bez studentů divadelníků a recitátorů by se neobe�la ani příprava a realizace několika literárně-
hudebních večerů v Městském divadle v Náchodě. Poslední z nich s názvem Kolář, kolá�, koláč vznikl 
z nápadu a iniciativy Ondřeje Pumra. 

A Ondřej Pumr, to je DRED, divadelní přehlídky, soutě�e a performance a o tom v�em bude je�tě řeč. 

Jindra Nývltová 

Francouzský jazyk v roce 2000/2001 
V lednu studenti soutě�ili v konverzační soutě�i ve francouzském jazyce, která se skládala z poslechu, 

tzv. reálií � znalostí o francouzsky mluvících zemích, konverzace a gramatiky. 

Soutě� z francouz�tiny byla u nás ve �kole prvním rokem. Zúčastnilo se celkem 24 studentů z kvarty, 
kvinty a septimy. Nejlépe se umístili tito studenti: 

I. kategorie: 1. místo: Helikarová Katka, kvarta B 
 2. místo: Hůlková Zdeňka, kvarta B 
 3. místo: Erbenová Jana, kvarta A 
  �kolníková Irena, kvarta B 

II. kategorie: 1. místo: Martincová Radka , kvinta B 
 2. místo: Kovaříčková Barbora, kvinta B 
 3. místo: Tremčinská Irena, kvinta B 

III. kategorie: 1. místo: Aneta Němečková, septima B 
 2. místo: Poláková Martina, septima B 
 3. místo: Lokvencová �árka, septima B 

Pro �ádnou kategorii nebylo okresní kolo, pouze oblastní pro III. kategorii. Do něj postoupila Aneta 
Němečková a úspě�ně ho absolvovala: skončila  sedmá. 

An�ik Ar�akuni 

Matematika a úspěchy na�ich studentů v matematických soutě�ích 
K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutě�e, kde si porovnávají své �síly�na�i studenti se 

studenty ostatních středních �kol a �áky základních �kol. 

Soutě� pro v�echny ročníky od primy a� po oktávu je Matematická olympiáda. 

Úspě�ní ře�itelé �kolního kola postupují do okresního kola a z kategorie A, B, C, to jsou první a� 
čtvrté ročníky, dále do kola oblastního. 

 

 



 
Umístění v okresním kole: 

Kategorie Z6 (prima): 2. - 3. místo Petr Polák prima A, Pavel Vydra prima B, 5. - 9. místo Marcela 
Leugnerová prima A, 10. - 13. místo Lucie Rů�ičková prima A, 15. - 17. místo Gabriela Patriková 
prima A 

Kategorie Z7 (sekunda): 1. - 3. místo Antonín �paček sekunda B, 5. - 8. místo Jiří Svato� sekunda B, 
Jan Jeni�ta sekunda A, Martina Preclíková sekunda B 

Kategorie Z8 (tercie): 4. - 5. místo Martina Matěnová tercie B 

Kategorie Z9 (kvarta): 3. místo �imon Kvasnička kvarta A. 

Organizováním okresního kola matematické olympiády kategorie A, B i C bylo, jako ka�dým rokem, 
pověřeno na�e gymnázium.V kategorii C se zúčastnilo 10 studentů, z nich� pět úspě�ných, v�ichni z na�í 
�koly, odjelo reprezentovat �kolu do Pardubic, kde se konalo kolo oblastní.Odtud přivezli: Jan Zelený z 
1.A 4. místo, Jindřich �edek z kvinty B 5. místo a Martin Holeček z 1.A 8. místo. 

V kategorii B byli úspě�ní 4 studenti a z Pardubic přivezl Otakar Truněček z 2.A 11. - 16. místo. 

V kategorii �nejvyspělej�ích� matematiků se účastnilo 8 studentů, ale úspěch z loňského roku 
nezopakoval ani jeden ze dvou, kteří postoupili. 

Dal�í nejpočetněji zastoupenou soutě�í je Klokan. Studenti na�í �koly se objevili na prvních místech 
v rámci okresu ve v�ech kategoriích. 

V kategorii Benjamín bez ztráty jediného bodu se na prvním místě nejen v okrese, ale i v celostátním 
měřítku umístil Michal Cvejn ze sekundy B. 

V kategorii Kadet se na prvním místě v okrese umístil Ondřej Mika z kvarty A. 

Velmi úspě�ná kategorie je kategorie Junior, kde pět prvních míst patří Jiráskovu gymnáziu: 1. Otakar 
Truněček z 2.A, 2. �těpán Krtička z 2.B, 3. Irena Tremčinská z kvinty B, 4. Jaroslav Pavli� z 2.B, 5. Jan 
Zelený z 1.A. 

V kategorii Student uniklo první místo o dva body druhému v okrese Jiřímu Klime�ovi z 3.B, zato i 
dal�í místa opět patří na�í �kole 3. Vojtěch Houska z 4.B, 4. Petr Nývlt z 4.B. 

V rámci okresu se účastnilo 3 452 soutě�ících a umístění na�ich studentů ve v�ech kategoriích na 
prvních místech jistě hovoří za v�e. 

Pro primy a sekundy je je�tě organizována Pythagoriáda. V primách se účastnilo 57 soutě�ících, 
z nich� v�ichni byli úspě�ní. Do okresního kola byli přihlá�eni 3 nejlep�í. Zde získal Karel Jára 1. místo a 
Petr Polák 2. - 3. místo, oba z primy A. V sekundách soutě�ilo 56 studentů, z nich� bylo 51 úspě�ných. 
V okresním kole se velký úspěch nepodařil. 

A je�tě jedna potě�ující zpráva. Začínají se mezi námi nacházet zájemci o korespondenční kurzy a 
dopisovatelé do matematických časopisů. Věřím, �e se jejich řady budou rozrůstat, a tyto studenty �ádám, 
aby o svých aktivitách dali vědět vyučujícím matematiky. 

Úspěchy tě�í nejen v�echny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, �e něco 
umí, ale tě�í i jejich vyučující. Přejeme v�em dal�í chuť a nové síly do bojů v pří�tím �kolním roce. 

A pochopitelně opět mnoho úspěchů. 

Iva Sr�ňová 

Fyzikální soutě�e 
Archimediáda 
Soutě� je určena pro �áky sedmých tříd (sekund). Do okresního kola postoupilo 13 �áků. Vítězem se 

stal Jiří Svato� ze sekundy B a na druhém místě skončil Vojtěch �ubrt ze sekundy A. 4. - 6. místo obsadili 
�áci sekundy B v pořadí Andrea Lacinová, Petra Jezberová, Vladislav Knytl. Na 9. místě se umístila Eva 
Suchánková se sekundy A a desátý skončil Marek Fiala ze sekundy B. 



 
Fyzikální olympiáda 
Kategorie F - osmé třídy, tercie. I v této kategorii měla na�e �kola vítězného ře�itele, kterým se stal 

Martin Darebník. Na 3. místě skončila Michaela Mačková, 4. místo obsadila Kateřina Sedláčková, 
5. místo obsadil Petr Hornych a na 8. místě skončila Marie Nováková. V�ech pět studentů je z tercie A. 

Kategorie E - deváté třídy, kvarty. V okresním kole zvítězil opět student z na�í �koly. Vítězem 
kategorie se stal �imon Kvasnička a 2. místo obsadil Vojtěch Zelený, na 9. místě skončil Tomá� Jirman. 
V�ichni jsou studenty kvarty A. V krajském kole skončil Vojtěch Zelený na 13. místě a �imon Kvasnička 
na 21. místě.  

Kategorie D - první ročníky, kvinty. Do regionálního kola postoupilo 5 studentů a 4 z nich se stali 
úspě�nými ře�iteli. Na 9. - 11. místě skončil Martin Holeček a na 12. - 15. místě Jiří �ebesta. Oba jsou 
studenty třídy 1.A. 20. - 22. místo obsadil Petr Miro� z kvarty B a na 30. - 33. místě skončila Irena 
Tremčínská z kvarty B. 

Kategorie C - druhé ročníky, sexty. V této kategorii jsme měli jediného soutě�ícího. �těpán Krtička z 
2.B skončil na 23. místě. 

Kategorie B - třetí ročníky, septimy. Vítězem regionálního kola se stal Jiří Klime� z 3.B. Dal�ími 
ře�iteli byli Miroslav �vábl, Martin Nývlt a Marie Hůlková z 3.B, Ondřej Kmoch a Radek Tyl� z 3.A, 
Luká� Tomek, Zdeněk Sloupenský a Václav Kubíček ze septimy A. 

Kategorie A - čtvrté ročníky, oktávy. Jediným zástupcem v této nejnáročněj�í kategorii byl Jan Bur�ík 
z oktávy B. Třetí místo, které obsadil, je pěknou tečkou za úspě�ným 42. ročníkem FO, který se konal 
v Hradci Králové 27. dubna 2001. 

Kolegovi Zdeňkovi Polákovi se dostalo ocenění za dosavadní práci, kterou vykonal pro rozvoj 
středo�kolské fyziky a byl vybrán do 12 členné české delegace prezentující výuku fyziky v ČR na 
festivalu Physics on Stage. Festival se konal v rámci Evropského dne vědy a technologie v �enevě od 4. 
listopadu do 10. listopadu 2000. 

18. května 2001 proběhlo v areálu fyziky Jiráskova gymnázia okresní kolo FO kategorie E, F, G. Na 
perfektní přípravě, průběhu a vyhodnocení soutě�e se podíleli J. Klemenc (odborný garant soutě�e) a Z. 
Polák. 

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

Richard Brát 

Chemická olympiáda 
V kategorii D (kvarty) se �kolního kola zúčastnilo 5 studentů. Tři z nich postoupili do okresního kola, 

kde se Vojtěch Zelený (kvarta A) umístil na 4. místě, na 5. místě skončil Martin Smutník (kvarta A) a na 
7. místě Kateřina Knytlová (kvarta B). 

V kategorii C (1.-2. ročník, kvinty, sexty) se �kolního kola zúčastnilo 17 studentů. Tři z nich byli 
vybráni do oblastního kola, které proběhlo 5. května 2001 na katedře chemie V�P Hradec Králové. Pěkné 
4. místo obsadil Roman Řemínek (2.B), na 5. místě se umístil Otakar Truněček (2.A) a 8. místo obsadila 
Eva Majerová (kvinta B). 

V kategorii B (3. ročník, septimy) se �kolního kola kvůli chřipkové epidemii nakonec zúčastnilo 6 
studentů. V�ichni byli vybráni, aby reprezentovali na�i �kolu v kole oblastním. Jana Slavíková (3.B) 
obsadila velice pěkné 3. místo, Josef Balcar (3.A) skončil na 9. místě, Miroslav �vábl na 10. místě, Petr 
�koda (3.B) na 13. místě a Petr Tome� (3.B) se umístil na 14. místě. Jiří Klime� se v tomto termínu 
zúčastnil oblastního kola fyzikální olympiády. 

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

Helena Bergrová 



 
Biologická olympiáda 

Studenti se v leto�ním roce, jako ka�doročně, zúčastnili biologické olympiády ve v�ech kategoriích a 
řada z nich reprezentovala �kolu v okresním a oblastním kole. 

�kolního kola biologické olympiády kategorie D se zúčastnilo 49 studentů. Na 1. místě byla 
�těpánová Marie (prima B), která se bohu�el nemohla zúčastnit okresního kola, kam dále postoupili 
Jirásek Vojtěch (sekunda A), �těpán Vojtěch (sekunda A) a Krutilová Jana (prima A). Jirásek Vojtěch 
skončil na krásném 2. místě. 

V kategorii C soutě�ilo 18 studentů, na 1. místě skončila Kalábová Tereza (tercie B), která postoupila 
do okresního kola spolu s Marií Novákovou (tercie A), Evou Johnovou (tercie B) a Alenou Dra�narovou 
(kvarta A). V�echna děvčata se umístila na předních místech (3.-7.) a Maru�ka Nováková postoupila do 
oblastního kola, ve kterém se umístila na pěkném 13. místě. 

Kategorie B se zúčastnilo 12 studentů a do oblastního kola postoupili: Hilman Luká� (2.B), Truněček 
Otakar (2.A) a Řeminek Roman (2.B). Hilman Luká� se umístil na pěkném 11. místě. 

Nejvy��í kategorie A se zúčastnili 4 studenti. Na 1. místě se umístila Markéta Medlenová (3.A), která 
se bohu�el nemohla zúčastnit oblastního kola, neboť byla na výměnném pobytu v SRN. 

V�em studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci �koly. 

Jiřina Jarou�ová 

Sportovní sezóna 
V polovině září se na�i �áci a �ákyně zúčastnili okresního kola Běhu mláde�e a do oblastního kola 

postoupili z prvních a druhých míst Krunka, Prouzová, Wagnerová, Kaválková, Tanco� a Bauer. V tomto 
oblastním kole obsadila na�e �kola celkově 5. místo. 

Bez jediného vítězství absolvovalo dru�stvo chlapců okresní kolo ve volejbale, je� se uskutečnilo 
v listopadu. 

Ve stejném měsíci se v Náchodě uskutečnila dal�í akce, Běh do zámeckých schodů. Na�e �kola byla 
zastoupena jedním dru�stvem chlapců a jedním dru�stvem děvčat. Obě reprezentační dru�stva dosáhla 
stejného umístění � 2. místo v kategoriích 6. � 9. tříd. V kategorii středních �kol bylo na�e dru�stvo 
nejlep�í a po zásluze zvítězilo. 

Je�tě před začátkem vánočních prázdnin se uskutečnilo okresní kolo ve volejbalu děvčat, které na�e 
dru�stvo vyhrálo a postoupilo do regionálního kola, kde obsadilo 2. místo. 

Druhé místo vybojovali také chlapci v okresním kole v basketbalu po porá�ce s dru�stvem 
jaroměřského gymnázia. 

Dru�stvo na�ich děvčat si také vybojovalo účast v celostátním finále v plavání v Táboře po vítězství 
v krajském kole, kdy� chlapci skončili na úrovni kraje na druhém místě. V Táboře se v�ak děvčatům 
nedařilo a skončila na posledním místě. 

I dru�stvo chlapců ni��ího gymnázia absolvovalo okresní kolo v basketbalu, av�ak bez výrazného 
úspěchu. 

Volejbalové dru�stvo děvčat se také zúčastnilo turnaje v rámci náchodské akce Prima sezóna a 
vybojovalo první místo. Na pěkném třetím místě skončilo dru�stvo děvčat v okresním kole ve volejbalu 
základních �kol a ni��ích gymnázií. 

Poslední sportovní akcí �kolního roku byl atletický čtyřboj mlad�ího a star�ího �actva. Dru�stva 
zastupující na�i �kolu v�ak nedosáhla výrazněj�ích výsledků. 

3. ročník soutě�e �Mládí rodnému kraji� 
Fotografickou soutě� pro �koly v kraji Aloise Jiráska, Bo�eny Němcové a bratří Čapků vyhlásil na 

jaře 2001 Vlastivědný spolek při MKS-redakce sborníku Rodnému kraji v Červeném Kostelci ve 



 
spolupráci se �kolskými úřady v Náchodě a v Trutnově a Centrem vzdělávání v Náchodě. Do soutě�e 
bylo zasláno 83 fotografií 25 autorů výhradně z náchodského okresu. Téma leto�ního ročníku soutě�e 
znělo �Ná� kraj očima mladých fotografů�. 

Z na�ich studentů se této soutě�e zúčastnili Jaroslav Kabrhel ze 2.B, Petra Řezníčková a Iveta 
Vlčková ze 2.A. 

Nejúspě�něj�í byla Petra Řezníčková, která se v kategorii C (střední �koly, vy��í odborné �koly a 
učili�tě) umístila na 3. místě s fotografií �Podvečer na �erlichu�. 

Ani ostatní na�i zúčastnění nezůstali bez uznání poroty. I jejich práce byly vybrány a zařazeny do 
výstavy, která proběhla v obřadní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci a následně v předsálí kina 
Luník, kde fotografie mohli diváci zhlédnout v době filmových představení. V�em zúčastněným 
fotografům blahopřejeme a přejeme �dobré světlo�. 

Hana Janu�ová 

DRED* čili divadlo  
Dříve� 

Geneze DRED počala v r. 1997 vznikem divadelního souboru na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. 
Postupem času se podle jednoho ze zakládajících členů a re�iséra Petra Ha�ka ustálilo polysémantické 
označení Ha�kova divadelní společnost (HDS). Toto označení (nikdy oficiálně nevzniknuv�í, ani 
nezaniknuv�í) je�tě paralelně existovalo v sezóně 1999/2000, tedy v době vzniku názvu DRED, který 
s sebou přinesl re�ijní a ideový vstup Ondřeje Pumra. 

Divadlo zpočátku účinkovalo podle ustáleného vzorce jedna hra za rok s vystoupeními pro �kolu a 
veřejnost. Vět�í kvalitu a ambice i změnu vzorce přinesla sezóna 1998/1999, kdy divadlo uvedlo autorské 
představení Feťáci. Spolupráce re�iséra Ha�ka s autorem textu (a hudby) Otakarem Faifrem se 
zopakovala i v následujícím souročí 1999/2000 zpracováním dal�ího Faifrova textu a výsledkem bylo 
představení Tváře (HDS). V té�e sezóně se re�ijně a dramaturgicky ujal jeho dal�ího textu re�isér Pumr a 
vznikla tak na celostátní �rámkův Písek postoupiv�í Hra o na�e �ivoty (DRED). Divadlo se poprvé 
vymanilo z ustáleného vzorce a zapojilo se do okruhu regionálních přehlídek mladého amatérského 
divadla (Úpice, Turnov). 

Vloni� 

V sezóně 2000/2001 se DRED zúčastnil s Hrou o na�e �ivoty pra�ského alternativního festivalu Next 
wave. Derniéry Hry se odehrály pro �kolu. Výrazně jsme se podíleli na P. Ha�kem komponovaném 
programu k osmdesátinám J. Suchého (nastudování Suchého aktovky, textů, básní, anekdot /Ha�ek/, 
uvedení Kočky /viz ní�e, Pumr/). V následujícím období nastal opět postup na �rámkův Písek s hříčkou 
Kolik �ivotů má kočka autora a re�iséra Ondřeje Pumra, v první verzi premiérovanou v open air 
programu festivalu Divadlo evropských regionů v Hradci Králové (2000). Na tomto festivalu (2001) 
předvedl DRED svou dal�í v této sezóně zrealizovanou a pro �kolu v Beránku premiérovanou hru 
Miodraga Pavloviče Dům lásky, v úpravě, re�ii a scénografii Ondřeje Pumra.  

Soubor se od této sezóny věnoval té� projektům poetickým � ad 1 Poezie v prostoru (ke Dni poezie 
v prostoru, konkrétně ve �kolním rozhlase gymnázia, v průmyslovém oddělení obchodního domu Delvita a 
uvnitř představení Divadla Vizita v Beránku s laskavým svolením herce Jaroslava Du�ka, který se na�í 
recitací dvou textů velmi inspiroval ve svých improvizacích), ad 2 literárně-hudebně-performanční seance 
Jiří Kolář Kolá� Koláč � a performancím a pouličnímu divadlu, např. Den Pé, kdy mimo jiné uskutečnil 
mystifikační blokádu Kamenice na protest proti jejímu přejmenování na Volovnici a naopak nebo 
v proluce vedle Beránku a v ka�ně produkci nazvanou Franken�týn podle světoznámého hororu Mary 
Shelleyové nazkou�enou během jedné hodiny. 

Teď a dál� 

Sezónu ukončilo a novou načalo navázání kontaktů s Centrem Broumov a odehrání v pohybově-
výtvarně-hudebně-teatrální performanci zcela přepracovaného Franken�týna v rámci festivalu 
zakončujícího Broumovské kulturní léto. Pokračování v budoucnu a pří�tě� 



 
Poděkování� 

DRED děkuje za výraznou materiální, prostorovou, finanční pomoc různým slo�kám gymnázia a 
Nadaci Jiráskova gymnázia. 

*Vysvětlivka� 

DRED uvádí�co je DRED? Zkratka. První a poslední litera stabilní, dvě prostřední labilní. 
První D � dočasné � jako ne nekonečné. Konečné D � divadlo � jako divadlo jako polis. 
V hře Hře o na�e �ivoty proměnná R byla reálně a proměnná E epické. V hře Kolik �ivotů má kočka 

proměnná R byla rurálně a proměnná E epileptické. Ve hře Dům lásky proměnná R byla ryze, nebo 
rychle, a proměnná E ejakulační. V recitačním projektu Poezie v prostoru nebo Jiří Kolář Kolá� Koláč 
byle proměnné spojeny v adjektivum REcitační. V projektu Den Pé, tj. dne performancí a pouličního 
divadla, té� spojené v přívlastku REperformanční etc� 

Nelze opomenout ani původní i přenesený význam poče�těné či fonetické podoby slova dread. 
Ondřej Pumr 

Pěvecký sbor studentů 
�kolní rok začal pro pěvecký sbor cestou do Velké Británie ve dnech 10. - 19. září. Radnice ve 

Warringtonu naplánovala pro studenty velmi zajímavý a pestrý program. Sboreček nejprve zazpíval při 
uvítání na radnici a později účinkoval na plánované slavnosti COY2K (Celebration of youth 2000). Také 
nav�tívil zkou�ku téměř stočlenného warringtonského mu�ského sboru, kde si oba soubory vzájemně 
zazpívaly. Z dal�ích vystoupení to byl koncert v Sir Thomas Boteler High School, účinkování v místním 
zařízení pro vá�ně nemocné, kde zpívalo komorní obsazení sboru a vystoupení v Church of St.Elphin ve 
Warringtonu. 

Kromě koncertního programu nav�tívili studenti dal�í zajímavá místa, z nich� nejvýznamněj�í byl 
staroslavný Chester a Liverpool. Uvnitř katedrály v Chesteru se Sboreček zastavil u památníku 
československých letců, kteří bojovali v řadách R.A.F. ve II. světové válce. Při této vzácné příle�itosti 
zazpívali studenti píseň Leo�e Janáčka o Kačeně divoké, její� prostý příběh o bolesti a naději jakoby chtěl 
připomenout i dne�nímu světu osudy těchto pilotů, jejich� největ�í bitva o Anglii se odehrála právě před 
60-ti lety. 

Tato zpráva mů�e popsat jen zlomek v�ech zá�itků, které cesta pěveckého sboru do Anglie přinesla. 
Upřímně si vá�íme práce, nad�ení a obětavosti lidí na obou stranách kanálu La Manche, kteří dokázali ji� 
počtvrté připravit tato vzácná setkání spojená s mo�ností vystoupení daleko od domova. Od první 
náv�těvy Warringtonu v r. 1993 do dne�ních dnů nav�tívilo s pěveckým sborem Anglii u� více ne� 100 
studentů na�eho gymnázia. 

Krátce po návratu z Velké Británie, dne 1. 10. 2000 účinkoval ná� pěvecký sbor v jednom z koncertů 
Podorlického varhanního festivalu společně s varhaníkem Václavem Uhlířem. Koncert se konal 
v sousedním Polsku ve městě Kudowa Zdroj. V prosinci pak kromě vánočních koncertů spoluúčinkovali 
studenti ve �Svatomikulá�ském koncertě� v kostele Sv. Vavřince v Náchodě, kde hlavním účinkujícím 
byl pra�ský herec Vladimír Matějček, který přednesl �Legendu o sv. Mikulá�i�. Provedení tohoto díla 
bylo provázáno se vstupy skladeb varhanních a sborových. 

V druhé polovině �kolního roku byla koncertní činnost zaměřena předev�ím pro potřeby �koly a pro 
Náchodskou Prima sezónu. Dne 25. 5. 2001 ale uskutečnil Sboreček je�tě jeden zájezd do Polska do 
města Němča (mezi Klodzkem a Wroclaví). Zde se zúčastnili studenti zahajovacího vystoupení 
sborového festivalu. Jako první zpíval německý sbor z Drá�ďan, druhý vystoupil Sboreček a na závěr 
sbor polský. Zpívalo se při lázeňském objektu venku za velmi pěkného počasí. 

Závěrečný koncert �kolního roku se konal u� tradičně v prostorách Státní galerie výtvarného umění 
v jízdárně náchodského zámku. Za nás v�echny, kteří zpíváme ve Sborečku, bych v souvislosti s tímto 
koncertem rád poděkoval za pozornost a přízeň v�em na�im posluchačům z řad studentů i kantorů. 
Vá�íme si i zájmu  náchodské veřejnosti o tyto koncerty i ostatní vystoupení Sborečku v na�em městě. 



 
Vlastimil Čejp, sbormistr 

Dánsko očima studenta tercie B Jakuba Rouska 
Ná� takřka týdenní zájezd do Dánska začal v neděli 13. 5. 2001 a skončil v sobotu 19. 5. 2001. V onu 

neděli jsme odjí�děli od �koly v 5 hodin, 5 minut a 34 sekund přesně. Cesta byla velmi zdlouhavá, ale pro 
nás, co jsme seděli úplně vzadu, celkem zá�ivná, i kdy� byla občas ru�ena smrtonosným zápachem 
z otevřených dveří WC, ale kdy� někdo musí, tak prostě musí. 

Konečně jsme i přes v�echna zdr�ení a mučení vedrem dojeli okolo tři čtvrtě na osm do Give ke �kole, 
kde si nás na�i Dáni měli vyzvednout. Dáni přijeli a� kolem osmé, a tak jsme si v klidu rozebrali 
zavazadla a usadili se na lavičky. Kdy� jsem uviděl Anderse - mého Dána, u� tu zbývalo jen pár lidí. 
S tím zbytkem jsem se rozloučil a nasedl jsem do auta, pokáleného od v�ech druhů ptáků. Jeho otec byl 
postar�ím člověkem. V autě bylo celkem zakouřeno. Bylo tam po kotníky popela z cigaret, několik 
zapalovačů a spousta zátek od piva. Kdy� jsme zají�děli na dvůr farmy, uviděl jsem osmnáct koní. 
V domě byla po stránce vzhledové situace takřka stejná jako v autě, jen zde nebylo tak zakouřeno. Po 
stránce citové byla farma skrznaskrz prostoupena dobrou náladou. Anders mi představil svou matku a 
nejmlad�ího bratra Martina. Po představování jsme za�li do jakési díry v podlaze jídelny. Byl to sklep, 
kde byl Andersův pokoj. Byla to místnůstka dva na čtyři metry, z čeho� byla polovina pro postel a 
pohovku a polovina pro elektroniku. Televizí počínaje a počítačem konče. Druhý den to začalo být 
zajímavé, seznámili jsme se s jejich �kolou a městečkem. Třetí den se zájem stupňoval. To bylo úterý a 
jeli jsme k Severnímu moři. Ve středu dosáhl ná� zájem vrcholu. To jsme jeli do Legolandu, kde jsme 
vyzkou�eli v�echny atrakce alespoň dvakrát. Můj rekord byl na horské dráze, tu jsem toti� absolvoval 
jednadvacetkrát. Od čtvrtka, kdy jsme byli ve Lvím parku a dělali nákupy pro rodiny, ná� zájem kriticky 
upadal. Vyvrcholilo to absolutním nezájmem při pátečním rozlučování a hře volejbalu Če�i proti Dánům, 
kdy ale bylo v ka�dém týmu několik Čechů i Dánů najednou. V pátek, před odjezdem, jsme se v�ichni 
navzájem loučili a uvědomovali si, �e u� se asi nikdy neuvidíme. Pak jsme prostě odjeli. Cesta domů u� 
nebyla tak zábavná, proto�e jsme v�echny síly věnovali vstřebávání dojmů. Domů do Čech jsme přijeli 
kolem sedmé a rozjí�děli se domů do postelí dospávat celý týden. 

Myslím, �e Dánsko je v mnoha směrech lep�í ne� Česko. Nekrade se tam a lidé �ijí velice pohodově. 
Stres tam asi neznají. Je jim tam asi v�echno jedno. Například v koupelně na�í farmy celou dobu nesvítilo 
světlo. Rozbilo se. Proč by ho spravovali, v�dyť mají přece kupu svíček. Kdybych mohl, hned bych se do 
této pohodové země nastěhoval. 

Cesta na sever 
�Odjezd� zavelel učitelský sbor, který se rozhodl vydat s námi na cestu plnou dobrodru�ství, zá�itků, 

legrace, ale i poznávání. Dveře autobusu se zavřely a my u� jen mávali na rodiče, které zase uvidíme za 
týden. Po náročné dvaadvacetihodinové jízdě plné maminčiných řízků a buchet jsme dorazili na místo 
činu � Gőteborg. Zde nás ji� netrpělivě a s rozpaky očekávali �véd�tí studenti. 

První den na severu jsme věnovali prohlídce města. Gőteborg je průmyslové, upravené, čisté město, 
ale marně bychom zde hledali historické skvosty a centra, jaké známe z na�ich měst a městeček. Večer 
jsme se ka�dý odebral do své �adoptivní� rodiny. O v�echny bylo dobře postaráno a po překonání prvních 
rozpaků jsme se i rozhovořili. Ná� první dojem z mladých �védů nebyl nic moc, a to hlavně proto, �e si 
o nás mysleli, �e jsme z velice zaostalé země. Vrcholem v�eho bylo, kdy� nám na kři�ovatce začali 
vysvětlovat, co je to semafor. Ale toto jejich mínění jsme vyvrátili okam�itě poté, co přijeli oni k nám a 
spatřili na�i vlast. 

Ale vrátím se zpět k na�im zá�itkům z cesty. V programu následovala vyjí�ďka na �jejich� ostrov. 
Zde jsme ochutnali severskou kuchyni. Někteří odvá�livci vyzkou�eli i divokou jízdu v ledové vodě na 
nafukovací pneumatice za motorovým člunem. Také nám umo�nili prohlídku továrny na výrobu 
automobilů značky Volvo. Milovníci rychlých kol �asli a ji� se viděli za volantem těchto krásných aut. 

Poslední večer jsme rozjeli zábavu na �kolní diskotéce a den nato se v�ichni vřele objímali a loučili se 
svými rodinami a novými kamarády. Kdy� jsme nastupovali do autobusu, tak jsme měli v kapsách plno 



 
nových adres, emailů a telefonů. V�ichni doufáme, �e si budeme psát, mailovat i volat 
���.mo�ná����snad ���.uvidíme. 

Barbora Valá�ková, septima A 

Společný projekt mezi partnerskými gymnázii 
První kontakty se zahraničními �kolami sahají do roku 1991, kdy jsme navázali spolupráci 

s Gymnáziem Oesede v Georgsmarienhütte. 

V roce 1999 byla spolupráce prohloubena uzavřením smlouvy o partnerství mezi oběma gymnázii. 
V rámci této smlouvy dochází k pravidelným ka�doročním výměnným pobytům studentů obou �kol, 
německá strana umo�nila ji� dvaceti českým studentům roční studijní pobyt v Georgsmarienhütte. 

Proto�e chceme na�i spolupráci dále prohlubovat, rozhodli jsme se společně zapojit do vzdělávacích 
programů Evropské unie, konkrétně do programu Sokrates - Lingua E. 

Zva�ovali jsme několik témat, studenti obou �kol se nakonec shodli, �e společně vypracují průvodce 
po obou městech, který by byl určen pro mladé lidi. 

V dubnu 2000 byla přihlá�ka na�eho projektu schválena národními agenturami a tím pro nás začala 
přípravná fáze. Koordinátor německé části projektu přijel na pracovní schůzku do Náchoda v srpnu 2000. 
Dohodli jsme časový harmonogram (jazyková příprava německých studentů před jejich pobytem u nás, 
zaměření jazykové výuky na�ich studentů na terminologii, potřebnou pro práci na projektu, stanovení 
termínů výměnných pobytů, příprava programu se zaměřením na poznávání města a okolí) a témata, která 
budou v bro�uře obsa�ena. 

Ve dnech 11. - 25. 10. 2000 nav�tívili �áci partnerské �koly město Náchod a na�e gymnázium. 
Studenti i koordinátor byli ubytováni v rodinách. Kromě bě�ných činností (účast ve vyučování, prohlídka 
města, exkurze v divadle a pivovaru, půldenní výlety do okolí, dva celodenní výlety, předná�ky 
zajímavých osobností regionu) byla do programu zapracována práce na projektu. Studenti si ve 
vyhrazených třídách ujasnili se svými partnery postup při shroma�ďování materiálu, vyměnili názory na 
formu bro�ury, její obsah. Náchod�tí poradili a dali pár tipů. Studenti měli v odpoledních hodinách 
k dispozici počítačovou učebnu, tak�e své poznatky a poznámky mohli ihned zapisovat a upravovat. Tato 
fáze práce na projektu končila zpracováním několika kapitol budoucí bro�ury o Náchodě ze strany 
německých studentů. Na�i studenti pomohli převá�ně radou, překladem a přípravou hry ve městě, kterou 
vypracovali v obou jazycích. 

V období od listopadu do poloviny března se pak na�ich 36 do projektu přihlá�ených studentů 
postupně připravovalo na náv�těvu Georgsmarienhütte. V hodinách německého jazyka a konverzace bylo 
zařazeno několik hodin se zeměvědnou tematikou (video, o partnerské �kole, video o Osnabrücku, práce 
s prospekty). 

Od 12. do 26. března 2001 se uskutečnil výměnný pobyt v Georgsmarienhütte. Byl organizován stejně 
jako pobyt v Náchodě. 36 studentů a tři učitelé včetně koordinátora zaměřili svou činnost na poznávání 
města a okolí, shroma�ďování materiálu. Pro práci na projektu jsme měli přidělenou místnost a byl nám 
umo�něn přístup k počítačům. Studenti byli rozděleni do �esti skupin, z nich� ka�dá měla za úkol 
zpracovat jednu část průvodce. Společně jsme pak vypracovali jednu část - tipy na výlety do okolí. Hru ve 
městě pro nás připravili němečtí partneři a to ve dvou variantách. Studenti sbírali informace přímo ve 
městě, od německých partnerů a jejich rodin, od učitelů či pracovali s prospekty a mapami. V rámci 
evaluace zástupce ka�dé skupiny přednesl výsledek celoskupinové práce, co� byl vlastně koncept české 
části budoucí bro�ury. Ve zbylém čase společně se svými partnery vytvářeli německou verzi průvodce a 
pomáhali německým studentům s překladem jejich textů o Náchodě do če�tiny. 

V období od dubna do června probíhaly konečné úpravy českého textu a následně byly dokončeny 
překlady do němčiny. Konečná německá verze byla nahrána na disketu, zaslána na partnerskou �kolu, zde 
zkontrolována partnery a elektronickou po�tou byla opravená konečná verze zaslána zpět na Jiráskovo 
gymnázium. Pomocí speciálního počítačového programu byla zpracována konečná podoba bro�ury, 
doplněna plánkem města a �ákovskými fotografiemi. Bro�ura byla vyti�těna v tiskárně. Texty byly 



 
poskytnuty partnerské �kole jako prezentace práce studentů, dále informačnímu centru v 
Georgsmarienhütte jako propagační prospekt pro mladé náv�těvníky města, po jedné bro�uře obdr�eli 
účastníci projektu a zbytek zůstal ve �kole v Náchodě pro informaci studentů a jejich rodičů o městě, kam 
pojedou v budoucnu na výměnný pobyt. Studenti a veřejnost města se pak mohou seznámit s prací na 
projektu a jejím výsledkem prostřednictvím nástěnných novin, které byly instalovány ve foyeru budovy 
Jiráskova gymnázia v Náchodě a na internetových stránkách �koly. 

Program Lingua E dává mo�nost získat zku�enosti, kterých by se jinou cestou dosahovalo jen obtí�ně. 
Práce na projektu přinesla pedagogům zlep�ení jazykových a organizačních dovedností, otevřela jim nové 
mo�nosti ve způsobu výuky a rozhodně zlep�ila komunikaci s �áky. Studenti se rovně� zdokonalili 
v jazykových a komunikačních dovednostech, vzrostla jejich sebedůvěra ve styku s cizojazyčným okolím. 
Výměnný pobyt poslou�il k ověření a vyu�ití nabytých teoretických znalostí v praxi. Studenti měli 
mo�nost pracovat v týmech, dohodnout se na podobě konečného produktu. Díky rozhovorům se svými 
partnery pak pronikli hlouběji do kultury německé i své vlastní. Do budoucna plánujeme doplnění 
bro�ury o Georgsmarienhütte vlastním videofilmem. 

Jitka Fi�erová, Ivo Forejt 

Zdravotní krou�ek 
pracoval od podzimu (studenti sekundy). Od pololetí se přidali i studenti z tercie. Činnost byla 

zpočátku zájmová, později jsme se připravovali na okresní soutě�. Studovali jsme historii Červeného 
kří�e, léčivé byliny, vědomosti z anatomie člověka formou testů, přená�ení raněných, úkony zachraňující 
�ivot a obvazovou techniku. 

Okresní soutě�e se zúčastnila hlídka chlapců (2. místo), dru�stvo dívek a dvě náhradnice. 

Na krajském kole soutě�e v Chrudimi jsme obsadili 8. místo. Slo�ení hlídky: Vlach, �paček, �koda, 
Jeni�ta, Jánský. 

Vět�ina členů krou�ku jsou nositeli odznaku �Mladý zdravotník II. stupně�. 

Věra Prachařová 

Kni�ní dar 
Sestry Dagmar a Ivona Tláskalovy, příznivkyně Jiráskova gymnázia z Mladé Boleslavi, poskytly 

�kole ze své vlastní knihovny za účelem obohacení knihovny �kolní dar čítající celkem 570 knih. Jde o 
knihy z oblasti české a světové literatury (poezie a beletrie) v originále i překladu (v jazyce latinském, 
anglickém, francouzském, německém a ruském), knihy z oboru pedagogiky, filozofie, hudby, 
národohospodářství, historie, �ivotopisy, učebnice jazyka českého a jiné. 

Děkujeme. Pavel �koda 

Seznam studentů ve �kolním roce 2000 � 2001 
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním. 

 
Třída: prima A 
Třídní učitel: Klemenc Jaroslav 
Bla�ek Matou�, *Dole�alová Veronika, *Fi�erová Petra, *Flousková Aneta, Havrda Daniel, *Honzů 
Kristýna, *Jára Karel, *Je�díková Marie, Kindl Jakub, *Kleinerová Alena, Kortus Jan, *Krutilová Jana, 
*Langová Lucie, *Leugnerová Marcela, *Linhardtová Kateřina, Linhart Jan, *Martinec Petr, Martínek 
Radomír, *Nývltová Jana, Oleják Ondřej, *Patriková Gabriela, *Polák Petr, Pultar Jaroslav, *Rů�ičková 
Lucie, *Rýgrová Ane�ka, *Sedláčková Pavlína, �koda Dominik, �mída Jan, �těpař Milo�, Umlauf 
Tadeá� 
 
 
 



 
Třída: prima B 
Třídní učitel: Mgr. Slavíková Olga 
*Balcar Vladimír, Beran Michal, *Celbová Petra, *Du�ek Petr, Hejzlar Jakub, *Hejzlarová Anna, 
Chráska Petr, Jansa Michal, Jirásková Al�běta, *Knap Jiří, *Kubečková Věra, *Kvasničková Magdalena, 
*Liebich Igor, Lichter Michal, Mar�íková Jana, *Matysková Andrea, Molnárová Marie, *Mrověc Jan, 
Peroutka Filip, *Petr Ondřej, *Reichmann Luká�, Rojtová Michaela, Rýdlová Lucie, *�těpánová Marie, 
*Vančáková Jana, *Vávrová Daniela, *Vítková Kateřina, *Vlčková Vendula, *Vydra Pavel, *Zajícová 
Martina, Palovszká Sára 
 
Třída: sekunda 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: sekunda 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: tercie 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 
 
Třída: tercie 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, Rousek Jakub, �paček Jan, *�těpánková Lenka, *Uskobová Lada, *Va�íčková 
Lenka, Zatloukalová Ilona  
 
Třída: kvarta 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: kvarta 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, Zavřel Jan 
 
Třída: kvinta A 
Třídní učitel: Mgr. Vomela Jan 
Brejtrová Renata, Diblík Jan, Dra�nar Ale�, *Dyntarová Michaela, Hanu� Vít, Havrdová Renata, 
Horáková Monika, Jansová Klára, Kábrt Tomá�, Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kolín Pavel, Kovář 
Ondřej, Král Jan, Kvapilová Michaela, Mach Milan, *Miro� Petr, Pohnerová Monika, *Poláčková 
Monika, *Stárková Aneta, Stra�ilová Kateřina, Teichmann Radek, Tichý Tomá�, *Tomková Lenka, 
*Valenčin Filip, Zima Zdeněk  
 
Třída: kvinta B 
Třídní učitel: �kodová 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, *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: septima 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, 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: septima B 
Třídní učitel: Forejt Ivo 
Balcarová Hana, Bene�ová Kateřina, Gross Martin, Hartman Jakub, Hurtová Jana, Jeřábek Luká�, 
Karásková Monika, Klugarová Jana, Lichterová Iveta, Lokvencová �árka, Máslová Jitka, *Němečková 
Aneta, Odvářková Alice, *Poláková Martina, Suchá Kateřina, Vacková Jarmila, *Wagnerová Dita, 
*Kali�ová Kristýna, Klaudová Eva  
 
Třída: oktáva 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: oktáva 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, Jirmanová Markéta 
 



 
Třída: 1.A 
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 
Andělová Tereza, Bittnerová Vendula, Breuerová Martina, Činčera Radek, *Dunovský Ondřej, Frinta 
Ondřej, *Hanousková Tereza, Hlavatý Robert, Holeček Martin, Jánská Jana, Jechová Markéta, Kapusta 
Jan, Klimecká Zuzana, Kobrová Lenka, *Kollertová Petra, Kopáček Martin, Kubec Ondřej, Lád Adam, 
Novák Michal, Novák Petr, *Páslerová Edita, *Reichertová Barbora, Roubík Pavel, Slavíková Olga, 
*�ebesta Jiří, �iková Markéta, *�ourková Hana, Válkyová Michaela, Viesner Filip, Zelený Jan 
 
Třída: 1.B 
Třídní učitel: PaedDr. Blanka Dvořáčková 
Bártová Miroslava, Čejchan Ondřej, *Duzbabová Lucie, Dvořák Jan, Fiedlerová Vendula, Havelka Vít, 
Horáková Helena, Horák Pavel, *Hralová Ivana, Hrubý Milan, Ilja�enková Marie, *Kaválková Renata, 
Kmoníček Luká�, Kmoníčková Eva, Mikulecký Martin, Monček Jan, Mr�tinová Monika, No�ičková 
Petra, Poláčková Radka, Po�epná Edita, Rejthar Jakub, Richterová Ivana, Řehák Petr, Stehnová Iva, 
*Světlíková Jana, *�kolníková Pavlína, �míd Petr, *�těpánová Monika, Vít Martin, Vítková Ivana 
 
Třída: 2.A 
Třídní učitel: �tegerová Věra 
Bednář Ondřej, *Dundálková Jana, Fruncová Veronika, Hofmanová Barbora, Hrachová Irena, Jelínková 
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: 2.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, Zinke Daniel 
 
Třída: 3.A 
Třídní učitel: Jarou�ová Jiřina 
Antl Jan, Balcar Josef, *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, �orfa Petr, *Tvrdíková Klára, Tyl� Radek, 
Tyl�ová Andrea, *Vondřejcová Monika, Wicha Marek, Zelená Eva, Bohadlo Martin, �efcová Irena 
 
Třída: 3.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, 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: 4.A 
Třídní učitel: Venclíková 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, Kří� Zdeněk, Kučera Jan 
 
Třída: 4.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, Marková Petra, Mlčochová Veronika, Nývlt Petr, Pitřincová Lenka, 
Přibyl Jiří, Regnerová Ludmila, Run�tuk David, Součková Jitka, �panko Ondřej, �trof Jan, Tučková 
Barbora, Kábrtová Martina 

Výroční zpráva Jiráskova gymnázia v Náchodě za �kolní rok 2000 � 2001 byla 
vydána za finanční spoluúčasti České spořitelny a. s. Děkujeme. 

Výroční zpráva Jiráskova gymnázia v Náchodě 
za �kolní rok 2000 � 2001 
Vydává ředitelství Jiráskova gymnázia v Náchodě 
s přispěním profesorského sboru a studentů 
Redigoval Ivo Forejt 
Vy�lo v nákladu 700 ks 
Tisk RETIP Červený Kostelec 


