
�KOLNÍ ROK 2001 � 2002 

byl prvním pod novým zřizovatelem - Královéhradeckým krajem. Přes některé problémy lze myslím říci, �e 
přechod pod krajskou správu přinesl více pozitivního ne� negativního. Předev�ím se zřizovatel začal konečně chovat 
jako majitel. Začal se starat o své budovy, začaly ho zajímat havárie, nutné opravy a také plány údr�by budov na dal�í 
léta. Zpracováním pasportu budov a rozvojového investičního programu (5-letého) přispěli v�ichni ředitelé k tomu, �e 
má konečně někdo, v tomto případě Královéhradecký kraj, jistou, prostřednictvím svých úředníků alespoň trochu 
ověřenou, představu o stavu a potřebách �kol. Jen na�e �kola by potřebovala ke splnění v�ech vyhlá�ek a zákonů, 
k odstranění v�ech havárií a k provedení oprav v pří�tích 5 letech cca 20 miliónů korun. 

�e kraj nemá peníze, �e nebude v�e hned, je zjevné. Ale zájem tu je a to je to hlavní. Dokonce se zdá, �e při hledání 
prostředků na provoz �kol dojde i k tzv. optimalizaci, tj. ke slučování a ru�ení jen napůl či je�tě méně zaplněných �kol 
nabízejících stejné obory. 

Velmi potě�itelné pro na�i �kolu bylo, �e i v tak napjaté finanční situaci nalezl kraj prostředky na dvě velké havárie 
na na�í �kole - celkovou rekonstrukci přístavby �koly a výměnu stropu v tělocvičně. 

Přístavba �koly se nacházela v tak vá�ném stavu, �e ji bylo nutno preventivně uzavřít, neboť hrozilo zřícení stropů 
zrcadlového sálu a tím i celé administrativní části a sborovny. Ve velmi �patném stavu byla i střecha a okna. 
Nevyhovující byly také tepelné poměry v přístavbě. 

Ze stropu v tělocvičně opadávaly oblo�né desky. V zoufalém stavu bylo i její osvětlení. 

Jen zpola radostný je pro mne zlom v pohledu na gymnaziální vzdělávání. Na rozdíl od končícího ministra �kolství 
Eduarda Zemana, který podporoval předev�ím učňovské �kolství, si autoři návrhu Dlouhodobého záměru rozvoje 
vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje myslí, �e je třeba podpořit rozvoj gymnázií, ale 
bohu�el jen čtyřletých. 

�V současné době je pro absolventy základních �kol připraveno zhruba 800 studijních míst v prvních ročnících 
čtyřletých gymnázií. To spolu s odpovídajícími ročníky víceletých gymnázií (cca 600 �áků) dává příle�itost studovat na 
gymnáziu celkově 1,4 tisíce �áků, tj. 19,2% �áků končících povinnou �kolní docházku, co� představuje 
v celorepublikovém srovnání podprůměrnou hodnotu. Vzhledem k převisu poptávky je vhodné navý�it počet přijímaných 
do gymnázií do roku 2007 zhruba o 300 studijních míst s předpokladem poklesu do roku 2010 v souladu s vývojem 
demografické situace v odpovídajících věkových kohortách. 

Podíl přijímaných do gymnázií1 by se zvý�il zejména vlivem demografického poklesu na zhruba 31% �áků, 
končících povinnou �kolní docházku. Současně s tím dojde i k výrazné restrukturalizaci studijní nabídky středních 
odborných �kol, a to zejména výrazným rozvojem studijních mo�ností v oborech �lyceum�. 

Vzdělávací příle�itosti na gymnáziích by měly být rozvíjeny výhradně cestou 4letých vzdělávacích programů, 
postupnou substitucí uvolňovaných kapacit víceletých gymnázií. 

Vzhledem k zamý�lené restrukturalizaci studijní nabídky čtyřletých maturitních oborů (viz vý�e) se jeví stabilizace 
podílu �áků Z� odcházejících na víceletá gymnázia pod úrovní 10% jako proveditelná. Z pátých ročníků základních �kol 
by mělo v roce 2010 odcházet do osmiletých gymnázií zhruba 7 � 7,5% a ze sedmého ročníku zhruba do 2,5% �áků. 

Vzhledem k demografickému poklesu by se jednalo o udr�ení stávajícího počtu přijímaných do víceletých gymnázií 
do roku 2005 na stávající úrovni (cca 400-430 �áků) a následné sní�ení na úroveň 370 �áků v roce 2007. Tato úroveň 
by měla být a� do roku 2010.� 

V oblasti vlastní výchovně vzdělávací práce se nic zásadního nezměnilo. Projekt Internet do �kol nás zatím míjí, 
neboť jsme díky svému ucházejícímu vybavení nebyli do jeho první vlny zařazeni. Jako přínosné se ukazuje účelové 
navý�ení finančních prostředků na dal�í vzdělávání pedagogických pracovníků, a to nejen v oblasti informačních 
technologií a v oborech odpovídajících aprobacím učitelů, ale i v pedagogice a psychologii. 

Nejvíce nás mů�e tě�it, �e na vysoké �koly bylo přijato 77,67% na�ich absolventů. Za to patří poděkování v�em, 
kteří se o to zaslou�ili. 

Děkuji. 
Pavel �koda 
ředitel �koly 

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA - �KOLNÍ ROK 2001 - 2002 

Do nového �kolního roku jsme pře�li s novým zřizovatelem, jím� je Královéhradecký kraj místo dosavadního 
zřizovatele Ministerstva �kolství, mláde�e a tělovýchovy. Ke změně do�lo k 1. červenci 2001. 

�kolní rok 2001-2002 zahájili profesoři přípravnými pracemi 29. srpna a společenským setkáním na pozemku Z� 
Komenského spojeným s kulturním programem a občerstvením odpoledne 30. srpna. Tého� dne dopoledne se konaly 
opravné zkou�ky. Jeden student prospěl u opravné zkou�ky z dějepisu, neuspěla jedna studentka u opravné zkou�ky z 
matematiky a bylo jí povoleno opakování ročníku. 31. srpna na zahajovací pedagogické radě přivítali profesoři nového 
kolegu Libora Slavíka (Bi, Tv). V tomto �kolním roce vyučuje konverzaci ve francouzském jazyce rodilý mluvčí Jean 
Papineschi. 
                                                           
1  Do této skupiny jsou rovně� započítáváni �áci víceletých gymnázií v příslu�ném ročníku studia, tj. ti, kteří byli 
přijati ke studiu víceletých gymnázií ji� před 2, resp. 4 lety. 
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Září 

Vyučování začalo v pondělí 3. září projevem ministra �kolství Eduarda Zemana a ředitele �koly Pavla �kody ve 
�kolním rozhlase. Ve třídách se se studenty přivítali třídní profesoři. Nově zahájili studium na �kole studenti dvou tříd 
primy (57 studentů) a dvou tříd 1. ročníku čtyřletého studia (60 studentů). Podle pravidelného rozvrhu se začalo 
vyučovat od úterý 4. září. 

10. září se konala opravná maturitní zkou�ka, kterou bylo oprávněno konat pět studentů. Dva studenti opravovali 
zeměpis, dva český jazyk a literaturu a jeden matematiku. V�ichni se ke zkou�ce dostavili, jedna studentka v�ak 
neuspěla z českého jazyka a literatury bez mo�nosti dal�í opravy. 13. září se konaly třídní schůzky pro rodiče primánů. 

12. září nás v okresním kole Běhu mláde�e v Novém Městě nad Metují reprezentovali Ivana Johnová (1.A) v běhu 
na 800 m star�ích �ákyň, v něm� zvítězila, a Jan Jungwirth (oktáva A) v běhu dorostenců na 1500 m (obsadil 2. místo). 
Dal�ími atletickými závody, jich� se na�i studenti zúčastnili, bylo okresní kolo Středo�kolského poháru konané 17. září 
v Novém Městě nad Metují. Dru�stvo děvčat ve slo�ení Lenka Palečková (kvarta A), Adéla Jarkovská (kvarta A), Ivana 
Johnová (1.A), Anna Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Petra Čimerová (4.A), Nikola 
Klemmová (4.B) a Dita Wagnerová (oktáva B) v soutě�i dru�stev zvítězilo. Mezi nejlep�í výkony jednotlivců patří 1. 
místo Ivany Johnové v běhu na 60 m a ve skoku dalekém, 1.-2. místo Jany Cvikýřové a Anny Rohulánové v běhu na 
800 m a 1. - 2. místo na�ich dvou �tafet. Dru�stvo chlapců ve slo�ení Ondřej Hynek (kvinta A), Tomá� Hromádko 
(kvinta B), Jan Zavřel (kvinta B), Luká� Bauer (1.B), Tomá� Křivka (3.B), Martin Tanco� (3.B), Jan Antl (4.A) a Jiří 
Lád (4.A) obsadilo 4. příčku. Nejlep�ím výkonem bylo 1. místo Tomá�e Křivky v běhu na 1500 m. Závodníky 
doprovodila prof. Rojtová. 

15. září slavila obec Svini�ťany dvousté výročí narození významného rodáka PhDr. J. F. Smetany. Na organizaci 
oslav se aktivně podílela profesorka na�eho gymnázia Blanka Dvořáčková a za kulturní vystoupení poděkoval starosta 
obce na�im studentům Evě P�eničkové (3.A), Lence Kobrové (2.A) a Tomá�iVoltrovi (3.A). 

Besedy s Danou Zbořilovou o jejím úspě�ném překonání kanálu La Manche se 17. září zúčastnili studenti kvarty, 
kvinty, sexty a 1. - 2. ročníku. Beseda byla zahájena dokumentárním filmem. 

18. září oslavilo gymnázium 100. výročí otevření �kolní budovy. K této příle�itosti byla připravena výstava o 
historii budovy instalovaná v 1. patře. Od 10.00 hodin se za účasti hejtmana Pavla Bradíka, starosty města Miloslava 
Čermáka, pana Josefa Bartoně, dal�ích vzácných hostů a studentů konalo v aule slavnostní shromá�dění. K účastníkům 
promluvil ředitel �koly a starosta města, herec Vladimír Matějček přednesl historické projevy tehdej�ího purkmistra a 
ředitele �koly a hudbou a zpěvem osvě�il program sbor Skřivánci vedený Mgr. Milanem Poutníkem a Pěvecký sbor 
studentů Jiráskova gymnázia pod taktovkou Ing. Vlastimila Čejpa. Mírně obměněný program se opakoval je�tě jednou 
pro veřejnost od 16.00 hod. Odpoledne bylo věnováno Dni otevřených dveří, který byl určen nejen zájemcům o 
studium, ale �iroké veřejnosti. Náv�těvníci si mohli v současném interiéru prohlédnout několik výstav historických 
pomůcek a zájemce o studium a jejich rodiče informoval o studiu na gymnáziu ředitel �koly v aule. Výuka byla v tomto 
dni omezena na první tři vyučovací hodiny. 

19. září vpodvečer připravil prof. Je�ek k Mezinárodnímu dni netopýrů stejně jako v loňském roce pro zájemce 
předná�ku o netopýrech. Hostem byl opět pan Jaroslav Barva. 

Ve čtvrtek 20. září se v aule zúčastnili koncertu folkové zpěvačky Evy Henychové studenti kvinty, sexty a 2.-3. 
ročníku. V tento den byli studenti 1.B s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské knihovně v Náchodě, před nimi 
absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty B 18. září. 

25. září se na�i studenti zapojili do Srdíčkového dne pořádaného ji� podruhé občanským sdru�ením �ivot dětem. Z 
prodeje srdíček jsme na účet vý�e uvedeného sdru�ení odeslali 33.050,60 Kč, které budou příspěvkem na výstavbu nové 
transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. 

Dal�ím kulturním programem určeným na�im studentům byla dvě recitační vystoupení Miroslava Kováříka v aule 
�koly 27. září. Od 9.00 hodin zhlédli studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku pořad Mácha blues a od 10.00 hodin studenti 
3.-4. ročníku a oktávy Blues pro bláznivou holku. Představení bylo doprovázeno hudebním duem Jiřího Pertla a 
Václava Prejzka. 

Říjen 

Ve dnech 3.-6. října byli na chemicko - historické exkurzi 42 studenti 3.- 4. ročníku a oktávy s prof. Suchankovou a 
�tegerovou. Program exkurze byl bohatý. U nás studenti nav�tívili výrobnu papíru ve Velkých Losinách, zámek 
v Hradci nad Moravicí, památník osvobození v Hrabyni, Biocel Paskov, hornické muzeum, bývalý důl Anselm Ostrava 
a gotický dřevěný kostel v Ostravě Hrabůvce. Dva dny trávili v Polsku prohlídkou Wadowic, rodi�tě současného pape�e 
Jana Pavla II., solných dolů Wieliczka, Krakova a bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 

V říjnu zahájil svoji leto�ní činnost KU� (Klub uměleckých �estnáctek). 4. října se promítal v aule film "Ně�ný 
barbar" re�iséra Petra Kolihy a 18. října film "V �áru královské lásky" v re�ii Jana Němce. 

5. října se na na�í �kole konalo okresní kolo soutě�e Europanostra. Na�e gymnázium reprezentovala dvě dru�stva. 
Dru�stvo 3.A ve slo�ení Jiří �imon (kapitán), Tomá� Nechutný a Otakar Truněček se umístilo na čtvrtém místě (z 28 
dru�stev) a postoupilo do krajského kola. Na �estém místě skončilo druhé na�e dru�stvo, jeho� kapitánem byl Jakub 
Hartman (oktáva B) a dal�ími členkami Alena Podzimková (oktáva A) a Karla Jirou�ková (4.A).     10. října nás 
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v krajském finále Středo�kolského poháru konaného v Týni�ti nad Orlicí za doprovodu prof. Rojtové výborně 
reprezentovala děvčata Ivana Johnová (1.A), Anna Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata Kaválková (2.B), 
Petra Čimerová (4.A), Nikola Klemmová (4.B), Kristýna Lásková (4.B), Veronika Řeháková (oktáva A) a Dita 
Wagnerová (oktáva B). Mezi osmi dru�stvy se dívky umístily na 2. příčce. 

11. října zhlédli studenti dějepisného semináře 3. ročníku muzejní expozici "Dějiny Náchoda a Náchodska", 15. 
října pak studenti dějepisného semináře 4. ročníku a kvarty B výstavu "Cesta ke svobodě" spojenou s besedou se členy 
Konfederace politických vězňů České republiky. 15. října se čtyři na�e studentky podílely na celonárodní veřejné sbírce 
"Bílá pastelka" na podporu nevidomých a tě�ce slabozrakých, jejím� hlavním pořadatelem se v leto�ním roce stal 
Nadační fond Českého rozhlasu. 

15. října vpodvečer přivítali na�i studenti a profesoři delegaci z partnerského Gymnasia v Oesede, kteří zde 
pobývali ubytováni v rodinách do 24. října. Pro 30 německých studentů a dva profesory (Peter Kreipe a Norbert 
Mansfeld) byl připraven bohatý program. Ji� tradičně byli na�i hosté přivítáni starostou města na radnici, absolvovali 
exkurzi v pivovaru, účastnili se vyučování a mimo�kolních aktivit s na�imi studenty. Z výletů do okolí jmenujme výlet 
na pevnost Dobro�ov, do Slavoňova, Opočna, Hradce Králové a Nového Města nad Metují. Kromě toho nav�tívili 
němečtí studenti hlavní město Prahu. 

V říjnu se studenti 4. ročníku a oktávy podíleli na statistickém sociologickém průzkumu pro účely Rady Města 
Náchod. 

17. října jsme převzali od České spořitelny v Náchodě dar (volejbalové a fotbalové míče). 17. října se 42 zájemci o 
výpočetní techniku spolu s prof. Víchem a Preclíkem vydali do Brna na veletrh informačních technologií INVEX 2001. 
O den později vyjeli někteří studenti 2.B s prof. Dvořáčkovou v odpoledních hodinách do Hradce Králové na exkurzi do 
Střediska experimentální archeologie a do Klicperova divadla, kde zhlédli představení "Mary�a". Studenti fyzikálního 
semináře 4. ročníku s prof. Polákem byli tého� dne v Praze na Dnech otevřených dveří Akademie věd, kde nav�tívili 
řadu pracovi�ť zabývajících se fyzikálním výzkumem. 19. října vyu�ili Dnů otevřených dveří AV studenti biologického 
a chemického semináře 3. a 4. ročníku s prof. Bergrovou a Je�kem. V tomto dni byli studenti primy B na exkurzi 
v městské knihovně. 

19. října skupina 38 studentů s prof. Cermanovou a Ar�akuni odjela na zájezd do Londýna, z kterého se vrátili 24. 
října. Ubytováni byli v rodinách. Bohatý program umo�nil účastníkům zájezdu poznat centrum Londýna (Victoria 
Embankment, Cleopatra´s Needle, the Houses of Parliament, British Airway Eye, Downing Street, Buckingham Palace, 
St. Paul´s Cathedral, Tower), čtvrť Soho, China Town, absolvovat okru�ní jízdu západní částí Londýna, nav�tívit 
muzeum voskových figurín Madame Tussaud´s a moderní londýnskou čtvrť Docklands. V programu byl i celodenní 
výlet do Brightonu. 

21. října vystoupil ná� sbor Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka ve velkém sále Městského divadla Dr. 
Josefa Čí�ka na společenském setkání význačných osobností církevního, státního i obecního �ivota českého a polského 
státu v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury. 

25. října byli na literárně - historické exkurzi v Praze studenti sekundy A a kvarty A s prof. Dvořáčkovou, 
Lubasovou, H. �kodovou a �tegerovou. Ve vinohradském divadle zhlédli představení "Hrátky s čertem". Ve dnech 29.-
30. října měli studenti podzimní prázdniny. 31. října se do Brna na Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2001 vydali 54 
studenti oktávy A a zájemci ze 4.A a 4.B s prof. Olejákem a Brátem. V tento den zhlédli studenti 1. ročníku a kvinty 
v Městském divadle Dr. Josefa Čí�ka představení Divadla Drak a Japan Foundation na motivy tragédie W. Shakespeara 
Romeo a Julie "Mor na ty va�e rody!!!". 

Listopad 

2. listopadu nav�tívili Centrum experimentální archeologie v Hradci Králové studenti primy B s prof. Dvořáčkovou 
a H. �kodovou, o týden později 9. listopadu absolvovali stejnou exkurzi studenti primy A s prof. Dvořáčkovou a 
Kolářskou. 

KU� promítal 8. listopadu film Tomá�e Vorla "Pra�ská pětka" a 22. listopadu film Tengize Abuladzeho "Pokání". 

15. listopadu se konala hodnotící pedagogická rada. 

16. listopadu reprezentovalo �kolu 30 studentů v "Běhu do zámeckých schodů" o Pohár starosty města Náchoda. 1. 
místo vybojovaly dívky v kategorii E-střední �koly, 2. místo chlapci v kategorii D-střední �koly, 3. místo star�í �áci a 2. 
místo mlad�í �áci. Doprovodila je prof. Slavíková. Ve stejný den soutě�ili i profesoři na Setkání gymnázií, tentokrát 
v Trutnově. Tradičně se se�ly učitelské kolektivy z gymnázií v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpici, 
Hostinném a Náchodě. Ná� pedagogický sbor reprezentovalo 10 profesorů. Strávili příjemné odpoledne soutě�emi, 
hrou, sportem a dru�nou zábavou. 

20. listopadu ráno jsme cvičně evakuovali �kolu. Evakuace proběhla ve stanoveném limitu, po jejím skončení se 
studenti vrátili do tříd a probíhala výuka podle rozvrhu. 20. a 21. listopadu bylo na�e gymnázium pořadatelskou �kolou 
Okresního kola Středo�kolských her ve volejbale. V úterý (20. 11.) hráli chlapci, hlavním organizátorem byl prof. 
Ko�vanec. Dru�stvo chlapců ve slo�ení Jan Antl (4.A), Ondřej Frinta (2.A), Ondřej Kmoch (4.A), Tomá� Křivka (3.B), 
Jan Kůrka (4.B), Adam Lád (2.A), Martin Mí�ek (3.B), Roman Řemínek (3.B) a Marek Wicha (4.A) se umístilo na 2. 
místě. Ve středu (21. 11.) hrály dívky, organizace se ujala prof. Slavíková. Dívky ve slo�ení Petra Čimerová (4.A), 
Tereza Hanousková (2.A), Lucie Hejzlarová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Nikola Klemmová (4.B), Petra Klemmová 
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(3.B), Kateřina Staňková (4.B) a Klára Tvrdíková (4.A) vybojovaly 1. místo a postoupily do krajského kola, které se 
konalo 30. listopadu v Trutnově. I zde děvčata zvítězila a postoupila do republikového finále. Petra Čimerová byla 
vyhlá�ena nejlep�í hráčkou turnaje, doprovod zajistila opět prof. Slavíková. 

22. listopadu v odpoledních hodinách proběhly třídní schůzky. Rodičům maturitního ročníku předala v aule 
informace o přijímání na vysoké �koly výchovná poradkyně prof. Suchanková. 

23. listopadu se Přeboru okresu v plavání �kol zúčastnili 34 studenti na�eho gymnázia. V kategorii mlad�ích �ákyň 
zvítězila Petra Celbová (sekunda B), 2. místo obsadila Lucie Zeinerová (prima B). V závodu plaveckých �tafet se 
dru�stvo na�ich mlad�ích �ákyň umístilo na 3. místě a dru�stva star�ích �ákyň, mlad�ích �áků a star�ích �áků shodně na 
4. místě. 

27. listopadu zhlédli muzejní expozici "Dějiny Náchoda a Náchodska" studenti tercie B s prof. Prachařovou. 

30. listopadu vyvrcholily přípravy plesu nácvikem nástupu na stu�kování v Beránku. 1. prosince zahájil stu�kovací 
ples Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Programem plesu provedla účastníky dvojice studentů, k tanci 
hrála skupina Modus s kapelníkem Janem Petirou z Velichovek, diskotéku v předná�kovém sále připravil DJ Tomá� 
Peterka. Studenti maturitního ročníku byli slavnostně ostu�kováni, provedli při valčíku své třídní profesory a ples 
zpestřili nacvičeným předtančením. Kromě toho vystoupili s jazzovým předtančením dívky ze ZU� v Novém Městě nad 
Metují a s latinskoamerickými tanci Iva Česáková a Václav Zilvar (sexta B). Hlavní podíl na organizaci plesu měla 
prof. Janu�ová. 

Prosinec 

Od 3. prosince se začalo učit podle nového rozvrhu. Změnu si vynutily změny v úvazcích profesorů, prof. Polák 
přibral ke svému částečnému úvazku dal�ích �est hodin. 

4. prosince se na na�í �kole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A. Z na�eho gymnázia se o 
správné ře�ení úloh pokou�elo pět studentů (Ondřej Kmoch ze 4.A, Miroslav Cvrček a Jiří Klime� ze 4.B, �těpán 
Krtička a Martin Mí�ek ze 3.B), tři z Gymnázia Broumov. Jiří Klime� a �těpán Krtička byli úspě�ní ře�itelé a postoupili 
do oblastního kola. 

5. prosince nás nav�tívil absolvent na�eho gymnázia, dramaturg a spisovatel Martin Fahrner, kterému v těchto 
dnech vy�la jeho druhá kniha "Steiner aneb co jsme dělali" z velké části situovaná do Náchoda. V aule se se studenty 
maturitního ročníku podělil o své �ivotní postoje a o zá�itky a zku�enosti z práce dramaturga, spisovatele a keramika. 

6. prosince si studenti tercie, kvarty a 1. ročníku v aule vyslechli výchovný koncert nazvaný "Jazz a jeho vliv na 
moderní populární hudbu", jeho� protagonisty byli absolventi pra�ské konzervatoře a členové několika jazzových 
souborů Vojtěch �elinský a Jakub Hlobil. Ve stejný den nás 12 studentů reprezentovalo na regionálním kole 
Královehradeckého kraje v plavání ve Vysokém Mýtě. Dru�stvo dívek ve slo�ení Michaela Kvapilová (sexta A), 
Vendula Frintová (3.B), Barbora Valá�ková (oktáva A), Dagmar Barto�ová (oktáva A), Hana Hejnová (4.A) a Anna 
Rohulánová (1.A) vybojovalo 2. místo. Titul krajského přeborníka si 1. místem zaslou�ili chlapci Ondřej Mika (kvinta 
A), Ondřej Klimek (kvinta A), Jan Dostál (1.B), Petr Novák (2.A), Tomá� Roman (sexta B) a Martin Tanco� (3.B). 
Bohu�el se v tomto roce nekoná republikové finále, na něm� by si účast právem zaslou�ili. Doprovodil je prof. Slavík. 
Třetí akcí v tomto dni bylo promítání KU� filmu "King size" re�iséra Juliusze Machulského. 

12. prosince byli studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty v kině Vesmír na filmu "Rebelové". 12. prosince bylo také 
dru�stvo děvčat s prof. Slavíkovou na kvalifikačním turnaji pro republikové kolo. V soutě�i zvítězily a postoupily do 
republikového kola, které se konalo 11. - 13. ledna 2002 v Uherském Hradi�ti. Na úspěchu mají podíl Nikola 
Klemmová (4.B), Petra Klemmová (3.B), Kateřina Staňková (4.B), Petra Čimerová (4.A), Klára Tvrdíková (4.A), 
Renata Kaválková (2.B), Lucie Hejzlarová (1.B) a Tereza Hanousková (2.A). 

13. prosince proběhl 6. ročník ZelíCupu. Mezi rekordním počtem deseti vzorků bylo nejúspě�něj�í zelí prof. 
�tegerové, prof. Venclíkové a prof. �imona v tomto pořadí. 

14. prosince nás výborně reprezentovalo dru�stvo chlapců v okresním kole Středo�kolských her ve florbale, které 
se konalo v Jaroměři. Chlapci vyhráli a postoupili do krajského kola. O úspěch se zaslou�ili Tomá� Dra�nar (sexta B), 
Martin Ducháč (sexta B), Jakub Hartman (oktáva B), Miloslav Jára (tercie A), Luká� Jeřábek (oktáva B), Petr Miro� 
(sexta A), Petr Prislinger (oktáva A), Karel �ourek (oktáva A), Zdeněk Zima (sexta A) a Jan Zavřel (kvinta B). 
V krajském kole 28. ledna v Hradci Králové obsadili pěkné druhé místo. Na oba turnaje je doprovodil prof. Zikmund. 

17. prosince byli studenti primy s prof. Nývltovou, Ko�vancem a Olejákem na exkurzi v planetáriu a akváriu 
v Hradci Králové a v Třebechovicích si prohlédli betlém. Tímto dnem začala řada vánočních koncertů Skřivánků. 17. a 
19. prosince vystoupili pro děti z náchodských mateřských �kol, 18. prosince byli na Z� T. G. Masaryka, 20. prosince 
měli vpodvečer vystoupení spojené s vánoční hrou dějepisného krou�ku pro veřejnost a 21. prosince stejné vystoupení 
pro primu, sekundu, kvintu a 1. ročník. Členové dějepisného krou�ku předvedli svou hru je�tě jednou oktávám a 2. a 4. 
ročníku rovně� 21. prosince. 

20. prosince KU� promítal film re�iséra Jiřího Svobody "Prokletí domu Hajnů". V odpoledních hodinách se na 
vánočním posezení se�li ve �kolní klubovně profesoři i se svými bývalými kolegy. 

Před odchodem na vánoční prázdniny tradičně zazpíval zájemcům na schodech Sboreček několik skladeb nejenom 
z vánočního repertoáru. Prázdniny trvaly do 2. ledna, ve čtvrtek 3. ledna se opět vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. 
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Leden 

V lednu proběhly čtyři ly�ařské kurzy, v�echny na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u �pindlerova Mlýna. Jako 
první odjeli 5. ledna studenti 1.A s prof. Rojtovou a Slavíkem, 12. ledna je vystřídali studenti kvinty B s prof. �ulcem a 
Brátem a prof. Matěnovou jako zdravotnicí. Od 19. ledna ly�ovali studenti 1.B s prof. Rojtovou a Olejákem, 
zdravotníkem byl prof. Vích. Pobyt na Bártlově lávce uzavírali od 26. ledna do 2. února studenti sekundy B s prof. 
Slavíkovou a G. �kodovou a prof. Víchem opět jako zdravotníkem. Nadílka sněhu byla letos výjimečně �tědrá a díky 
tomu se udr�ely dobré sněhové podmínky i v teplém počasí druhé poloviny ledna. 

V lednu KU� promítal dva filmy. 10. ledna film "Pane, vy jste vdova" re�iséra Václava Vorlíčka a 24. ledna film 
Věry Chytilové "Vlčí bouda". 

Ve dnech 11. - 13. ledna reprezentovalo �kolu dru�stvo dívek na republikovém finále ve volejbale v Uherském 
Hradi�ti. Dívky vybojovaly 5. místo mezi osmi dru�stvy, oporou jim byla opět prof. Slavíková. 

11. ledna se konalo �kolní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii pro tercii a kvartu soutě�ilo 12 studentů, 
do okresního kola postoupily dvě nejlep�í studentky - Marie Nováková a Adéla Linhartová (obě z kvarty A). II. 
kategorie pro vy��í gymnázium zaznamenala velkou účast 33 studentů. Do okresního kola postoupily z 1.-2. místa Jana 
Slavíková (4.B) a Irena Tremčinská (sexta B), ze 3. místa Tereza Mar�íková (1.A), ze 4.-5. místa Radka Martincová 
(sexta B) a Jana Dra�narová (4.A) a ze 6. místa Irena �kolníková (kvinta B). 

18. ledna jeli prodat své znalosti fyziky do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády Jiří Klime� (4.B), 
Ondřej Kmoch (4.A) a Martin Nývlt (4.B). Mezi úspě�né ře�itele se zařadil Jiří Klime� (5. místo) a Ondřej Kmoch (6. 
místo), oba postoupili do celostátního kola, které se konalo ve dnech 14. - 17. března v Liberci. 

21. ledna vyjela v odpoledních hodinách skupina zájemců z řad studentů s prof. Nývltovou do Klicperova divadla 
v Hradci Králové na inscenaci hry Jaroslava Durycha "Bo�í duha". 

22. ledna proběhlo �kolní kolo Matematické olympiády pro kategorie B (2. ročník a sexta) a C (1. ročník a kvinta). 
Kategorie B se zúčastnilo 7 studentů, úspě�nými ře�iteli byli Irena Tremčinská (sexta B) na 1. místě, Jan Zelený (2.A) 
na 2. místě a Jiří �ebesta (2.A) na 3. místě. V kategorii C bylo 8 soute�ících a v�ichni byli úspě�ní. Na 1. místě byl Jan 
Dostál (1.B), na 2.-3. místě Jakub Chrenko (1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A), 4.-5. příčka patří Tomá�i Jirmanovi a 
�imonu Kvasničkovi (oba kvinta A) a o 6.-8. místo se dělili Ondřej Mika, Ondřej Klimek a Julie Brátová (v�ichni 
kvinta A). 

23. ledna bylo 20 studentů (převá�ně z oktávy B) s prof. Ar�akuni a �imkovou na exkurzi na francouzském 
gymnáziu v Praze. Byli vstřícně přijati, seznámili se se způsobem studia na této �kole a měli mo�nost nav�tívit 
vyučovací hodiny. 

24. ledna se konala v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 25. a 28. ledna probíhalo �kolní kolo konverzační soutě�e v anglickém jazyce. I. kategorie pro primu a 
sekundu se zúčastnilo 13 studentů. První tři místa obsadili v tomto pořadí Anna Hejzlarová (sekunda B), Jan Linhart 
(sekunda A) a Kateřina Linhardtová (sekunda A). V II. kategorii pro tercii a kvartu soutě�ili pouze 4 studenti, zvítězila 
Klára Vančáková (kvarta A) a na 2.-3. místě se umístili Oldřich Vondrák (tercie B) a Martin Darebník (kvarta A). Sedm 
soutě�ících soupeřilo ve III. kategorii určené pro vy��í gynázium kromě maturitního ročníku. 1. místo patřilo Ireně 
Tremčinské (sexta B), 2. místo Veronice Petrové (sexta B) a 3.-4. místo Evě P�eničkové (3.A) a Kateřině Pilcové (1.B). 
Do okresního kola postoupili vítězové jednotlivých kategorií. 

25. ledna obsadila v okresním kole konverzační soutě�e v německém jazyce Tereza Korbová (kvarta A) 3. místo. 
30. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Na�e gymnázium reprezentovalo �est studentů. 
Lenka �těpánová (kvarta B) zvítězila a Jiří Kadaník (kvarta B) obsadil 3.-5. místo. 

Od 31. ledna bylo z technických důvodů nutné uzavřít zrcadlový sál, posilovnu a kancelářskou část v přístavbě 
�koly. Důvodem byla �patná statika přístavby (kromě velké tělocvičny) hrozící zřícením stropních nosníků nad 
zrcadlovým sálem. Sekretariát byl přesunut do učebny oktávy A v přístavbě, která byla bezpečná. Ji� v průběhu měsíce 
ledna byla z organizačních důvodů přesunuta učitelská knihovna z přístavby do skladu učebnic ve vestibulu �koly. 
Správcem učebnic byla od ledna jmenována prof. Věra Cermanová. 

31. ledna dostali studenti vysvědčení za 1. pololetí a 1. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

Únor 

Od 1. února nastoupila do funkce ekonomky �koly ing. Eva Hedvíková. Bohu�el její nástup padl právě do doby 
uzavření sekretariátu, tak�e začínala na novém působi�ti v provizorních podmínkách. 

Od 4. února platil nový rozvrh. Změnu rozvrhu si vy�ádaly změny v úvazcích některých profesorů (prof. Polák 
převzal plný úvazek) a také počátek plaveckého kurzu pro třídy 2.A a sextu B. V 1. pololetí absolvovali plavecký 
výcvik studenti 2.B a sexty A. 

4. února se konalo �kolní kolo konverzační soutě�e ve francouzském jazyce. V I. kategorii určené pro kvartu byly 
čtyři soutě�ící. 1. místo obsadila Lenka Va�íčková (kvarta B), 2. �těpánka Borská (kvarta B) a 3.-4. místo Irena 
Eimerová (kvarta B) a Klára Vančáková (kvarta A). Ve II. kategorii (kvinta) soutě�ilo sedm dívek, nejlep�í byla Aneta 
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Je�ová (kvinta A), 2. místo obsadila Jana Erbenová (kvinta A) a 3.-4. příčka patřila Petře Jirmanové a Haně Nedvědové 
(obě z kvinty A). �est soutě�ících měla III. kategorie určená pro sextu. První místo vybojovala Radka Martincová (sexta 
B), ostatních pět soutě�ících se rozdělilo o 2. a 3. místo. 

4. února zhlédli v kině Vesmír studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty film "Pearl Harbor". 

7. února vyjeli na exkurzi do Prahy studenti 3.A a 3.B s prof. Nývltovou, �tegerovou a Kolářskou. Nav�tívili 
Břevnovský klá�ter, historickou budovu Národního divadla a expozici Lidé a peníze v budově Centrální banky. Večer 
se rozdělili do třech skupin, aby zhlédli různá divadelní představení. Jedním z nich byla ve Stavovském divadle hra 
Friedricha Schillera "Marie Stuartovna", druhým v Divadle na Vinohradech "Dáma od Maxima" George Feydeaua a 
třetím hra Jaroslava �áka "�kola základ �ivota" v Divadle v Dlouhé. 

KU� promítal v únoru dva filmy: 7. února "Pytlákovu schovanku" re�iséra Martina Friče a 21. února Kachyňovo 
"Ucho". 

11. února měli studenti na�eho gymnázia mo�nost přihlásit se do tanečních kurzů man�elů �těpových, které 
proběhnou na podzim. 

14. února se v Novém Městě nad Metují konalo okresní kolo soutě�e ve zpěvu Karlovarský skřivánek. Jiráskovo 
gymnázium výtečně reprezentovala Michaela Mináriková (kvarta B). Ve své kategorii zvítězila a postoupila do 
celostátního kola, které se konalo 12. března v Karlových Varech. I zde výborně reprezentovala, umístila se v první 
desítce soutě�ících. Na klavír ji doprovázel prof. Poutník. Rovně� 14. února se utkaly dívky v okresním kole 
Středo�kolských her v basketbale, které se konalo v Jaroměři. Děvčata hrála ve slo�ení Adéla Jirková (3.B), Eva 
Králová (sexta B), Kristina Lásková (4.B), �árka Lokvencová (oktáva B), Jitka Máslová (oktáva B), Veronika Petrová 
(sexta B), Tereza Plachá (sexta B), Kateřina Ruprichová (1.A) a Jana Slavíková (4.B). Doprovodila je prof. Slavíková. 
Třetím soutě�ním kláním, které se konalo 14. února, bylo okresní kolo Dějepisné olympiády. Zde jsme měli tři �elízka 
v ohni. Nejlépe dopadla Anna Kubíčková (kvarta A), obsadila 11. - 12. místo. 

18. února byli na filmové projekci "Čína - tajemná Ří�e středu" v kině Vesmír studenti zeměpisného semináře, 
tercie, kvarty, sexty a 2. ročníku. Autorem pořadu je scénárista, re�isér a cestovatel Pavel Hájek. 19. února 
v odpoledních hodinách natáčela Česká televize i na na�em gymnáziu pořad o Vratislavu Bla�kovi do cyklu Předčasná 
úmrtí. V pořadu vystoupil i bývalý profesor gymnázia Bohumír �paniel. 

20. února byli studenti zeměpisného semináře pro 3. ročník s prof. Slavíkovou na exkurzi na Geodézii v Náchodě. 

23. února odjeli na ly�ařský kurz do Spáleného Mlýna v Krkono�ích studenti kvinty A s prof. Zikmundem a 
Suchankovou. Vraceli se za týden 2. března. Tento den byl zároveň prvním dnem ly�ařského kurzu studentů sekundy A. 
Ti ho trávili do 9. března v Orlickém Záhoří s prof. Ko�vancem a �tegerovou. 

Město Náchod udělilo cenu Talent roku za rok 2001 gymnaziálnímu divadelnímu spolku. Cenu převzali na 23. 
reprezentačním plese Města Náchoda 23. února absolventi �koly Petr Ha�ek (hrající re�isér) a Otakar Faifr (hrající 
autor). 

Basketbal si 26. února zahráli v okresním kole mlad�í �áci. Mu�stvo ve slo�ení Filip Adler (prima A), Jakub 
Hejzlar (sekunda B), Jan Kortus (sekunda A), Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr (sekunda B), Jakub Plachý 
(prima A), Jaroslav Pultar (sekunda A), Dominik �koda (sekunda A), Ivan Vávra (prima A) a Václav Zídka (prima A) 
obsadilo 7. příčku, doprovod zajistil prof. Ko�vanec. 1. března se utkali v basketbale star�í chlapci v okresním kole, 
které se konalo v Broumově. Mu�stvo tvořili Vít Havelka (2.B), Tomá� Hromádko (kvinta B), Ondřej Kovář (sexta A), 
Adam Lád (2.A), Jiří Maixner (sexta B), Marek Máslo (kvinta B), Jindřich �edek (sexta B) a Luká� Tomek (oktáva A). 
Nedosáhli výrazněj�ího úspěchu, doprovodil je prof. Slavík. 

28. února měl na Z� T. G. Masaryka koncert spolu s dětským souborem z Polska vokálně-instrumentální soubor 
Skřivánek. 

Březen 

Dny od 26. února do 8. března trávilo 38 studentů s prof. Fi�erovou a Martinkovou v Oesede, kde pro ně němečtí 
partneři připravili ji� tradičně bohatý program. 

Ve dnech 6. - 7. března reprezentovalo �kolu v okresním kole Olympiády v českém jazyce 5 studentek. Irena 
Tremčinská (sexta B) zvítězila a Jana Slavíková (4. B) obsadila 3. místo. Obě postoupily do krajského kola. Za zmínku 
stojí i čtvrté místo Radky Martincové (sexta B). 

Po loňských dobrých zku�enostech byla 6. března pro dívky kvinty a 1. ročníku uspořádána předná�ka 
o reprodukčním zdraví S Tebou o Tobě. Nově jsme zařadili pro dívky z primy předná�ku Čas proměn, která se konala 
27. března. 

7. března proběhla první část fotografování tříd a profesorského sboru, druhá skupina tříd se fotografovala 20. 
března. 

KU� promítal v březnu "Stíny horkého léta" re�iséra Franti�ka Vláčila (7. března) a "Deset malých černou�ků" (21. 
března). 
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V týdnu 11. - 17. března si studenti u�ívali jarních prázdnin. Jiří Klime� (4.B) a Ondřej Kmoch (4.A) se ve dnech 
14.-17. března účastnili celostátního kola Fyzikální olympiády, které se konalo na Technické univerzitě v Liberci. 

19. března vybojoval v okresní soutě�i v programování Miroslav Cvrček (4.B) 2. místo a Jiří Lád (4.A) 3. místo. 
Celkem jsme měli v této soutě�i 4 soutě�ící. 20. března soutě�ili na�i studenti v okresním kole Zeměpisné olympiády. 
V kategorii A obsadila Michaela Kavková (prima B) 3.-4. místo, v kategorii B Pavel Vydra (sekunda B) 2. místo a 
v kategorii C Jan Kubeček (kvarta B) 1. místo. V tento den proběhlo v Hradci Králové i krajské kolo Matematické 
olympiády. Lenka �těpánková (kvarta B) skončila na 15. místě a Jiří Kadaník (kvarta B) na 16.-18. místě. Doprovodila 
je prof. Matěnová. 

O cestě na kole z Broumova do Maroka vyprávěl v aule studentům primy, kvinty a 1. ročníku 21. března pan 
Martin Stiller. Své vyprávění doplnil promítáním diapozitivů z cesty. Stejnou besedu absolvovali studenti sexty a 2. 
ročníku 4. dubna. 

22. březen byl vskutku soutě�ním dnem. 382 studenti se utkali v soutě�i Matematický klokan 2002. 
Nejúspě�něj�ími ře�iteli byli v kategorii Benjamín: Michal Jansa, Pavel Vydra, Vladimír Balcar (v�ichni ze sekundy B), 
v kategorii Kadet: Jan Jeni�ta (tercie A), David Ptáček (tercie B), Antonín �paček (tercie B), v kategorii Junior: Jiří 
�ebesta (2.A), Petr Vlach (kvinta A), Martin Holeček (2.A) a v kategorii Student: Otakar Truněček (3.A), Miroslav 
Cvrček (4.B), �těpán Krtička (3.B). V rámci okresu obsadili na�i soutě�ící velmi pěkná místa. V kategorii Benjamín 
byli na�i soutě�ící na 3. - 5. místě, v kategorii Kadet obsadil Jan Jeni�ta 2. místo, v kategorii Junior Jiří �ebesta 1. místo 
a Petr Vlach 3. místo a v kategorii Student byli na�i soutě�ící na prvních třech místech. 

Ve stejný den proběhlo také krajské kolo Biologické olympiády v kategorii A. Radka Zeinerová (4.B) obsadila 11. 
místo a Markéta Medlenová (4.A) 13.-14. místo. Do třetice se konalo okresní kolo Chemické olympiády pro ni��í 
gymnázium. Kateřina Sedláčková (kvarta A) vybojovala 3. místo a postoupila do krajského kola, Marie Nováková 
(kvarta A) obsadila 5. místo a Michaela Mačková (kvarta A) 6. místo. V tento den soutě�ili i profesoři. Skupina 
profesorů vyjela na pozvání z Lycea Boleslawa Chrobrego v Klodzku na volejbalový turnaj pořádaný v Klodzku. 2. 
místo bylo úspěchem. �lo o dal�í akci vzájemného přátelství mezi na�imi �kolami. 

25. března výborně uspěla v krajském kole konverzační soutě�e v anglickém jazyce Irena Tremčinská (sexta B). 
Obsadila 2. místo. V porotě zasedala i prof. Jirková. 

Soutě�e pokračovaly i 26. března. V Hradci Králové se konalo krajské kolo Matematické olympiády. V kategorii C 
nás reprezentovalo 8 studentů, v kategorii B čtyři studenti. Úspě�nými ře�iteli byli v kategorii B Jiří �ebesta (2.A), který 
obsadil 5. místo, a v kategorii C Jan Dostál (1.B) - 2. místo a Vojtěch Zelený (kvinta A) - 10. místo. Doprovázel je prof. 
Polák. V tento den se konalo i okresní kolo Zeměpisné olympiády v kategorii D, kde na�i studenti sklízeli velké 
úspěchy. Zvítězil Martin Gross (oktáva B), 2. místo obsadila Veronika Petrová (sexta B), 3. místo Michal Pokorák 
(oktáva A) a 4. místo Petr Kupka (3.B). V soutě�i jsme měli je�tě dal�í dva soutě�ící. 

27. března zazpíval Sboreček na schodech profesorům a dal�ím zájemcům ke Dni učitelů. 28.-29. března byly 
velikonoční prázdniny. 

Duben 

Ve dnech 2. - 7. dubna se prof. Polák zúčastnil na pozvání organizace ESA zabývající se vesmírným výzkumem 
konference Fyzika na scéně, která se konala v holandském Noordwijku. Na konferenci byl vybrán Českým národním 
výborem pro fyziku spolu s dal�ími 9 delegáty z České republiky. Celkem se zúčastnilo 350 delegátů z 22 zemí. Prof. 
Polák se aktivně podílel na činnosti v jednotlivých sekcích a byl vybrán do desítky nejlep�ích demonstrátorů fyzikálních 
pokusů. 

3. dubna se v budově na�í �koly konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriiích E a F. V kategorii F 
soutě�ilo 9 na�ich studentů, Jiří Svato� a Antonín �paček (oba tercie B) se dělili o 1. - 2. místo, 4. - 5. místo obsadili 
Miroslav Matějů a Eva Suchánková (oba tercie A). V kategorii E jsme měli tři soutě�ící, nejlep�í z nich byl Martin 
Darebník (kvarta A), jen� obsadil 2. místo, 3. - 4. místo patřilo Kateřině Sedláčkové (kvarta A) a 5. místo Michaele 
Mačkové (kvarta A). Organizace celé soutě�e se zhostil prof. Klemenc. 

4. dubna zhlédli studenti vy��ího gymnázia v Městském divadle Dr. Josefa Čí�ka hru Otakara Faifra v nastudování 
divadla Dred "První přehlídka aneb stvoření světa". Re�íroval Petr Ha�ek a autor. V odpoledních hodinách KU� 
promítal film Milo�e Formana "Černý Petr". 

5. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády pro kategorie B, C a D. Z na�ich studentů 
dosáhl nejlep�ího výsledku Pavel Vydra (sekunda B), který v kategorii B obsadil 4. místo. V kategorii C na�e 
gymnázium reprezentoval Jan Kubeček (kvarta B) a v kategorii D Veronika Petrová (sexta B) a Martin Gross (oktáva 
B). Na soutě� je doprovodila prof. Slavíková. 6. dubna proběhlo v Pardubicích krajské kolo Chemické olympiády. 
Otakar Truněček (3.A) obsadil 4. místo, Luká� Hilman (3.B) 10. místo a Roman Řemínek (3.B) 11. místo. 

Ve dnech 6. - 7. dubna se někteří členové profesorského sboru se svými rodinnými příslu�níky a přáteli zúčastnili 
ji� třetího zájezdu Putování za vínem. V programu byla prohlídka města Mikulova s průvodcem, zastávka ve sklípku ve 
Valticích a společenský večer s degustací vína ve sklepě pana Nováka v Bořeticích. V Bořeticích bylo zaji�těno i 
ubytování. Druhý den následovala náv�těva oblastní výstavy vín v Rohatci. Zájezd zorganizovali prof. Brát a Oleják. 
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V pondělí 8. dubna zahájili studenti posledního ročníku maturitní zkou�ku písemnou zkou�kou z českého jazyka. O 
den později vyjeli na exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech s prof. Brátem, Klemencem, Sr�ňovou a G. 
�kodovou. Ve stejný den byli na exkurzi i studenti 3. ročníku. S prof. Je�kem, Polákem a Rojtovou nav�tívili Národní 
technické muzeum a Hrdličkovo muzeum v Praze. 

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 jsme měli 
čtyři zástupce, nejlep�ího umístění (11. - 19. místo) dosáhla Magdaléna Zelená (prima A). Úspě�něj�í byli na�i studenti 
v kategorii Z7, Ondřej Oleják (sekunda A) obsadil 1. - 2. místo, Pavlína Sedláčková (sekunda A) a Karel Jára (sekunda 
A) 3. - 4. místo a Petr Polák (sekunda A) 7. - 9. místo. Pět studentů soutě�ilo v kategorii Z8, Jan Jeni�ta (tercie A) 
zvítězil a Jiří Svato� (tercie B) obsadil 4. - 10. místo. Soutě�ící doprovodil prof. Oleják. 

11. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. 

12. dubna soutě�ila Alena Dra�narová (kvinta A) v krajském kole Biologické olympiády kategorie B a obsadila 16. 
místo. 13. dubna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Chemické olympiády pro kategorii D, Kateřina Sedláčková 
(kvarta A) obsadila 9. místo. O týden později 20. dubna se konala stejná soutě� pro kategorii C. Na�i �kolu 
reprezentovalo 6 studentů, nejlep�í umístění (3. místo) vybojoval Martin Holeček (2.A), Markéta �iková (2.A) obsadila 
5. příčku a Klára Jansová (sexta A) 6. příčku. 

V týdnu od 15. do 19. dubna jsme hostili učitele a studenty z dánského města Give. Jednalo se o výměnný pobyt, 
kterého se zúčastnilo 42 na�ich a 42 dánských studentů. Od nás �lo předev�ím o studenty z tercie B, dále z tercie A, 1.A 
a 1.B. Dán�tí �áci byli ubytováni v rodinách, stejně jako na�i studenti při náv�těvě Dánska ve dnech 12. - 18. května. 
Pro hosty připravily prof. Jirková, �tegerová, Lubasová a �imon prohlídku dobro�ovské pevnosti, dřevěného kostela ve 
Slavoňově, pekelského údolí, Nového Města nad Metují, náchodského zámku, celodenní výlet do Prahy a výlet na 
Osta�, do Broumova a Teplicko-adr�pa�ských skal. Přivítáni byli i na radnici představiteli města Náchoda. 

V pondělí 15. dubna se studenti 3. - 4. ročníku a oktávy zúčastnili v aule vyprávění Marie Recinové a Pavla 
Linharta o projektu Voda pro Kamsamba. 16. dubna se v aule konal pro stuenty 1. - 2. ročníku a sexty výchovný 
koncert o vývoji hudby a kytary, o jejich postavení v různých historických obdobích od středověku po současnost. 

17. dubna byli na biologicko-zeměpisné exkurzi v Nové Pace a okolí studenti kvarty s prof. Je�kem, Matěnovou, 
Slavíkovou a G. �kodovou. 

18. dubna proběhly schůzky rodičů se členy pedagogického sboru. KU� promítal film Vojtěcha Jasného "A� přijde 
kocour". 

22. dubna se konaly přijímací zkou�ky na gymnázium. Ke čtyřletému studiu se hlásili v 1. kole 84 studenti, i 
s odvolacím řízením bylo přijato 58 uchazečů, 2 místa byla obsazena a� po 2. kole, které se konalo 9. května. 
K osmiletému studiu se hlásilo 115 uchazečů, přijato bylo i s odvolacím řízením 60 �áků. Testy přijímacích zkou�ek 
cvičně vypracovali i na�i kvartáni, aby měli srovnání s vrstevníky ze základních �kol. Ostatní studenti ni��ího gymnázia 
byli na exkurzích a výletech do přírody, studenti vy��ího gymnázia zhlédli v kině Vesmír film re�iséra Dana Svátka 
"Zatracení". Studijní volno měli studenti maturitního ročníku. 

23. dubna soutě�ily v okresním kole Biologické olympiády Tereza Kalábová (kvarta B) - obsadila 2. místo, Marie 
Nováková (kvarta A) - 4. místo a Eva Johnová (kvarta B) - 6. místo. Tereza Kalábová postoupila do krajského kola. 

24. dubna se studenti německého jazyka z tercie zúčastnili v aule literárního čtení a besedy s německou autorkou 
knih pro děti a mláde� Annelies Schwarz. O den později se stejná akce opakovala dvakrát pro studenty 4. ročníku a pro 
studenty německého jazyka z oktávy a 3.A. 

25. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti 2.A a zeměpisného semináře ze 3. ročníku s prof. 
Ko�vancem a Slavíkovou. V tento den se konalo v Hradci Králové i krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Jana 
Slavíková (4.B) vybojovala 3. místo, Irena Tremčinská (sexta B) obsadila 8. - 9. místo. 26. dubna se konalo 2. kolo 
Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. V kategorii B se Otakar Truněček (3.A) umístil na 5. místě, v kategorii C 
byl Martin Holeček (2.A) na 4. místě a v kategorii D Jan Dostál (1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A) na 4. - 5. místě a 
Pavel Kabrhel (1.B) a �imon Kvasnička (kvinta A) na 10. - 11. místě. Ostatní ře�itelé se nedostali mezi úspě�né ře�itele. 

29. dubna se v aule zúčastnili studenti 3. - 4. ročníku besedy s Dr. J. Medem o autorech křesťanské literatury. 

Na přelomu dubna a května se konal 5. ročník studentského festivalu "Náchodská prima sezóna", na jeho� 
organizaci se podíleli i někteří na�i studenti. Nav�tívili jsme některá divadelní představení uvedená v rámci tohoto 
festivalu. 29. dubna zhlédli studenti primy a sekundy představení "Dívčí válka" v nastudování Domova mláde�e 
v Pardubicích a studenti tercie a kvarty hru "�kola základ �ivota" v provedení studentů Gymnázia J. Opletala v Litovli. 
30. dubna viděli studenti 3. ročníku inscenaci "Bludička" v provedení studentů COP Hronov. 

Květen 

2. května zhlédli studenti 2. ročníku a sexty hru v nastudování studentů Gymnázia Christiana Dopplera v Praze "Na 
voru" a 3. května studenti 1. ročníku a kvinty hru "Kudy?" v provedení studentů Gymnázia Vy�kov. 2. května se konala 
v aule beseda s autory knihy o Zachovalově orchestru, které se zúčastnili studenti 1. ročníku a kvinty. Na�i studenti 
soutě�ili v některých sekcích přehlídky studentských prací. Do výtvarné tvorby se zapojily Petra Jarou�ová (sextaB) a 
Lenka Tomková (sexta A), fotografie dodaly Marie Ilja�enková (2.B) a Gita Skaličková (4.A), v dramatické tvorbě 
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soutě�ila Jana Slavíková (4.B), v poezii a próze Marie Ilja�enková (2.B) a pouze v poezii Eva Majerová (sexta B). Ve 
sportovních kláních Prima sezóny jsme rovně� měli zástupce. 

2. května promítal KU� Formanův film "Lásky jedné plavovlásky". 3. května byli na literární exkurzi v Praze 
studenti 4.A s prof. Nývltovou. Večer zhlédli v Národním divadle hru "Markéta Lazarová". 

7. května byli na exkurzi v ZOO a v botanické zahradě v Liberci a na Je�tědu studenti sexty s prof. Matěnovou, 
Olejákem a Rojtovou. V tento den proběhlo okresní kolo soutě�e Hlídek mladých zdravotníků. V soutě�i jsme měli dvě 
hlídky. Z tercie A soutě�ili Zdeňka Adamu, Luká� Vlach, Irena Kovaříčková, Jáchym �koda a Jan Jeni�ta, ze sekundy B 
Věra Kubečková, Magdalena Kvasničková, Anna Hejzlarová a Vendula Vlčková a ze sekundy A Jana Krutilová, Petr 
Martinec a Jaroslav Pultar. Doprovodila je prof. Prachařová, která je na soutě� připravovala během �kolního roku ve 
zdravotnickém krou�ku. 7. května se také konal Okresní přebor v atletice na dráze v Novém Městě nad Metují. Ivana 
Johnová (1.A) zvítězila v běhu na 60 m, na 150 m a ve skoku do dálky v kategorii pro dorostenky, juniorky a �eny. 
Anna Rohulánová (1.A) byla v běhu na 150 m ve stejné kategorii druhá. Kamil Krunka (kvarta B) byl v běhu na 1000 m 
mezi dorostenci, juniory a mu�i čtvrtý. 

9. května se konalo 2. kolo přijímacích zkou�ek a odpoledne klasifikační pedagogická rada pro 4. ročník.10. květen 
byl dnem posledního zvonění pro 4. ročník a následující týden "svatým týdnem". Klasifikační pedagogická rada pro 
oktávy proběhla 16. května a o týden bylo oproti 4. ročníku posunuto i poslední zvonění a "svatý týden". 

Ve dnech 10. - 12. května strávili někteří členové pedagogického sboru se svými rodinnými příslu�níky a přáteli 
víkend na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Prof. Rojtová a Zikmund pro ně připravili bohatý program: cyklistický 
výlet do Kutné Hory spojený s prohlídkou chrámu sv. Barbory a stříbrného dolu, noční hra, jízda zručnosti na kole a na 
kánoích. Nechybělo posezení u ohně s dobrou pečínkou a hudebními nástroji. 

12. května odjel autobus studentů s prof. Jirkovou, �tegerovou a Lubasovou na reciproční zájezd do Give do 
Dánska. Dán�tí partneři pro ně připravili bohatý program. Na�i studenti si prohlédli město Give a �kolu, vyjeli na výlet 
do historického města Jelling a na zámek v Koldinghusu a do Legolandu. Na pobře�í Severního moře nav�tívili 
Ringkobing, Hvide Sande a rybářské muzeum Vestkyst. Byli přijati na radnici v Give. Volný čas vyu�ili kromě jiného i 
sportem. Domů se vrátili 18. května. 

13. května připravil prof. Je�ek pro studenty 1. ročníku, kvinty a zeměpisného semináře předná�ku s promítáním o 
národních parcích Ameriky. Vybrané vstupné bylo pou�ito na charitativní účely. 14. května se v aule se�li budoucí 
studenti a jejich rodiče s ředitelem �koly. Byli rozděleni do tříd podle zvolených jazyků a vyslechli si informace o 
organizaci jejich budoucí �kolní docházky. Schůzky byly dvě, zvlá�ť pro budoucí primány a pro studenty 1. ročníku 
čtyřletého studia. 15. května se na�i studenti zúčastnili VI. Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Výtě�ek 
z prodeje �lutých kytiček byl věnován na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. 16. května soutě�ila v sólovém 
zpěvu v soutě�i Jaroměřský slavík Michaela Mináriková (kvarta B), doprovodil ji prof. Poutník. 

15. května zahájili studenti 3.B řadu �kolních výletů. Spojili ho s exkurzí do jaderné elektrárny v Dukovanech a 
dále směřovali do Valtic, odkud vyjí�děli za poznáním darů Ji�ní Moravy. Průvodci jim byli prof. Javůrek a Brát, vrátili 
se 17. května. 

V pátek 17. května se krajského kola Fyzikální olympiády pro kategorii E zúčastnili Martin Darebník, Kateřina 
Sedláčková a Michaela Mačková (v�ichni z kvarty A). Mezi úspě�né ře�itele se dostala Kateřina Sedláčková, skončila 
na 9. místě. Současně probíhalo i krajské kolo Biologické olympiády, ve kterém nás reprezentovala Tereza Kalábová 
(kvarta B) a obsadila 10. místo. 

Dal�í dva týdny byly ve znamení maturity. Studenti 4.A a 4.B maturovali ve dnech 20. - 23. května. Předsedou 
maturitní komise ve 4.A byla Mgr. Hana Krou�elová z gymnázia v Úpici a ve 4.B PhDr. Irena Barto�ová z gymnázia 
v Jaroměři. V�ichni u maturitní zkou�ky uspěli a vysvědčení převzali za přítomnosti rodičů v aule 24. května. Studenti 
oktávy A a oktávy B zúročili své sedmileté studium u maturity ve dnech 27. - 29. května, slavnostní předávání 
vysvědčení pro ně proběhlo 30. května. Jeden student neprospěl z jednoho předmětu, jeden se nedostavil z důvodu 
dlouhodobé nemoci a ze zdravotních důvodů se nedostavil i jeden reprobant, jemu� byl stanoven náhradní termín na 18. 
červen. Předsedou maturitní komise byl v oktávě A Mgr. Jan Holý, ředitel gymnázia v Broumově, a v oktávě B Milan 
Losa z gymnázia v Trutnově. Maturity uzavřeli neformálně studenti svými maturitními večírky. Z na�í �koly vyjeli 
vykonávat funkci předsedy maturitní komise ředitel Pavel �koda na gymnázium v Broumově, Zdeněk Polák na 
gymnázium do Jaroměře, Richard Brát na gymnázium v Úpici a Jindra Nývltová na gymnázium v Trutnově. 

21. května se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Marie �těpánová (sekunda B) vybojovala 3. 
místo a Jana Krutilová (sekunda A) 7. místo. 

21. května zhlédli v�ichni studenti kromě maturantů v Městském divadle dr. J. Čí�ka inscenaci Drdovy hry 
"Dalskabáty hří�ná ves" v provedení náchodských ochotníků. 28. května byl studentům ni��ího gymnázia a kvinty 
promítnut v kině Vesmír film "Únos domů". 

22. května se v Novém Městě nad Metují konal atletický čtyřboj star�ího �actva. Dru�stvo chlapců ve slo�ení 
Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr (sekunda B), Milo� Bene� (tercie A), Miloslav Jára (tercie A), Dominik Prym� 
(kvarta B) a Ondřej Oleják (sekunda A) obsadilo poslední desátou příčku. Děvčata Klára Vančáková (kvarta A), 
Martina Preclíková (tercie B), Martina Zajícová (sekunda B), Marie �těpánová (sekunda B), Jana Mar�íková (sekunda 
B) a Edita Zeidlerová (tercie B) vybojovala 5. příčku. 
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Dny od 29. května do 1. června trávili studenti sekundy B s prof. Víchem a Prachařovou a na �kolním výletě ve 
Studené Vodě u Bo�anova. Na stejném místě byli na výletě i studenti primy A s prof. Ko�vancem a Slavíkem ve dnech 
28. - 31. května. 

31. května se u nás konala fyzikální olympiáda kategorie G zvaná Archimediáda. Na�e gymnázium reprezentovalo 
8 studentů. Zvítězil Pavel Vydra (sekunda B), 2. místo obsadil Karel Jára (sekunda A) a 3. místo Petr Polák (sekunda 
A). Celou soutě� připravil a organizoval prof. Klemenc. 

V průběhu dubna se zásluhou prof. Je�ka rozběhla činnost Přírodopisného klubu. Milovníci přírody do konce 
�kolního roku uskutečnili v odpoledních hodinách několik expedic, při nich� nav�tívili lokality slatinných luk a lu�ních 
lesů, lokality proslulé výskytem vzácných rostlin, pozorovali hnízdící ptáky nebo rozmno�ování oboj�ivelníků. 

Červen 

V červnu proběhly u Pastvického rybníku nedaleko Kutné Hory cyklistické kurzy pro 3. ročník. Ve dnech 3.-10. 
června si fyzickou kondici zvy�ovali studenti 3. B s prof. Rojtovou, Zikmundem a Javůrkem a v dal�ím týdnu od 10. do 
17. června studenti 3.A s prof. Ko�vancem, Slavíkem a Zikmundovou. 

4. června byli na exkurzi v Terezíně studenti kvarty s prof. �tegerovou, Lubasovou a Poutníkem. O den později 
absolvovali terciáni spolu s prof. Dvořáčkovou, Je�kem a Slavíkem exkurzi do Kuksu a do ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem. 5. červen byl rovně� prvním dnem několika výletů. Prima B s prof. Nývltovou a mzdovou účetní paní 
�norbertovou trávila �kolní výlet do 8. června na �umavě. Ve stejném termínu byli v Beskydech studenti sekundy A 
s prof. Klemencem a H. �kodovou, v Doksech studenti kvinty A s prof. Janu�ovou a Kolářskou. Jeseníky byly cílem 
výletu kvarty B s prof. Matěnovou a Forejtem ve dnech 5.- 7. června. 7. června odjeli do Orlického Záhoří studenti 2. B 
s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou, vrátili se 11. června. 

Sextáni byli 10. června na literárně historické exkurzi v Praze s prof. Nývltovou a H. �kodovou. 11. června pak 
studenti sexty A odjí�děli na výlet na �umavu s prof. Bergrovou a Olejákem. Součástí výletu byl i sjezd řeky. Vrátili se 
16. června. Sjí�dět Sázavu se pokou�eli i studenti 2.A s prof. Brátem a Zikmundem v termínu 11.-14. června a studenti 
1.A s prof. Rojtovou a Zikmundem ve dnech 18.-21. června. Od 10. do 12. června se na �kolním výletě ve Studené 
Vodě u Bo�anova rekreovali s prof. Sr�ňovou a Víchem studenti 1.B. Kvarta A byla na výletě v Jinolicích s prof. G. 
�kodovou a Je�kem ve dnech 12. -15. června a ve dny 12.-14. června trávili studenti sexty B s prof. Jirkovou a 
�imonem u Hořic a studenti tercie A s prof. �imkovou a Jarou�ovou ve Studené Vodě u Bo�anova. Rovně� ve Studené 
Vodě trávili svůj výlet studenti kvinty B s prof. Venclíkovou ve dnech 16.-19. června. Jako druhý dozor se vystřídali 
prof. Vích s prof. Pavlíkem. Ve dnech 17.-19. června byli na stejném místě i studenti tercie B s prof. Poutníkem a G. 
�kodovou. 

11. června měl v aule několik koncertů Skřivánek. 13. června byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 
tercie B s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou. Ve dnech 14.-15. června byla v budově gymnázia volební místnost pro 
volby do Parlamentu České republiky. 

17. června nav�tívili při biologické exkurzi studenti kvinty A s prof. Jarou�ovou přírodně zajímavou lokalitu Dubno 
u Ratibořic. 19. dubna besedoval v aule se studenty 2. ročníku a sexty velvyslanec Jihoafrické republiky pan Noel 
Lehoko. 20. června se na exkurzi do planetária v Hradci Králové vydali studenti kvinty B a 1.B s prof. Sr�ňovou a 
Brátem a 25. června absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty A a 1.A s prof. Sr�ňovou a Polákem. 20. června byli na 
literární exkurzi v Hronově studenti sekundy B s prof. Lubasovou a H. �kodovou, sexta A podnikla s prof. Nývltovou 
literární exkurzi do Ratibořic 21. června. 21. června večer se představil na svém koncertě v jízdárně náchodského 
zámku Sboreček. 

18. a 20. červen byly dny náhradního termínu maturit pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů nemohli vykonat 
maturitní zkou�ku spolu se svými spolu�áky. Jedna studentka uspěla s vyznamenáním, druhý ze studentů neuspěl ze tří 
předmětů. Opravnou maturitu mu nelze povolit, proto�e tato zkou�ka byla pro něho reprobací. 

24. června se konala klasifikační porada. Ráno se studenti 1. ročníku, kvinty a 3.B zúčastnili v aule koncertu 
norského mláde�nického sboru Ten Sing Lommedalen. 25. června zhlédli studenti tercie A, kvarty A, kvinty B, 1.B, 
2.A a 3.A v Městském divadle inscenaci hry "Valérie a týden divů" v nastudování divadla DRED. 26. června byl v kině 
Vesmír pro studenty tercie, kvarty, 1.B, kvinty B, 2.A, sexty B a 3. ročníku promítán film "Čistá du�e". 

Studenti sexty A byli ve dnech 25.-27. června na brigádě v lese. Spolu s nimi pracovali prof. Bergrová a Vích. Na 
literárně historické exkurzi v Praze byli 26. června studenti 1.A a kvinty A s prof. Nývltovou, Janu�ovou a �tegerovou. 
V programu bylo i divadelní představení v Národním divadle a ve Stavovském divadle. Biologickou exkurzi 
abslovovali s prof Je�kem 26. června studenti sekundy B a na exkurzi v čističce odpadních vod v Bra�ci byli s prof. 
Zikmundovou studenti 2.B 27. června. Rovně� 27. června proběhla je�tě literární exkurze do Hronova pro studenty 3.B. 
Vedoucí exkurze byla prof. Nývltová. Ve dnech 25.-27. června probíhala výměna učebnic na ni��ím gymnáziu. 
V posledním týdnu probíhalo také stěhování kanceláří a sborovny z přístavby do náhradních prostor. O prázdninách 
byla zahájena celková rekonstrukce přístavby, která byla vyvolána �patnou statikou této části budovy. 

28. června se třídní profesoři rozloučili se studenty rozdáním vysvědčení, profesoři mezi sebou pak na závěrečné 
poradě. Neformální rozloučení profesorského sboru v�ak proběhlo ji� v úterý 25. června při společenském posezení na 
�kolní zahradě. 

Zapsala Martina Karastojanovová  
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ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2001 

a) PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny) 

CELKOVÉ PŘÍJMY  16 076 896 Kč 

poplatky od zletilých �áků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace M�MT na neinvestice 15 769 200 Kč 
dotace M�MT na investice 0 Kč 
úroky od finančních ústavů 6 974 Kč 
SOKRATES 153 915 Kč 
ostatní příjmy 146 807 Kč 

b) VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny) 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 0 Kč 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 16 039 390 Kč 
náklady na platy pracovníků 9 475 641 Kč 
platy pedagogických pracovníků celkem 8 653 200 Kč 

platové tarify 4 949 570 Kč 
osobní příplatky 900 213 Kč 
náhrady platu 1 305 186 Kč 
dal�í platy 606 500 Kč 
za přesčasy 388 172 Kč 
odměny 194 800 Kč 
třídnictví 169 494 Kč 
příplatky za vedení 112 435 Kč 
ostatní příplatky 26 830 Kč 
platy nepedagogických pracovníků celkem 822 441 Kč 

platové tarify 561 279 Kč 
osobní příplatky 63 863 Kč 
náhrady platu 97 790 Kč 
dal�í platy 57 000 Kč 
za přesčasy 5 129 Kč 
odměny 18 800 Kč 
příplatky za vedení 11 080 Kč 
dělené směny 7 500 Kč 

ostatní osobní náklady 54 000 Kč 
zákonné odvody zdravotního a sociálního poji�tění 3 305 706 Kč 
zákonné poji�tění zaměstnanců 28 004 Kč 
zákonné odvody do FKSP 189 513 Kč 
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 266 474 Kč 
 učebnice 150 512 Kč 
 knihy 1 221 Kč 
 předplatné časopisů 23 335 Kč 
 učební pomůcky 91 406 Kč 

stipendia 0 Kč 
ostatní provozní náklady 2 720 052 Kč 
 materiálové náklady 192 165 Kč 
   úklidové prostředky 11 963 Kč 
   kancelářské potřeby 10 513 Kč 
   materiál na opravu a údr�bu 15 697 Kč 
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   materiál pro kopírování 43 958 Kč 
   materiál ostatní 69 495 Kč 
   drobný hmotný majetek 38 006 Kč 
   prádlo 2 533 Kč 
 energie 797 874 Kč 
  elektrická energie 218 838 Kč 
  pára 497 688 Kč 
  vodné, stočné 81 348 Kč 
 oprava, údr�ba 187 359 Kč 
  počítačová síť 10 151 Kč 
  opravy kopírky 20 703 Kč 
  oprava �atních skříní 3 200 Kč 
  opravy podlah 79 944 Kč 
  oprava tabulí 12 400 Kč 
  opravy nátěrů 16 610 Kč 
  opravy kanálů 6 205 Kč 
  oprava telefonního automatu 3 760 Kč 
  oprava topení 8 418 Kč 
  oprava plynu 14 868 Kč 
  malování 3 850 Kč 
  dal�í drobné opravy 7 250 Kč 
 cestovné 120 226 Kč 
   na LVVZ 40 122 Kč 
   na sportovní kurzy 17 891 Kč 
   na �kolní výlety 24 231 Kč 
   na vzdělávání 12 417 Kč 
   na exkurze 20 935 Kč 
   na soutě�e 565 Kč 
   na maturitní zkou�ky 3 392 Kč 
   slu�ební cesty 673 Kč 
 reprezentace 122 Kč 
 slu�by 1 117 823 Kč 
   dal�í vzdělávání pedagogů 38 656 Kč 
   nájemné 12 000 Kč 
   odvod výnosů z pronájmu na DÚ 26 748 Kč 
   projekt SOKRATES 153 915 Kč 
   po�tovné 14 972 Kč 
   telefony 57 840 Kč 
   stravování 552 801 Kč 
   programový servis 54 299 Kč 
   televizní a rozhlasové poplatky 43 326 Kč 
   praní prádla 7 613 Kč 
   Internet 61 742 Kč 
   odvoz odpadů 12 674 Kč 
   revize 47 404 Kč 
   dal�í drobné slu�by 33 833 Kč 
 poplatky bance 9 093 Kč 
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 ostatní náklady 67 042 Kč 
   o�atné na kurzy 3 816 Kč 
   poji�tění 50 268 Kč 
   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 12 958 Kč 
 odpisy 228 348 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK2 37 506 KČ 

NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Činnost Nadace je značně omezena tím, �e Nadace musí udr�ovat vý�i nadačního jmění na hranici 500 000 Kč. 
Přesto se sna�íme podporovat v rámci mo�nosti v�echny studentské aktivity v souladu se Statutem Nadace. 

Stav účtu k 1.1.2001 686 882,53 Kč 

PŘÍJMY: 96 531,99 Kč 
Rekapitulace příjmů: 

z plesu 63 343,00 Kč 
z úroků 15 124,15 Kč 
z termínovaného vkladu 7 895,84 Kč 
z darů 7 000,00 Kč 
vrácení daní od FÚ 3 169,00 Kč 

VÝDAJE: 100 330,80 Kč 
Rekapitulace výdajů: 

poplatek bance 1 902,50 Kč 
náklady na ples 33 907,00 Kč 
nákup rámů na výzdobu �koly 6 613,00 Kč 
nákup notebooku 34 582,20 Kč 
(předev�ím pro redakci Doutnáku) 
příspěvek divadelnímu souboru 11 486,10 Kč 
příspěvek Doutnáku 5 728,00 Kč 
příspěvky studentům 5 983,00 Kč 
cestovné na seminář 129,00 Kč 

Stav účtu k 31.12.2001 683 083,72 Kč 

Hospodaření Nadace Jiráskova gymnázia bylo k 24. 6. 2002 ověřeno auditorem panem ing. Vladimírem 
Munzarem.  

Výrok auditora je bez výhrady. 

Pan ing. Munzar provedl audit pro Nadaci Jiráskova gymnázia bez nároku na úhradu. 

SDRU�ENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A �KOLY (SRPD�) PŘI JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU V NÁCHODĚ 

Cílem SRPD� je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, �koly a dal�ích výchovných institucí a 
účinná a dobrovolná pomoc �kole při plnění jejího poslání. 

Krásný, ji� starobylý peně�ní deník byl zalo�en 23. 11. 1967. Za tu dobu se v jeho vedení vystřídala spousta lidí, 
v té současné to byla profesorka Karastojanovová, která tuto zodpovědnost předala 12. 1. 2000, kdy se stala zástupkyní 
ředitele, profesorce Gerdě �kodové. Nyní je touto funkcí pověřena od 1. 5. 2002 ekonomka �koly ing. Eva Hedvíková. 

Účetnictví je vedeno v řádném peně�ním deníku. Bě�ný účet byl zalo�en u Komerční banky. 

Návrh rozpočtu na �kolní rok 2001 � 2002 byl tento: 

Zůstatek: 61 255,80 Kč 

PŘÍJMY: 85 000,00 Kč (příspěvky 150 Kč na rodinu) 

VÝDAJE: 109 000,00 Kč 

knihy do �ákovské knihovny 15 000,00 Kč 
kni�ní odměny (cca 800 Kč na třídu) 19 000,00 Kč 
maturity (2 000 Kč třídu) 20 000,00 Kč 

                                                           
2 Při finančním vypořádání a uzavírání roku 2001 byl O�MT KÚ Královéhradeckého kraje předlo�en návrh na 
rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu. 
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cestovné (např. �áků na soutě�e) 4 000,00 Kč 
sportovní akce 4 000,00 Kč 
náv�těvy zahraničních studentů 4 000,00 Kč 
výroční zpráva 25 000,00 Kč 
ze �kolního roku 2000 � 2001 30 000,00 Kč 

Skutečný průběh čerpání rozpočtu do 31.6.2002: 

Zůstatek: 67 145,80 Kč (k 1. 9. 2001) 

PŘÍJMY: 114 065,78 Kč 
příspěvek 200 Kč na rodinu 114 000,00 Kč 
úrok od KB 65,78 Kč 

VÝDAJE: 82 612,90 Kč 

knihy do �ákovské knihovny 17 733,00 Kč 
časopis Doutnák 8 300,00 Kč 
sportovní akce a cestovné studentů 7 426,40 Kč 
kni�ní odměny 19 959,00 Kč 
výroční zpráva 17 195,00 Kč 
maturity 10 400,00 Kč 
poplatky KB 1 326,00 Kč 
účetní doklady 63,50 Kč 
předplatné Rodina a �kola 210,00 Kč 

Zůstatek: 98 598,68 Kč (k 31. 6. 2002) 

S těmito finančními prostředky bude dále hospodařeno podle schváleného rozpočtu s tím, �e to, co se vybralo navíc 
zvý�ením příspěvku ze 150 Kč na 200 Kč, bude pou�ito na zlep�ení stavu výpočetní techniky v počítačových učebnách. 

UČEBNÍ PLÁNY 

Jednotný učební plán 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
VI 

3. 4. 
VIII 

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)3 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, �j, Rj)4 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Občanská výchova 2 1 25 1 - - - - 
Základy společenských věd - - - - 1 1 2 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 4/1 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. 

                                                           
3 Jazyk, ve kterém �ák pokračuje ze Z�. 
4 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k mo�nostem �koly. 
5 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství. 
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Volitelné předměty: 
(ka�dý rok se obměňují podle zájmu studentů a mo�ností �koly) 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z chemie 

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) 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve francouzském jazyce 
Seminář z dějepisu (2 skupiny) 
Seminář ze zeměpisu 
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) 
Programování 
Deskriptivní geometrie 

4. ročník (jednoletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace v německém jazyce 
Literární seminář 
Společenskovědní seminář 

Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář z chemie 
Seminář ze zeměpisu 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty:  
Deskriptivní geometrie Latina Řízení motorových vozidel 

ZAMĚSTNANCI �KOLY 

a) Počátkem �kolního roku nastoupili 

prof. Libor Slavík (biologie, tělesná výchova) a na hodiny konverzace ve francouzském jazyce rodilý mluvčí Jean 
Papineschi. 

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

prof. Jitka Fi�erová, která ode�la na mateřskou dovolenou, a pan Jean Papineschi. 

c) Významná jubilea 

V tomto �kolním roce oslavili významná �ivotní jubilea tři na�i kolegové. 
Prof. Jarmila Suchanková oslavila 60. narozeniny. Na náchodské gymnázium nastoupila v roce 1964 a od té doby 

zde nepřetr�itě učí doposud chemii a fyziku. V posledních letech působí ve funkci výchovné poradkyně. 
55. narozeniny oslavila prof. Iva Venclíková. vyučuje český a �panělský jazyk, které jsou jejími aprobačními 

předměty, a kromě toho vypomáhala  s výukou hudební výchovy. Na �kole působí od roku 1972. 
Prof. Miloslav Javůrek slavil 65. narozeniny. Na gymnázium nastoupil v roce 1959. Studentům ve svých hodinách 

přibli�oval taje matematiky a fyziky. Od roku 1991 do odchodu do důchodu v roce 1999 působil ve funkci ředitele 
�koly. Od té doby vyučuje matematice. 

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

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Jméno, titul předměty, 
které učí ve třídě 

Počet
hodin 
týdně

poznámka 

Pavel �koda IVT 3.V 2 ředitel �koly 
Martina 
Karastojanovová, PaedDr. 

matematika 1.A  5 zástupce ředitele  

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

4.B, 5.V, 8.V, 8.W 
4.V+W, 6.V, 6.W, 8.W 

24 předsedkyně PK Fj 

Helena Bergrová, Mgr. chemie 
matematika 
cvičení z chemie 

2.A, 6.V, 8.V, 8.W 
2.B, 6.V 
oktáva 

24 třídní 6.V 
správce sbírky chemie 

Richard Brát,  Mgr. matematika 
fyzika 

2.A 
2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.W, 6.W 

23 třídní 2.A 
předseda PK fyziky 

Clare Rose Britton konverzace v Aj oktáva + 4. ročník 8  
Věra Cermanová anglický jazyk 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.W, 5.W, 

6.V, 8.W 
24  
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Blanka Dvořáčková, 
PaedDr. 

dějepis 
 
seminář z dějepisu 

1.A, 2.A, 2.B, 1.V, 1.W, 2.V, 
3.W, 5.W, 6.V, 8.V, 8.W  
oktáva + 4. ročník 

24 třídní 2.B 

Jitka Fi�erová německý jazyk 
dějepis 
konverzace v Nj 

3.B, 4.A, 4.B, 3.V, 5.W, 8.V 
2.W, 3.V 
oktáva + 4. ročník 

24 třídní 3.V 
správce sbírek  jazyků a 
TA 

Ivo Forejt český jazyk 
německý jazyk 
 

8.W 
1.A, 2.A, 3.A+B, 4.A, 4.B, 4.V, 
8.W 
 

24 třídní 8.W 
předseda PK Nj 
správce �ákovské 
knihovny 

Hana Janu�ová, Mgr. český jazyk 
výtvarná výchova 

5.V 
1.A+B, 2.A+B, 1.V, 1.W, 2.V, 
2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V+W, 
6.V+W 

24 třídní 5.V 
předsedkyně PK VV 
správce sbírky VV 

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

4.A, 5.W 
2.A, 2.B, 4.A, 2.V, 5.V 
oktáva + 4. ročník 
3.V, 3.W 

24 třídní 4.A 
předseda PK biologie 
správce sbírky biologie 

Miloslav Javůrek matematika 
seminář z matematiky

3.B, 4.B 
oktáva + 4. ročník 

11 třídní 3.B 

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

3.B, 2.W, 3.W, 4.V, 8.V 
1.A, 1.B, 4.V 
oktáva + 4. ročník, 3. ročník 
oktáva 

24  

Zdena Jirková anglický jazyk 
konverzace v Aj 

1.A, 3.A, 4.A, 1.W, 2.V, 6.W, 8.V 
3. ročník 

24 předsedkyně PK Aj 
předsedkyně MPK cizích 
jazyků 

Drahomíra Kajnarová deskriptivní 
geometrie 

3. ročník, oktáva + 4. ročník 4  

Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika 
fyzika 
IVT 

2.V 
2.V, 2.W, 3.W, 6.V, 8.V 
4.V 

22 třídní 2.V 

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 
občanská výchova 

2.A, 3.A, 4.B, 1.V 
1.V 

20  

Zdeněk Ko�vanec zeměpis 
tělesná výchova 

2.A, 1.V, 2.V, 3.V, 3.W 
2.A, 1.V, 2.V, 3.V, 5.V+W 

23 třídní 1.V 
předseda PK zeměpisu 
správce sbírky zeměpisu 

Helena Lubasová, Mgr. český jazyk 
anglický jazyk 

2.W, 4.V 
1.V, 2.W, 3.W, 4.V 

24  

Lenka Martinková, Mgr. český jazyk 
německý jazyk 

3.V 
1.B, 2.A, 2.B, 4.V+W, 6.V, 6.W 

23  

Ivana Matěnová, RNDr. matematika 
biologie 

2.W, 4.W, 8.W 
4.B, 4.W, 6.V, 8.W 

23 třídní 4.W 

Bedřich Nejman základy 
společenských věd 
společenskovědní 
sem. 
tělesná výchova 

1.A, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B, 5.V, 5.W, 
6.V, 8.V, 8.W 
oktáva + 4. ročník 
 
1.A+B, 2.W, 4.W 

23 předseda PK spol. věd 
správce sbírky TV 

Jindra Nývltová český jazyk 
latinský jazyk - 
nepovinný 

1.A, 3.B, 4.A, 1.W, 6.V 
vybraní studenti 
 

26 třídní 1.W 
předsedkyně PK Čj 

Jiří Oleják matematika 
zeměpis 
seminář ze zeměpisu 
seminář z matematiky

3.V, 8.V 
1.W, 5.V, 5.W, 6.V, 6.W 
oktáva + 4. ročník 
3. ročník 

24 třídní 8.V 
správce sbírky 
matematiky 

Jean Papineschi konverzace ve Fj oktáva 2  
Daniel Pavlík, Mgr. �panělský jazyk 1.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.V+W, 

5.V+W, 8.V 
21  

Zdeněk Polák matematika 
fyzika 
seminář z fyziky 

5.V 
2.B, 3.A, 5.V 
oktáva + 4. ročník 

21 správce sbírky fyziky 
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Milan Poutník, Mgr. český jazyk 

hudební výchova 
3.W, 4.W 
1.A+B, 2.A+B, 1.V, 1.W, 2.V, 
2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 5.V+W, 
6.V+W 

26 třídní 3.W 
předseda PK HV 
správce sbírky HV 

Věra Prachařová chemie 
občanská výchova 

2.V, 2.W, 3.V, 3.W 
3.V, 3.W, 4.V, 4.W 

12  

Jan Preclík, Mgr. programování 
IVT 
aplikace počítačů 

4. ročník 
4.W, 5.V, 5.W 
oktáva + 4. ročník 

10  

Iva Rojtová biologie 
seminář z biologie 
tělesná výchova 

1.A, 3.A, 6.W 
3. ročník 
1.A, 2.B, 3.B, 4.B, 1.W, 8.V 

24 třídní 1.A 

Libor Slavík, Mgr. biologie 
tělesná výchova 

1.B, 1.V, 3.V, 5.W 
1.V, 2.V, 3.V, 3.W 

22  

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 
seminář ze zeměpisu 
tělesná výchova 

2.B, 2.W, 4.W 
3. ročník 
3.A, 4.A, 2.W, 4.V, 6.V, 6.W, 
8.W 

23 třídní 2.W 

Iva Sr�ňová, Mgr. matematika 
fyzika 

1.B, 1.W, 6.W 
1.A, 1.B, 8.W 

22 třídní 1.B 
předseda MPK přírod. věd 
předseda PK matematiky 
předseda inv. komise 

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

3.B, 4.A, 4.B, 5.V, 5.W, 6.W 
3. ročník, 4. ročník 
oktáva + 4. ročník 

18 třídní 4.B 
výchovný poradce 
předseda PK chemie 

Barbora �imková, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk  

1.V, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.W 
5.V 

22  

Michael �imon anglický jazyk 
konverzace v Aj 

2.A, 2.B, 3.B, 1.W, 5.W, 6.V, 6.W 
3. ročník 

24 správce učitelské 
knihovny 

Gerda �kodová matematika 
fyzika 

3.A, 1.V, 3.W, 4.V 
4.V 

24 třídní 4.V 

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

2.B, 2.V, 6.W 
2.B, 3.A, 3.B, 6.W 
1.W, 2.V, 2.W 

24 třídní 6.W 

Věra �tegerová dějepis 
 
seminář z dějepisu 
ruský jazyk 

1.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.V, 4.W, 
5.V, 6.W 
3. ročník, oktáva + 4. ročník 
3. ročník 

24 třídní 3.A 
předseda MPK hum. př. 
předseda PK dějepisu 
předseda PK Rj 
správce sbírky spol. věd 

Petr �ulc anglický jazyk 
tělesná výchova 

1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.V, 5.V 
1.B, 5.W 

25 správce skladu CO 

Iva Venclíková český jazyk 
�panělský jazyk 
literární seminář 

1.B, 5.W, 8.V 
2.B, 3.A, 5.V 
oktáva + 4. ročník  

22 třídní 5.W 
předsedkyně PK �j 

Dalibor Vích, Ing. IVT 
programování 
 

1.A, 1.B, 3.V, 3.W, 4.W, 5.V, 
5.W 
3. ročník 

22 předseda PK informatiky 
správce počítačové sítě 
správce sbírky IVT 

Josef Zikmund tělesná výchova 2.A+B, 3.A+B, 4.A+B, 1.W, 3.W, 
4.V, 4.W, 5.V, 6.V, 6.W, 8.V+W 

24 předseda PK TV 

Hana Zikmundová chemie 
fyzika 

1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 4.V, 4.W 
1.V, 1.W, 3.V, 4.W 

22  

Pozn.: označení tříd: A, B � čtyřleté studium, V, W � víceleté studium 



 18 

První řada zleva: Jiřina Jarou�ová, Hana Zikmundová, Jan Je�ek, An�ik Ar�akuni, Martina Karastojanovová, Pavel �koda, Blanka 
Dvořáčková, Jarmila Suchanková, Jiří Oleják, Jaroslav Klemenc 

Druhá řada zleva: Milan Poutník, Miloslav Javůrek, Iva Venclíková, Dalibor Vích, Barbora �imková, Ivana Matěnová, Gerda 
�kodová, Zdeněk Polák, Helena Lubasová, Helena Bergrová, Věra Prachařová, Bedřich Nejman 

Třetí řada zleva: Zdena Jirková, Iva Rojtová, Daniel Pavlík, Hana Janu�ová, Richard Brát, Ivo Forejt, Jana Kolářská, Hana 
�kodová, Libor Slavík, Jindra Nývltová, Iva Sr�ňová 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

Ing. Eva Hedvíková ekonom, od 1. 2. 2002  
Marcela Martincová finanční účetní, ekonom 
Ivana �norbertová mzdová účetní 
Zdeňka Přikrylová správce skladu učebnic, do 31. 12. 2001 
Věra Cermanová správce skladu učebnic, od 1. 1. 2002 
Ing. Dalibor Vích správce počítačové sítě 
Stanislav �árka �kolník 

Dagmar Kubečková uklízečka 
Jiřina Bene�ová  uklízečka do 30. 5. 2002  
Milu�ka Pavlů  uklízečka do 31. 12. 2001 
Marie Siglová  uklízečka 
Irena Dole�alová  uklízečka 
Anna Hrycyková  uklízečka 

 

ZA PHDR. EVOU �VORČÍKOVOU 

V pondělí 27. května 2002 zesnula v Mladé Boleslavi ve věku devadesáti let PhDr. Eva �vorčíková � 
Althammerová, jedna z legend na�eho gymnázia. S aprobací če�tina � němčina tu začala učit v září 1935. 

Na svůj příchod do Náchoda krásně vzpomíná v almanachu k stému výročí �koly. Do mého textu o historii �koly se 
dostala na základě mylné informace věta, �e �v roce 1942 byla jmenována ředitelkou místní německé �koly�. Na tuto 
�kolu byla přelo�ena v podstatě z trestu jako řadová učitelka dokonce do první třídy. Ačkoliv byla německé národnosti, 
nacisté ji pronásledovali za to, �e si vzala Čecha � JUDr. �vorčíka a �e s nimi �nespolupracovala�. Později dokonce 
dojí�děla učit do Hradce Králové. Situaci vyře�ilo mateřství. Kdy� se dcerka narodila, chtěli �vorčíkovi potvrdit její 
českou národnost českým křtem. Ten několik kně�í různých církví odmítlo, pokřtil ji duchovní církve československé 
(tehdy českomoravské), který učil nábo�enství na gymnáziu, Karel Paděra. 

Po válce �vorčíkovi v Náchodě nezůstali. V paměti svých �áků v�ak dr. �vorčíková zůstává. Dokládá to i dílo 
Josefa �kvoreckého. V jejich třídě učila několik let němčinu. Je�tě letos 3. března mi mj. napsala: �Včera jsem dostala 
od �kvoreckého krásný dopis a dvě kní�ky. Měla jsem z dopisu a z kní�ek velkou radost.� V závěru dopisu se omlouvá 
za úpravu � �pí�u přes brýle a lupu�. Věk se hlásil. 

Urna s popelem dr. �vorčíkové je ulo�ena v rodinné hrobce v Hronově. 

Ale� Fetters 
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA PRO �KOLNÍ ROK 2002 � 3. 

ČESKÝ JAZYK 
V úkolech 1 � 5 vztahujících se k ní�e uvedenému souvětí mohou být správné v�echny čtyři varianty, ale nemusí 

být správná ani jedna. Ty správné zakrou�kujte. 

V květinářství na rohu ulice uviděl několik krásně zbarvených rů�í a koupil je, i kdy� nevěděl, zda se jí 
budou líbit. 

1. a/ dvě věty hlavní, vedlej�í věta příslovečná přípustková, vedlej�í věta předmětná 
b/ dvě věty hlavní, vedlej�í věta příslovečná podmínková, vedlej�í věta podmětná 
c/ dvě věty hlavní, vedlej�í věta příslovečná přípustková, vedlej�í věta podmětná 
d/ tři věty hlavní, vedlej�í věta předmětná 

2. a/ výraz ulice je příslovečné určení místa 
b/ výraz jí je předmět 
c/ výraz krásně je příslovečné určení způsobu 
d/ výraz je je přísudek 

3. a/ jediným přídavným jménem je výraz zbarvených 
b/ souvětí neobsahuje infinitiv 
c/ výraz několik je zájmeno neurčité 
d/ mluvnické kategorie slovesa uviděl jsou: 3. os. č. jed. zp. oznam., čas minulý, rod činný, vid dokonavý 

4. V první větě souvětí chybějí tyto slovní druhy: 
a/ číslovky b/ zájmena c/ příslovce d/ předlo�ky 

5. Slovesa uviděl a koupil se li�í od sebe: 
a/ rodem b/ videm c/ způsobem d/ �ádnou z těchto mluvnických kategorií 

  

6. 2. osoba jed. čísla podm. způsobu přítomného slovesa nevědět je (zakrou�kujte): 
a/ byla bys nevěděla 
b/ nevěděla bys 

c/ nevěděla by jsi 
d/ bývala bys nevěděla 

7. Správný zápis přímé řeči je ve variantě (zakrou�kujte): 
a/ �Napi�," řekla, �tatínkovi." 
b/ �Napi�," řekla, �Tatínkovi." 

c/ �Napi�," řekla: �Tatínkovi." 
d/ �Napi�," Řekla, �tatínkovi." 

8. Podtrhni písmena, která se musí psát velká: 
náchodské pivo, základní �kola, jiráskovo gymnázium v náchodě, u nás na náchodsku 

9. Uveď, které lidové rčení vyjadřuje něco jiného ne� zbývající tři (zakrou�kujte): 
a/ Byla v něm malá du�ička. 
b/ Srdce mu spadlo do kalhot. 

c/ Strkal hlavu do písku. 
d/ Vlasy mu vstávaly na hlavě. 

10. Urči, v kterém bodě jsou v�echna slova utvořena odvozováním (zakrou�kujte): 
a/ namy�lený, sebevědomý, skromný 
b/ novinový, stavební, papírový 

c/ chata, novostavba, domek 
d/ mimozem�ťan, kadeřník, zubař 

11. Přepi� větu tak, aby sloveso bylo v trpném rodě: 
Natáhli jsme drát. ________________________________________________________________________  

12. Z nabízených mo�ností zakrou�kujte tu, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání: 
stůl - dřevo 
a/ kniha � list b/ husa � peří c/ peně�enka � peníze d/ kabelka � ků�e 

13. Nechtěl se koupat. Převeď slovesný tvar ve větě do: 
a/ 2. os., mn. čísla, zp. oznam. čas minulý _________________________________________________  
b/ 1. os., mn. čísla,zp. podmiň. přítomný _________________________________________________  
c/ 2. os., jed. čísla, zp. rozkazovací _________________________________________________  

14. Uveď správný tvar zájmen: 
a/ Proč se o (já) nestará�? __________________________________________________________  
b/ Mluvili o (tý�) problémech. __________________________________________________________  
c/ Zabýváme se (tý�) problémy. __________________________________________________________  

15. Utvoř tvary 2. stupně přídavných jmen: 
a/ vysoký __________________________________________________________  
b/ tuhý __________________________________________________________  
c/ dobrý __________________________________________________________  
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16. Výrazy v závorce dej do správného tvaru: 
a/ Dostal (srdce) záchvat. ________________________________________________________  
b/ Dort měl (srdce) tvar. ________________________________________________________  
c/ Zastavili mne (Liberec) policisté. ________________________________________________________  
d/ Bě�eli k (obě mladá děvčata). ________________________________________________________  

17. Výraz v závorce dej do mno�ného čísla: 
Mávala (svou roztomilou ručičkou) ________________________________________________________  

DIKTÁT 

Kdy� akrobatický ly�ař Ale� Valenta předvedl ve Spojených státech amerických svůj zlatý skok, jaký zatím 

nikdo jiný nedokázal, téměř dva milióny českých diváků, kteří v tu chvíli seděli u televize, jásaly nad�ením. Hned poté 

se na něho sesypali če�tí i cizí novináři.Celých dvaačtyřicet hodin po svém triumfu Ale� oslavoval, chvilku klidu si 

nedopřál ani několik dnů po návratu do České republiky. Kdy� si konečně myslel, �e si trochu odpočine, čekalo na něj 

dal�í překvapení v podobě nacpaného náměstí rodného �umperka a neúnavného skandování: �Ať �ije Ale�!� Obyvatelé 

tohoto třicetitisícového města na severní Moravě, kteří po celou dobu vytrvalého čekání na zlatého olympionika měli 

mo�nost na velkoplo�né obrazovce vidět Ale�ovy výkony, tak za�ili jeden z nejslavněj�ích dnů v historii města. Před 

čtyřmi lety, kdy se vrátil z Nagana se čtvrtým místem, udělili Ale�ovi �umper�tí radní čestné občanství, nyní si 

vyslou�il �ek v hodnotě čtvrt milionu korun. 

Ale� si slávy, kterou mu krajané přichystali, patřičně u�íval. Mo�ná také proto, �e se ve svém rodi�ti uká�e 

zřídka. V zimních měsících jezdí po závodech a v létě trénuje ve �výcarských Alpách se svými slovinskými a 

francouzskými přáteli. Ačkoli se zabývá typicky zimním sportem, nemá toto období rád a místo čtrnáctidenního pobytu 

v horách dá přednost teplým vodám Karibského moře. S vodou je Ale� kamarád, je pro něj důle�itěj�í ne� sníh, proto�e 

skoky, které předvádí v zimě a které ho proslavily, nacvičuje nejprve do bazénu. V�ichni jsme zvědaví, jakými novými 

kousky nás překvapí pří�tě. 

MATEMATIKA 
1) a) Od součinu dvou čísel -3,2 a 20 odečti číslo opačné k jejich podílu. 

 b) Součet čísel 
8
7

 a 
12
7

 vynásob číslem převráceným k jejich rozdílu. 

 c) Ře� v oboru reálných čísel rovnici a proveď zkou�ku 
 ( )[ ] ( )[ ]23221234 +⋅−⋅=−⋅−⋅ yyyy . 

2) Napi� rovnici lineární funkce, na jejím� grafu le�í body A[-1, 1], B[1, 2]. Narýsuj graf. Vypočítej obsah 
trojúhelníka ohraničeného osami soustavy souřadné a grafem funkce. 

3) Při opisování příkladů z tabule udělal �ák chybu (jednu 
číslici posunul nebo ji napsal na jiné místo. Stačí tedy 
v ka�dém příkladu přemístit jednu číslici, aby výroky 
byly pravdivé. Proveď opravy. 

33 � 27 = 0 ___________________________  
12 . 23  = 276 ___________________________  
82 : 114 = 13 ___________________________  

4) Do krou�ků na obrázku vepi� taková čísla, aby odpovídala uvedeným početním výkonům. �ipky určují pořadí. 
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5) Sestroj z bodu M tečny ke kru�nici k(S, 3 cm). |SM|=5 cm. Body dotyku označ A, B. Vypočítej délku úsečky BM a 
úsečky AB. 

6) Sestroj trojúhelník ABC, je-li dána strana AB o velikosti c = 5 cm, tě�nice tb = 4cm a úhel CAB o velikosti 450. 
Proveď rozbor, konstrukci, napi� postup a počet ře�ení. 

TEST V�EOBECNÝCH SCHOPNOSTÍ 
A. Podtrhněte v řadě pojmů ten, který se něčím li�í od ostatních, a svoji volbu zdůvodněte. 

Příklad: dub, habr, lípa, smrk, javor 
Proč? Smrk je jehličnatý strom, ostatní jsou listnaté. 

1. jehlan, koule, krychle, čtverec, válec 
Proč?________________________________________________________________________________ 

2. stříbro, �elezo, olovo, zlato, ocel 
Proč?________________________________________________________________________________ 

3. Uran, Saturn, Země, Měsíc, Venu�e 
Proč?________________________________________________________________________________ 

4. vla�tovka, vrabec, sýkorka, kos, vrána 
Proč?________________________________________________________________________________ 

B. Li�ka a čáp 

Li�ka pozvala čápa na večeři. Kdy� při�el, podala mu řídkou ka�i na mělkém talíři. Sama labu�nicky lízala, ale 
čáp si nemohl ani zobnout a musel o hladu domů. 

Zakrátko pozval čáp li�ku a předlo�il jí nejvybraněj�í pochoutku ve vysoké láhvi s úzkým hrdlem. Spokojeně 
vyzobával jídlo a pobízel přítelkyni, aby si nechala chutnat. 

1. Které z následujících přísloví byste zvolili jako nejvhodněj�í závěr k předcházejícímu textu? 
a) Hlad je nejlep�í kuchař. 
b) Komu se nelení, tomu se zelení. 
c) Kdo stojí o cizí, přichází o své. 

d) Kdo nepracuje, ať nejí. 
e) Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 

2. Která z následujících vlastností nejlépe charakterizuje li�ku z příběhu? 
a) lakota b) zloba c) hloupost d) potmě�ilost e) pýcha 

3. Řekneme-li o někom, �e je li�ka pod�itá, znamená to nejvíce, �e je 
a) vychytralý. b) lhář. c) pilný. d) �ikovný. e) hbitý. 

4. Jak se nazývá krátký literární útvar ve ver�ích nebo próze, ve kterém vystupují zvířata nebo té� rostliny a věci jako 
ztělesnění určitých typů lidského charakteru a který má poučný, moralistní nebo �ertovný ráz? 
a) kritická stať b) bajka c) pohádka d) esej e) povídka 

C. Barokní sochař Matyá� Bernard Braun vytvořil v Čechách řadu významných uměleckých děl � nejčastěji zmiňované 
jsou plastiky v Praze, Kuksu, Valči a Duchcově. Méně u� se ví, �e město Jaroměř, které se mů�e pochlubit cenným 
Braunovým souso�ím Panny Marie, vlastní i takřka neznámý sochařský skvost, vztahující se k umělcově rodině. Jedná 
se o náhrobek Anny Miseliusové s alegorií Smutku, který je od roku 1888 trvale umístěn v přední části dne�ního 
městského hřbitova. 

�ivotopisná data M. B. Brauna uvádějí, �e dne 9. 10. 1719 uzavřel v Jaroměři sňatek s Marií Al�bětou 
Miseliusovou, mě�ťankou z bohaté a společensky významné rodiny. Anna Miseliusová , její matka, zemřela o dva roky 
později. V roce 1722 sochař dostal v Jaroměři objednávku na zhotovení zmíněného mariánského souso�í a 
pravděpodobně ve stejné době vznikl i působivý náhrobek Anny Miseliusové. V tomto drobném díle nacházíme 
charakteristické znaky Braunova uměleckého rukopisu. Plačící �ena v rozevlátém rouchu se naklání nad kamennou 
čtyřbokou tumbou a vzta�enou rukou si zakrývá tvář plnou zoufalství. V tomto tragickém gestu je mistrně obsa�eno 
podobenství �alu. 

Vysvětlivka: tumba = bloková forma kamenného nebo kovového náhrobku, často zdobena le�ící postavou 

1. Co je umístěno na jaroměřském hřbitově? 
a) mariánské souso�í 
b) náhrobek na hrobě Braunovy �eny 
c) náhrobek na hrobě Braunovy tchyně 

d) socha plačící Panny Marie v rozevlátém rouchu 
e) čtyřboká tumba, v ní� jsou ulo�eny Braunovy 

ostatky 

2. Ve kterém roce začal pravděpodobně Matyá� Braun pracovat na náhrobku s alegorií Smutku? 
a) 1719 b) 1721 c) 1722 d) 1888 e) není z textu zřejmé 
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3. Co je alegorie? 
a) zvý�ená citlivost organismu proti některým látkám ve vněj�ím prostředí 
b) jinotaj, obrazné nebo literární vyjádření lidských vlastností, my�lenek nebo obecných pojmů 
c) volba mezi dvěma nebo více mo�nostmi 
d) nauka o stavbě organismů ( rostlin, �ivočichů i lidského těla) 
e) medicínský výraz pro smutek 

4. Baroko je evropský umělecký sloh vyznačující se předev�ím 
a) lehkostí, veselostí, humornými detaily, komičností a� satirou. 
b) důrazem na provozní funkce staveb, podřízením ve�kerého umění praktičnosti, účelnosti. 
c) inspirací v lidovém umění, přírodě, folklóru, důrazem na �ivot prostých lidí. 
d) střízlivostí, jednoduchostí tvarů, návratem k antice. 
e) monumentálními formami, okázalostí, patosem a přepychem detailů. 

D. V následující tabulce jsou uvedena některá časová pásma s několika státy, které se v těchto pásmech 
nacházejí. 

12:00 13:00 14:00 15:00 20:00 21:00 
Velká Británie 
Irsko 
Portugalsko 
Maroko 

Česká republika 
�panělsko 
�védsko 
Francie 

Finsko 
Řecko 
Turecko 
Egypt 

Ukrajina 
Litva 
Estonsko 
Saúdská Arábie 

Čína 
Mongolsko 
Malajsie 

Korea  
Japonsko 

Příklad: Je-li v České republice 13:00 hodin, je ve stejném okam�iku na Ukrajině 15:00 hodin. 

1. V Pekingu je 22. duben, 4:00 hodin. Ve stejném okam�iku je v Londýně 
a) 21. duben, 12:00 hodin 
b) 21. duben, 20::00 hodin 

c) 22. duben, 4:00 hodin 
d) 22. duben, 12:00 hodin 

e) 22. duben, 20:00 hodin 

2. Letíte ze Stockholmu do Athén. Let trvá čtyři hodiny. Ze Stockholmu odlétáte v 8:30 hodin. Jaký čas si nařídíte na 
hodinkách po přistání v Athénách? 
a) 4:30 b) 5:30 c) 11:30 d) 12:30 e) 13:30 

Do mapy mů�e� kreslit. 

3. Odhadni nejkrat�í vzdálenost mezi místy A a B. 
Vzdálenost je v rozmezí 
a) 165 km � 171 km 
b) 172 km � 178 km 
c) 179 km � 185 km 
d) 186 km � 192 km 
e) 193 km � 199 km 

4. Odhadni rozlohu území. Rozloha je v rozmezí 
a) 18 000 km2 � 21 999 km2 

b) 22 000 km2 - 25 999 km2 

c) 26 000 km2  - 29 999 km2 
d) 30 000 km2 � 33 999 km2 

e) 34 000 km2 � 37 999 km2 

E. Obsah vý�ivových hodnot ve 100 g potraviny 

Potravina 
100 g 

Energie 
kJ 

Bílkoviny 
g 

Tuky 
g 

Sacharidy 
g 

Vápník 
mg 

Fosfor 
mg 

�elezo 
mg 

Vitamín B1 
mg 

Vit. B2 
mg 

Vit. C 
mg 

hovězí maso 
vepř. Maso 
kuře 
husa 
kapr 
mléko 
jogurt 
eidam 
tře�ně 
pomeranče 
jahody 
maliny 
brambory nové 
brambory 2-4 měsíce staré 
brambory 5-7 měsíců staré 
brambory 8-12 měs. staré 
pivo(100 ml) 

913 
1222 
326 
1009 
398 
209 
419 
1084 
226 
34 
151 
276 
335 
335 
327 
230 
117 

14,0 
11,6 
14,2 
10,6 
14,4 
3,2 
5,7 

29,2 
1,0 
0,6 
0,8 
1,3 
1,9 
2,4 
2,5 
2,0 
0,3 

17,6 
20,0 
2,0 

21,8 
3,8 
2,0 
4,5 
14,6 
0,4 
0,1 
0,5 
1,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
3,0 

- 
- 
- 
- 
- 

4,4 
9,7 
1,8 
13,3 
8,1 
8,0 
14,2 
18,7 
18,6 
17,2 
12,2 
1,7 

8 
16 
8 
9 
9 
112 
180 
669 
16 
24 
27 
40 
10 
13 
14 
10 
9 

120 
110 
126 
139 
194 
101 
135 
427 
18 
18 
29 
30 
56 
71 
72 
57 
15 

2,08 
2,32 
0,94 
3,04 
0,36 
0,10 
0,20 
0,29 
0,36 
0,29 
0,77 
0,90 
0,65 
0,85 
0,82 
0,65 

- 

0,064 
0,578 
0,063 
0,053 
0,027 
0,040 
0,160 
0,048 
0,046 
0,058 
0,029 
0,020 
0,084 
0,076 
0,680 
0,045 
0,010 

0,128 
0,120 
0,101 
0,125 
0,045 
0,060 
0,240 
0,378 
0,055 
0,022 
0,067 
0,070 
0,046 
0,042 
0,038 
0,025 
0,070 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,3 
37,4 
57,6 
24,0 
22,3 
10,2 
7,5 
4,0 
- 
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1. Které potraviny z vý�e uvedených doporučíte člověku s nedostatkem vápníku? 
a) maso a ovoce 
b) jogurt a pivo 

c) husu a kuře 
d) jogurt a mléko 

e) jogurt a eidam 

2. Který z grafů nejlépe vyjadřuje obsah vitamínu C v uvedených potravinách? 

3. Který z grafů nejlépe vyjadřuje obsah vitamínu C v bramborách v závislosti na jejich stáří? 

4. Doporučená denní dávka vitamínu B1 je 1,1 mg a vitamínu B2 1,6 mg. Jaké mno�ství piva bychom museli za den 
vypít, pokud bychom se rozhodli pokrýt denní dávky těchto vitamínů jenom pivem? 
a) 11 l b) 1,1 l c) 13,3 l d) 1,33 l e) 2,3 l 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO STUDIA PRO �KOLNÍ ROK 2002 � 3 

ČESKÝ JAZYK 
1. Vytvoř větu podle tohoto pořadí slovních druhů: 

Číslovka podst. jm. příslovce sloveso předlo�ka zájmeno podst. jm. 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

2. Zájmeno já ztratilo kamarády. Pomoz mu je najít (hledej zájmena a podtrhni je). 
stůj bum ničí takový mu vtom v chaloupek 
si ano komu pří�tě je několikero 

3. Uveď v�echny pády a číslo, ve kterých je podstatné jméno konev ve tvaru konve: 
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

4. Uveď 7. pád mno�ného čísla 
milý přítel ____________________________________  obě děti ______________________________________  

5. Sloveso napsat napi� v: 
1.os. j. č. času b. zp. oznam.  _____________________________________________________________  
1.os. mn. č. zp. rozkaz.  _____________________________________________________________  

6. Napi� v mn. čísle: 
maličký ráček  _____________________________________________________________________  
český olympionik  _____________________________________________________________________  
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7. Vypi� slovo, které není s ostatními příbuzné: 
kostka, kostní, kostlivec, kostra  _________________________________________  

8. Podtrhni souvětí: 
a/ Alenko, přijeď za námi brzy. 
b/ Učitel napomenul křičící děti. 
c/ Byl to obtí�ný úkol, ale zvládli jsme to. 

9. Pojmenuj jedním slovem (podstatným jménem) člověka, který 
hraje na violu __________________________________  je hubený ____________________________________  
často a zbytečně křičí ____________________________________________________________________________  

10. Kterou lidskou vlastnost vyjadřuje přísloví: 

Polykal by hřebíky.  ________________________________________________  
Nosí se vý�, ne� narostl.  ________________________________________________  
Nikomu ani stéblo přes cestu nepřelo�í.  ________________________________________________  
Má obě ruce levé.  ________________________________________________  
Je z hadích ocásků.  ________________________________________________  

je upřímný, je levák, je líný, je lehkomyslný, je �ivý, je hladový, je py�ný, je nerozvá�ný, je ne�ikovný, je hloupý, je 
hodný 

11. Nahraď nespisovná slova spisovnými: 
Zasejc ho tasil a dal mu kuli z čejáku. 
______________________________________________________________________________________________  

12. Doplň rýmující se text: 
�ála � slunce stále sálá 
bota -  ___________________________________________________________________________________  
svetr -  ___________________________________________________________________________________  

DIKTÁT 
Zimní výprava 

Na cestu jsme se vydali ranním vlakem. Bylo nás pět. Já, Píďa, Bodlina, Truhlík a jeho psí kamarád, jezevčík Ajka. 
Autobus nás dovezl z Vrchlabí a� na rozcestí u �pindlerova Mlýna. K chatě jsme stoupali po úzké pě�ině rozlehlým lesem. 

Na zemi i na větvích le�el sníh. U� se stmívalo a na nebi se objevil měsíc. Dobře �e svítil, na baterku jsem v tom 
spěchu úplně zapomněl. Píďa sklouzl do závěje a vylezl z ní bílý jako sněhulák. Na zledovatělé cestě jsme padali jako 
ku�elky a smáli se, a� se Ajka roz�těkala a prozradila, �e se blí�íme k cíli. V chatě nás vítal Honza a horký čaj. Vybalili 
jsme, co měl kdo s sebou dobrého, a začali hodovat. Truhlík ztratil rukavice a bylo mu z toho smutno. Únava se rychle 
rozplynula. Jen Ajka spala u krbu jako zabitá. V�ak ji hned ráno čeká závod ve sjezdu na čemkoliv a stavba eskymáckého 
obydlí, kterému se říká .... 

MATEMATIKA 
1. Vypočítejte: 

1 . 2 . 3 . 4 + 5 . 6 = 
1 + 2 . 3456 = 

12345 � 67 = 
7 . 6 . 5 � (4 � 3 + 2 � 1) = 

70077 . 7 = 
(12 . 3456 + 7890) : 433 = 

2. Doplňte závorky tak, aby platilo 
6 . 9 + 18 : 6 � 3 = 24 6 . 9 + 18 : 6 � 3 = 60 6 . 9 + 18 : 6 � 3 = 9 6 . 9 + 18 : 6 � 3 = 54 

3. Částku 96 Kč máte zaplatit stejným počtem korunových, dvoukorunových a pětikorunových mincí. Kolik bude mincí 
jednotlivých druhů? 

4. Z kolika kostek jsou postaveny stavby na obrázcích? 
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5. Obsah čtverce ABCD je 2 m2. Jaký je obsah a obvod čtverce ACKL? 

6. Kniha a se�it stojí dohromady 110 Kč. Kniha je o 100 Kč dra��í ne� se�it. Kolik stojí 10 se�itů? 

7. Hodinky, které ukazují hodiny, minuty i sekundy, se předbíhají o 2 minuty a 48 sekund za týden. Hodinky seřídíme 
v neděli v poledne na správný čas. Kolik hodin uká�ou následující úterý v 16 hodin? 

8. Lékař předepsal Va�kovi 12 tablet, které má u�ívat po čtyřech hodinách. Jak dlouho bude léky u�ívat? 

V�EOBECNÝ TEST 
1) Li�ka a čáp 

Li�ka pozvala čápa na večeři. Kdy� při�el, podala mu řídkou ka�i na mělkém talíři. Sama labu�nicky lízala, ale čáp si 
nemohl ani zobnout a musel o hladu domů. 

Zakrátko pozval čáp li�ku a předlo�il jí nejvybraněj�í pochoutku ve vysoké láhvi s úzkým hrdlem. Spokojeně 
vyzobával jídlo a pobízel přítelkyni, aby si nechala chutnat. 

A. Které z následujících přísloví byste zvolili jako nejvhodněj�í závěr k předcházejícímu textu? Zakrou�kujte. 
a) Hlad je nejlep�í kuchař. 
b) Komu se nelení, tomu se zelení. 
c) Kdo stojí o cizí, přichází o své. 

d) Kdo nepracuje, ať nejí. 
e) Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. 

B. Která z následujících vlastností nejlépe charakterizuje li�ku z příběhu? Zakrou�kujte. 
a) potmě�ilost b) zloba c) hloupost d) pýcha 

C. Řekneme-li o někom, �e je li�ka pod�itá, znamená to nejvíce, �e je (zakrou�kujte) 
a) vychytralý. b) lhář. c) pilný. d) �ikovný. e) hbitý. 

2) Která kostka domina patří místo otazníku?  (uveď správné písmeno) _________ 
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3) Která kostka domina patří místo otazníku?  (uveď správné písmeno) _________ 

4) Na mapě ČR jsou vyznačena města. Za ka�dé město napi�te číslici, kterou je město označeno na mapě. 

Cheb ________  

České Budějovice ________  

Hradec Králové ________  

Karlovy Vary ________  

Olomouc ________  

Ostrava ________  

Praha ________  

Znojmo ________  

Vyznačte do mapy kří�kem přibli�nou polohu města Náchoda. 

5) Napi�te státy sousedící s Českou republikou a do závorky za ně jejich hlavní města.  

6) Na obrázcích jsou na�i ptáci. Napi�te pod ka�dý obrázek správné písmeno.  
A) křepelka B) slavík C) sokol D) sýkora E) straka F) strakapoud G) volavka H) výr 

______ ______ ______ ______ ______  ______  ______  ______  

7) Zde je 6 historických osobnosti na�ich dějin. 
A) Jan Ámos Komenský 
B) Jan Hus 

C) Karel IV 
D) kní�e Václav 

E) Přemysl Otakar II 
F) Rudolf II 

a) _Která osoba je historicky nejstar�í, tj. �ila nejdříve. Stačí uvést písmeno, za kterým je uvedena.  ____  

b) Která osoba je historicky nejmlad�í, tj. zemřela nejpozději. Stačí uvést písmeno, za kterým je uvedena.  ____  

8) Doplň dvojice ze Starých pověstí českých. 
1) Přemysl _____ 
2) Ctirad _____ 
3) Horymír _____ 
4) Oldřich _____ 
5) svatý Václav _____ 
6) Cyril _____ 

A) Blaník 
B) Bo�ena 
C) Libu�e 
D) Metoděj 
E) �árka 
F) �emík 

9) Na obrázcích jsou listy na�ich stromů. Napi�te pod ka�dý obrázek správné písmeno.  
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A) bříza B) dub C) javor D) jírovec E) lípa 

________  ________ ________ _______  _______  

TÉMATA MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO �KOLNÍ ROK 2001 - 2002 
1. Mají nás přečtené aneb Jak pře�ít s reklamou. 

(fejeton) 

2. Shakespeare, ty /ne/má� pravdu, kdy� říká�: 
�Má�-li bohatství, jsi chudák � jak osel, jen� se shýbá pod nákladem, vleče� své poklady jen kousek cesty a smrt je 
slo�í...� 

(úvaha) 

3. Fiktivním, ale pravděpodobným vyprávěním upoutej pozornost zahraničního turisty k některé místní zajímavosti. 

(vypravování) 

4. � ... a pří�tě rad�i u� nic neslibuj! Tobě u� jen tak nenaletím, kamaráde...� 

(dopis nespolehlivému kamarádovi) 

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2002 
Celkový počet maturantů ve �kolním roce 2001/2002 na Jiráskově gymnáziu byl 103. Z toho studentů sedmiletého 

gymnázia bylo 44, 59 bylo studentů čtyřletého gymnázia. Z celkového počtu studentů si přihlá�ky na V� podalo 102 
studentů. Následující tabulky ukazují počty přijatých studentů na V�, VO� a do zaměstnání dle jednotlivých tříd. Do 
kolonky zaměstnání jsou zahrnuti i studenti, kteří jsou přihlá�eni ke studiu v jednoletých jazykových kurzech, odjí�dějí 
pracovat do ciziny, případně budou nav�těvovat nulté ročníky V�. 

PŘEHLED TŘÍD 
Třída Počet �áků V� VO� Zaměstnání 

20 2 3 oktáva A 25 
80% 8% 12% 

9 2 8 oktáva B 19 47,37% 10,53% 42,1% 
26 2 2 4.A 30 86,67% 6,7% 6,7% 
25 2 2 4.B 29 86,2 6,9% 6,9% 
80 8 15 Celkem 103 

77,67% 7,77% 14,56% 

Průměrný počet �áků přijatých na V� ze v�ech maturantů je 77,67%. Uva�ujeme-li pouze studenty, kteří se na V� hlásili, 
zvý�í se toto číslo na 78,4%. 
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PŘEHLED PODANÝCH PŘIHLÁ�EK NA JEDNOTLIVÉ V� A FAKULTY 
P (přihlá�ky), S (skutečnost, tj. počty studentů, kteří budou na jednotlivých �kolách studovat) 

V� Fakulta P S

Univerzita 
Karlova 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická 
1. lékařská  
2. lékařská  
3. lékařská  
lékařská Hradec Králové 
lékařská Plzeň 
pedagogická 
sociálních věd 
tělesné výchovy a sportu 
farmaceutická H. Králové 
humanitních studií 
matematicko-fyzikální 

26 
20 
13 
9 
6 
3 
8 
6 
7 
8 
6 
3 
2 
6 

6 
2 
1 
3 
1 
- 
- 
3 
1 
- 
1 
2 
- 
2 

MU 
Brno 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická 
lékařská 
pedagogická 
sociálních studií  
sportovních studií 
ekonomicko-správní 

16 
9 
7 
10 
5 
4 
2 
2 

4 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

UP 
Olomouc 

přírodovědecká  
filozofická 
právnická 
lékařská 
pedagogická  
tělesné kultury 

8 
16 
6 
5 
2 
2 

2 
5 
- 
- 
- 
2 

JU České 
Budějovice  biologická 1 - 

ZČU 
Plzeň 

pedagogická 
elektrotechnická 
právnická 
aplikovaných věd 
ekonomická  

2 
2 
4 
1 
6 

- 
- 
- 
- 
- 

UJEP 
Ústí n. L. 

pedagogická 
�ivotní prostředí 
soc. ekonomická 

10 
4 
3 

1 
1 
- 

OU 
Ostrava 

přírodovědecká 
filozofická 
institut uměleckých studií 
zdravotně � sociální 

5 
4 
1 
1 

- 
- 
- 
1 

SU Opava filozoficko - přírodovědecká 5 - 
UHK 
H. Králové 

pedagogická 
informatiky a managementu 

31 
13 

2 
5 

ČVUT 
Praha 

stavební  
strojní 
elektrotechnická 
jaderná (FJFI) 
architektury 
dopravní 

9 
7 
7 
1 
2 
2 

1
3
- 
1
1
1

VUT Brno 

stavební 
strojní 
elektrotechniky (FEI) 
chemická 
architektury 
podnikatelská 

3 
5 
5 
2 
1 
1 

1
2
3
- 
- 
- 

V�CHT 
Praha 

chem. technologie 
tech. a ochrany prostředí 
potravinářská 

1 
2 
2 

1
- 
1

U Pa 
Pardubice 

humanitních studií  
ekonomicko-správní 
chem. technologická 

4 
1 
8 

1
- 
1

V�B � TU 
Ostrava 

elektroniky a informatiky 
stavební 
ekonomická 
metalurgie 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

TU Liberec 

pedagogická 
hospodářská 
mechatroniky  
stojní 
textilní 

10 
10 
3 
1 
1 

- 
3
- 
- 
- 

V�E Praha 

mezinárodních vztahů 
národohospodářská 
podnikohospodářská 
inf. a statistiky  
financí a účetnictví 

9 
4 
2 
3 
1 

4
3
1
1
1

ČZU Praha 
agronomická 
provozně-ekonomická 
technická 

2 
1 
1 

1
1
- 

VA Brno  1 1
AMU Praha  4 1
VLA JEP lékařská 3 - 
VLA Ko�ice lékařská 1 - 
VLA Vy�kov lékařská 2 - 
Policejní 
akademie  1 - 

Hotelová Praha  1 - 
UTB Zlín management a ekonomika 2 - 

Z vý�e uvedených tabulek je zřejmé, jak studenti jednotlivých tříd byli úspě�ní a pro jaké studium se rozhodli. Pokud 
se vám zdají počty přihlá�ek na vysoké �koly ve srovnání s realitou nepoměrně vy��í, je to nepoměr pouze zdánlivý � 
studenti si podávají vět�í počet přihlá�ek na různé V�, vět�inou obdobného zaměření. V leto�ním roce průměrně 4,34 
přihlá�ek na jednoho studenta. 

Na základě informací na�ich absolventů mohu konstatovat, �e vět�ina studentů přijatých na V� se dostala na více �kol 
(2-5). Nastupují ov�em na �kolu jednu a tím je způsoben uvedený nepoměr. 

Leto�ním absolventům přeji v dal�ím �ivotě hodně zdraví, spokojenosti a splnění v�ech �ivotních cílů. 
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Jarmila Suchanková, výchovný poradce 

MILO� FORMAN � STUDENT JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V NÁCHODĚ 

Letos v únoru bylo re�iséru Milo�i Formanovi sedmdesát. Vět�ina na�eho tisku přinesla články o jeho �ivotě osobním i 
uměleckém, připomínala jeho filmy natočené v �edesátých letech tady i ty, které vznikly později � v emigraci. 

Byl krátce �ákem reálného gymnázia v Náchodě. Do primy na�í �koly nastoupil v září 1943. Bylo mu jedenáct a půl 
roku. Narodil se 18. února 1932 v Čáslavi, ve �kolním výkaze je otec Rudolf Forman uveden jako učitel, bytem v Čáslavi 
č. 555, ačkoliv byl v té době u� tři roky v koncentráku. V koncentráku byla u� asi rok i jeho matka Anna. Milo� bydlel 
u strýce Boleslava �vába, obchodníka, v Náchodě na Husově náměstí 542. Ten je v katalogu ze sekundy uveden jako 
poručník. 

Ředitelem �koly byl tehdy Otakar Julák, třídním Formanovy třídy matematik a výtvarník Zdeněk Peisker. V primě měl 
Milo� vět�inou dvojky. Učili ho mj. prof. Va�atová, Hrubecký, na zpěv Augustin Ptáček, v sekundě pak prof. Ke�nerová, 
Krause, dr. Hlaváček a dal�í. V sekundě byl klasifikován kompletně jen v prvním čtvrtletí, v pololetí nejsou zapsány 
v�echny známky. V poznámce je uvedeno: �Hlásil se k odchodu na r. g. v Kutné hoře. 26. ledna 1945� U jmen rodičů jsou 
v tomto katalogu kří�ky, patrně dodatečně doplněné. Oba rodiče toti� zemřeli v koncentračních táborech na tyfus. �kolní 
rok končil krátce po skončení války. Ale to u� tu třináctiletý Milo� Forman nebyl. 

Studentem náchodského gymnázia byl tedy jen půldruhého roku, ve věku, kdy ho atmosféra �koly a města nemohla 
ovlivnit natolik, jako studenty o několik let star�í, ke �zbabělecké� generaci nepatřil. 

Ale� Fetters 

�ÁKOVSKÁ KNIHOVNA 
Ve �kolním roce 2001/2002 přibylo do �ákovské knihovny 80 nových svazků. Knihovna byla otevřena ka�dý den od 7 

hodin do začátku vyučování a první dvě přestávky. V tomto období bylo půjčeno 2295 knih. Knihovnu nav�těvovali jak 
�áci �koly, tak i zaměstnanci. K 1. září 2002 bylo v knihovně 7290 knih. 

Ivo Forejt, správce �ákovské knihovny 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČJ 

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

Na jaře proběhlo ji� tradičně �kolní kolo Olympiády v českém jazyce. Mezi téměř 50 soutě�ícími byly v mlad�í 
kategorii nejlep�í studentky kvarty A Adéla Linhartová a Marie Nováková. Ve II. kategorii postoupily do okresního kola 
Jana Slavíková ze 4.B, Irena Tremčinská a Radka Martincová, studentky kvarty B, Jana Dra�narová ze 4.A a spolu s nimi i 
Tereza Mar�íková z 1.A a Irena �kolníková z kvinty B. 

Jana Slavíková a Irena Tremčinská reprezentovaly úspě�ně i v kole oblastním, byť na postup do celostátního kola 
umístění nestačilo (Jana Slavíková � 3. místo, Irena Tremčinská � 8. � 9. místo). 

Mnoho na�ich studentů zaslalo své práce do soutě�ních přehlídek Náchodské prima sezóny. 

V literární soutě�i patří ji� podruhé 1. místo Janě Slavíkové za divadelní scénář a dvojnásobné prvenství studentce 2. B 
Marii Ilja�enkové za prózu a poezii.  

Na ocenění v kategorii poezie byla nominována i Eva Majerová ze sexty B, ta se spolu s Petrou Jarou�ovou a 
Kateřinou Helikarovou podílela na přípravě a realizaci pásma studentské prózy a poezie, které se i letos setkalo se zájmem 
účastníků Náchodské prima sezóny. 

Po několika letech se na�i studenti znovu účastnili řečnické soutě�e, pořádané Střední soukromou �kolou 
podnikatelskou Náchod. Vystoupení Aleny Vejnarové a Kristyny Recinové ze 3.B ocenila porota čestným uznáním.Bez 
studentů recitátorů a divadelníků by se neobe�la ani příprava několika literárních večerů v náchodském Beránku, 
organizovaných Mgr. Lydií Ba�teckou, ředitelkou Okresního archivu v Náchodě. 

Je moc dobře, �e se i gymnaziální aula stala místem filmových projekcí (KU�, organizovaný Ondrou Pumrem a 
Honzou Je�kem), divadelních zkou�ek Dredu a zajímavých setkání s literaturou. 

Hned v září zde v pořadu Mácha blues a Blues pro bláznivou holku vystoupil pan Mirek Kovářík, profesionální 
recitátor a znalec poezie, v prosinci hovořil o sobě a své knize povídek spisovatel Martin Fahrner, absolvent na�eho 
gymnázia, koncem dubna besedoval se studenty dr. Jaroslav Med, literární historik, pracovník Ústavu pro českou literaturu 
AV v Praze. 

Jindra Nývltová, za předmětovou komisi ČJ 
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VÍTĚZNÁ BÁSEŇ NÁCHODSKÉ PRIMA SEZÓNY 
Mazare Sharif 

Marie Ilja�enková 

Dnes ráno lampy mdle cedily světlo 
Mlhu napadlo, aby spojila kopce a nebe, 

A tak tu stojí: Mramorové pohoří po kolena v mlze. 
A stromy na hraně mé hory zvedly ruce v bezmluvném gestu: 

Vzdáváme se. 
Stromy jako dojem, stromy jako náznak�něco jako sen. 

Mimochodem � dnes v noci jsem byla ve městě Mazare Sharif. 
Chodila jsem po kamenných ulicích, ale nezahalená. 

Ptala jsem se mu�ů, jestli končívají války. 
Řekli: jinak by nemělo cenu bojovat. 

Ptala jsem se �en, jak vypadá nebe rozčtvrcené mří�kou búrky. 
Pastevců z hor, kolik černých ovcí smí být ve stádě. 

Ptala jsem se datlovníků, olejových palem 
Jak �ijí, kdy� �ivotem je pou�ť a fatamorgána si lehá kulisou mezi nocí a dnem. 

Ony zvedly ruce v bezmluvném gestu� docela jako mé stromy. 
A mlha jako bojovník zajala hranici mezi nocí a dnem. 

MATEMATICKÉ ÚSPĚCHY NA�ICH STUDENTŮ 

Stejně jako v minulých letech se studenti na�í �koly zúčastnili různých matematických soutě�í. Nejen, �e přibývá počet 
zájemců o tyto soutě�e,ale v leto�ním �kolním roce dosáhli studenti značných úspěchů. V�ichni úspě�ní ře�itelé jsou ji� 
zmiňováni ve zprávě paní zástupkyně Karastojanovové Ze �kolní kroniky. Já bych chtěla je�tě jednou vyzvednout úspěchy 
nejcenněj�í. 

Pro ni��í gymnázium � primy a� tercie � je nejvy��í stupeň Matematické olympiády MO soutě� okresní. Zde za 
sekundy úspě�ně soutě�ili - Oleják Ondřej 1. - 2. místo, Sedláčková Pavlína a Jára Karel 3. - 4. místo, v�ichni ze II.A. 
V kategorii tercií obsadil Jeni�ta Jan z III.A 1. místo. V okresním kole pořádaném pro kvarty obsadila 1. místo �těpánková 
Lenka z IV.B. 

Pro vy��í gymnázium je organizováno kolo krajské v Hradci Králové. Zde se na pátém místě v kategorii B umístil Jiří 
�ebesta z 2.A, na druhém místě kategorie C Jan Dostál z 1.B. 

Velmi početně obsazená soutě� je Matematický klokan. Ze 4 764 soutě�ících okresu Náchod bylo 341 studentů na�í 
�koly. Největ�í úspěch měli studenti v kategorii pro nejstar�í. V�echna první tři místa patřila díky nim Jiráskovu gymnáziu. 
1. místo Otakar Truněček 3.A, 2. místo Miroslav Cvrček 4.B, 3. místo �těpán Krtička 3.B. V kategorii Junior - 1. místo Jiří 
�ebesta 2.A, 3. místo Petr Vlach V.A. V kategorii Kadet - 2. místo Jan Jeni�ta III.A, v kategorii Benjamín - 3. místo Michal 
Jansa II.B, pouze o jeden bod se li�í 4. místo Pavla Vydry z II.B a páté místo Vladimíra Balcara také ze II.B. 

Proto�e v leto�ním �kolním roce se měnila struktura organizace soutě�í, nedostala se na�e �kola do soutě�e pro ni��í 
ročníky gymnázia Pythagoriády, ve které bývají na�i studenti také úspě�ní. Budeme se sna�it, aby se to ji� nestalo. 

Mnoho chuti do soutě�í a je�tě více radostí z úspěchů přeje za komisi matematiky 

Iva Sr�ňová 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚ�E 

ARCHIMEDIÁDA 

V soutě�i, která je určena pro �áky sedmých tříd (sekund), obsadili na�i �áci první tři místa. Vítězem se stal Pavel 
Vydra (sekunda B), druhé místo obsadil Karel Jára (sekunda A) a třetí skončil Petr Polák (sekunda A). Pořadí na dal�ích 
místech bylo následující: 6. Petra Fi�erová (sekunda A), 8. Pavlína Sedláčková (sekunda A), 20. Andrea Matysková 
(sekunda B), 30. - 32. Michal Beran (sekunda B) a Milo� �těpař (sekunda A). 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 

Kategorie F - osmé třídy (tercie). Také v této kategorii měla na�e �kola vítězného ře�itele, kterým se stal Jiří Svato� 
(tercie B). Na druhém místě skončil Antonín �paček (tercie B). Dal�ími úspě�nými ře�iteli okresního kola byli: 4. Miroslav 
Matějů (tercie A), 5. Eva Suchánková (tercie A), 6. Karel Petránek (tercie A), 7. Vojtěch �ubrt (tercie A), 8. David Ptáček 
(tercie B), 11. Marek Fiala (tercie B) a 12. Monika Máslová (tercie A). 

Kategorie E - deváté třídy (kvarty). Na druhém místě v okresním kole skončil Martin Darebník (kvarta A), třetí místo 
obsadila Kateřina Sedláčková (kvarta A) a 5. Michaela Mačková (kvarta A). V krajském kole, které proběhlo 17.5.2002 
v Hradci Králové, skončila Kateřina Sedláčková na devátém místě a Martin Darebník na čtrnáctém místě.  
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Okresní kolo FO kategorií G, F, E proběhlo opět v areálu fyziky Jiráskova gymnázia. Na výborné přípravě a 
vyhodnocení soutě�e se tradičně podíleli Jaroslav Klemenc (odborný garant) a Zdeněk Polák. 

Kategorie D - první ročníky (kvinty). Do krajského kola postoupilo pět studentů. Na 4. - 5. skončili Jan Dostál (1.B) a 
Vojtěch Zelený (kvinta A). 10. - 11. obsadili Pavel Kabrhel (1.B) a �imon Kvasnička (kvinta A). Na 14. místě skončil 
Tomá� Jirman (kvinta A). 

Kategorie C - druhé ročníky (sexty). Do krajského kola postoupili čtyři studenti. Na čtvrtém místě skončil Martin 
Holeček (2.A). 15. - 17. místo obsadili Jan Zelený (2.A), Jiří �ebesta (2.A) a Jindřich �edek (sexta B).  

Kategorie B - třetí ročníky (septimy). V této kategorii jsme měli jediného soutě�ícího. Otakar Truněček (3.A) obsadil 
páté místo. 

Kategorie B, C, D krajského kola Královéhradeckého kraje proběhly v Hradci Králové 26. 4. 2002. 

Kategorie A - čtvrté ročníky (oktávy). Krajské kolo této tradičně nejnáročněj�í kategorie proběhlo 18.1.2002 v Hradci 
Králové. Z celého kraje postoupilo do této soutě�e pouhých dvanáct studentů. Na 5. místě skončil Jiří Klime� (4.B) a 
6. Ondřej Kmoch (4.A). Oba studenti postoupili do celostátního kola, které se konalo v Liberci. 10. místo obsadil Martin 
Nývlt (4.B). Na�i studenti tvořili čtvrtinu v�ech ře�itelů krajského kola a díky jim se stala na�e �kola nejúspě�něj�í ze v�ech 
�kol, které nemají speciální zaměření na matematiku a fyziku. 

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

Richard Brát 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA VE �KOLNÍM ROCE 2001 � 2002 

�kolního kola kategorie D (kvarty) se zúčastnilo 13 studentů. Do okresního kola postoupily 3 studentky z kvarty A. 
Kateřina Sedláčková získala 3. místo, Marie Nováková se umístila na 5. místě a Michaela Mačková na 6. místě. Kateřina 
Sedláčková postoupila do oblastního kola, kde obsadila 9. místo. 

V kategorii C (1. a 2. ročníky) se �kolního kola zúčastnilo 23 studentů. Do oblastního kola postoupilo 6 studentů. 
Výborné 3. místo obsadil Martin Holeček (2.A), 5. místo obsadila Markéta �iková (2.A), 6. místo Klára Jansová (sexta A), 
8. místo Michaela Dyntarová (sexta A), 9. místo Tereza Hanousková (2.A) a na 11. místě se umístil Petr Miro� (sexta A). 

V kategorii B (3. ročníky) úspě�ně ře�ili úlohy �kolního kola tři studenti. V�ichni reprezentovali �kolu v oblastním 
kole. Výborné 4. místo získal Otakar Truněček (3.A), Luká� Hilman (3.B) se umístil na 10. místě a Roman Řemínek (3.B) 
na 11. místě. 

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

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Biologické olympiády se v leto�ním �kolním roce zúčastnilo celkem 60 studentů, z toho 49 studentů ni��ích ročníků 
víceletého studia a 11 z vy��ích ročníků. 

V kategorii D (prima, sekunda) byl o olympiádu velký zájem, a to v počtu 34 studentů, z nich� první dvě nejúspě�něj�í 
Jana Krutilová (II.A) a Marie �těpánová (II.B) postoupily do okresního kola. Umístili se na pěkných místech, Marie na 
třetím a Jana na sedmém. 

Kategorie C (tercie, kvarta) se zúčastnilo 15 studentů. Kalábová Tereza (IV.B) byla nejúspě�něj�í, na druhém místě 
byla Nováková Marie (IV.A) a na třetím Johnová Eva (IV.B). V�echny tři postoupily do okresního kola a Tereza Kalábová, 
která tam obsadila druhé místo, postoupila do oblastního kola. 

Vy��ích kategorií se zúčastnilo 11 studentů, a to kategorie B (1. a 2. ročníky, kvinty, sexty) osm a kategorie A (3. a 
4. ročníky, septimy, oktávy) tři studenti. V kategorii B na prvních třech místech byly: Dra�narová Alena (V.A), Jirásková 
Jana (VI.B) a Majerová Eva (VI.B). Alena Dra�narová nás úspě�ně reprezentovala v oblastním kole. V nejvy��í kategorii A 
se na prvním místě umístila Radka Zeinerová (4.B) a na druhém místě Markéta Medlenová (4.A). Obě studentky postoupily 
do oblastního kola, kde se umístily na předních místech. V�em studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou 
reprezentaci na�í �koly. 

Jiřina Jarou�ová 

NA�E SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY V KOSTCE 

ODBÍJENÁ � DÍVKY 
5. místo v republikovém finále v Uherském Hradi�ti 11. � 13. ledna 2002  
1. místo v krajském kole v Trutnově 30. 11. 2001 
1. místo v okresním kole v Náchodě 21. 11. 2001 
2. místo v okresním kole �ákyň � Červený Kostelec 21. 5. 2002 
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FLOORBALL � CHLAPCI 
2. místo v krajském finále  - Hradec Králové  28. 1. 2002  
1. místo v okresním kole  - Jaroměř 14. 12. 2001 

PLAVÁNÍ � DRU�STVA 
1. místo v regionálním kole v kategorii studenti stř. �kol � Vysoké Mýto 6. 12. 2001 
2. místo v regionálním kole v kategorii studentky stř. �kol � Vysoké Mýto 6. 12. 2001 
3. místo v soutě�i �O pohár starosty města Náchoda� � Náchod 23. 11. 2001 
Dvě 3. místa, jedno 4. a 6. v okresním přeboru v kategoriích ml. �ákyně, ml. �áci, star�í �ákyně a star�í �áci. 

ATLETIKA 

Středo�kolský pohár 
2. místo v krajském kole v kat. dívek � Týni�tě nad Orlicí 10. 10. 2001 
1. místo v okresním kole v kat. dívek � Nové Město nad Metují 17. 9. 2001 
4. místo v okresním kole v kat. chlapců � Nové Město nad Metují 17. 9. 2001 

Běh do zámeckých schodů (Náchod, 16. 11. 2001) 
1. místo v kategorii střední �koly � dívky 
2. místo v kategorii střední �koly � chlapci 
2. místo v kategorii mlad�í �áci 
3. místo v kategorii star�í �áci 

KO�ÍKOVÁ � CHLAPCI 
5. � 7. místo v okresním kole � Broumov 1. 3. 2002  
7. místo v okresním kole v kat. mlad�ích �áků � Náchod 26. 2. 2002  

Bedřich Nejman 

PĚVECKÉ SBORY 

SBOREČEK 

Ve �kolním roce 2001-2002 uskutečnil sbor celkem 14 vystoupení. V září to bylo hned při dvou slavnostních 
příle�itostech. Dne 18.9. 2001 Sboreček účinkoval v pořadu věnovaném 100. výročí budovy Jiráskova gymnázia a dále 
27.9. zpívali studenti v městském divadle v Náchodě na koncertě ke 140. výročí pěveckého sboru Hron. 

Dal�í příle�itostí pro koncert Sborečku byla vernisá� 18. ročníku Náchodského výtvarného podzimu, která se konala 
16.11. 2001 v prostorách Státní galerie v Náchodě. 

Během prosince se Sboreček věnoval ji� vánočním koncertům. Nejprve to byl 9.12. vánoční koncert v České Skalici 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a potom koncerty v Náchodě. V pátek 21. prosince zazpíval sbor dopoledne na 
náchodské Obchodní akademii, potom na schodi�ti gymnázia a na konec večer v kostele sv. Vavřince. 

Ve středu 27. března studenti zazpívali svým učitelům k jejich nastávajícímu svátku a hned poté v neděli 31. 3. 
účinkovali v Hronově ve společném velikonočním koncertě s hronovskou ZU�. Na konci dubna byl zahájen v Náchodě 
festival Prima sezona, kde Sboreček pravidelně vystupuje na vernisá�ích výtvarných prací studentů.  

Před ukončením �kolního roku 2001-2002 se konal tradiční celovečerní koncert Sborečku v náchodské galerii, která se 
stala oblíbeným koncertním prostorem v na�em městě. 

Uplynulý �kolní rok obohatil program sboru o nové skladby, přinesl nové zá�itky i zku�enosti. V�em zpěvákům, kteří 
věnovali nemálo úsilí i času svému Sborečku, nále�í uznání a poděkování. Díky za vzácné chvilky věnované cyklu Zdeňka 
Luká�e �Jaro se otvírá� i za v�e ostatní, co by se do této stručné zprávy neve�lo. 

Vlastimil Čejp, sbormistr 

SKŘIVÁNCI 

Milí čtenáři, nelekejte se. Ná� ústav nebyl zaplaven zdivočelými ptáky, ale mladými zpěváky a hudebníky. Skřivánci 
jsou vocálně-instrumentální soubor, který nav�těvují nejen na�i studenti, ale i studenti jiných středních �kol v  Náchodě a 
�áci Z� T. G.Masaryka. Soubor má dvě části. Orchestr je slo�en ze zobcových fléten, houslí a viol (violoncello mocně 
sháníme), pěvecký sbor vytvářejí studentky a studenti od primy do 2. ročníku. Věkový rozdíl tu samozřejmě je, ale v�ichni 
si výborně rozumíme. Skřivánci vznikli před �esti lety, mají pravidelné koncerty, hrají a zpívají pro mateřské �koly, natočili 
i svoji magnetofonovou kazetu. V současné době hraje a zpívá téměř čtyřicet nad�enců a připravujeme se na říjnový 
koncert v Polsku. Tě�íme se na shledání při koncertech v na�í krásné aule Jiráskova gymnázia. 

Mgr. Milan Poutník, vedoucí souboru 
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DRED 

Samochvála tehdy smrdí, nemáte-li být nač hrdí � 
Winston Churchill 

DRED, tj. divadlo v sezoně 2001/2002, má nač. 

U� i pro Náchod jsou Talent roku. Pro region celostátní první liga. Pro Česko, ti na Jiráskův Hronov nominovaní. Pro 
mladou alternativu pojem. Záběr �iroký od nonverbálních projektů přes verbální k čínohře. Franken�týn aneb Hra podle 
návodu. Poezie v prostoru � Jiří Kolář Kolá� Koláč. Andrzej Kaszub Pski představuje Miodraga Pavloviče čili Dům lásky. 
Valérie a týden divů. 1. módní přehlídka aneb stvoření světa. Broumov. Praha. Kostelec nad Orlicí. Písek. Hronov. Hradec 
Králové. Náchod. Kolín. 

Ondřej Pumr 

VÝMĚNNÉ POBYTY NA�ICH A NĚMECKÝCH STUDENTŮ 

Jako ji� ka�doročně nav�tívilo na�i �kolu v říjnu 2001 třicet studentů se dvěma pedagogy z partnerského gymnázia v 
Georgsmarienhütte. Pro na�e přátele z Německa byl připraven bohatý program a plno zajímavých výletů (prohlídka zámku 
v Opočně, pevnosti na Dobro�ově, obřího akvária v Hradci Králové, celodenní výlet do Prahy ...). 

Na přelomu února a března 2002  pak strávili na�i studenti třetích ročníků a kvarty A v doprovodu dvou pedagogů 
Jitky Fi�erové a Lenky Martinkové jedenáct dní v Dolním Sasku v rodinách svých německých partnerů. Na�i studenti měli 
mo�nost se během pobytu aktivně zapojit do vyučování na Gymnáziu v Oesede, byla pro ně připravena i výuka německého 
jazyka pod vedením německých učitelů. Také nav�tívili mnoho zajímavých míst a seznámili se s jejich historií (Osnabrück, 
Münster, Bad Rothenfelde). 

Nejzajímavěj�í byl celodenní výlet do Brém. Studenty zaujala prohlídka muzea �Universum Science Center�, kde si 
mohli vyzkou�et, jak fungují různé fyzikální zákony. Průvodkyní po městě nám byla německá spisovatelka dětských knih 
Annelies Schwarz, která se narodila v Čechách, ale po válce byla odsunuta do Německa. 

V dubnu 2002 se někteří studenti setkali s paní Annelies Schwarz znovu. Nav�tívila na�i �kolu a se studenty oktáv a 
čtvrtých ročníku besedovala o poválečném odsunu Němců. Pro studenty tercie A a kvarty A si připravila povídání o své 
knize �Babička �ije v Africe�, která nyní vy�la i v českém jazyce. 

Lenka Martinková 

VÝMĚNNÝ POBYT V DÁNSKU 

Na�e cesta započala v nepříjemných pět hodin třicet minut jednoho květnového nedělního rána před budovou 
gymnázia. Naskládali jsme se do autobusu, paní profesorky nás je�tě pětkrát přepočítaly a mohlo se jet. 

Cesta vcelku utíkala. Kdy� jsme překročili dánské hranice, trochu na nás dolehla nervozita. Začalo nám toti� docházet, 
�e přijedeme do Give, rozeberou si nás v podstatě neznámí lidé, odvedou do svých domovů a budeme sami a bude se nám 
stýskat. Někteří dokonce propadli hysterii, kdy� zjistili, �e anglicky neumí dát dohromady ani kloudnou větu, nato� pak 
souvětí. Tito hysterici si začali horečně psát na ruce aspoň základní anglické fráze jako I am hungry nebo Where is the 
toilet? Nejhor�í v�ak bylo, �e jeden člen na�í skupiny zapomněl mluvit i česky, zmateně ze sebe chrlil sled 
smyslnedávajících slabik a mermomocí se chtěl schovat pod sedadlo, ale to u� zasáhl jeden ze statných řidičů a zklidnil 
situaci. Byli jsme tam! 

Já se svým Dánem Christianem a samozřejmě s jeho matkou, která řídila, jsme se vydali do mého budoucího bydli�tě, 
vzdáleného asi �estnáct kilometrů od Give. Byla to obrovská kraví farma. Ten večer mě je�tě Chris provedl jejich 
zemědělským královstvím a představil zbytku rodiny. Usínal jsem unaven, ale pln dojmů a očekávání. 

První den jsme se vydali na obhlídku pamětihodností nedaleko Give. Nav�tívili jsme jedno z nejstar�ích míst 
v Dánsku- městečko Jelling, zajímavé předev�ím tím, �e před místním kostelem stojí 2 velké kameny s runovým písmem a 
nedaleko do vý�ky ční kopce, které představují hrobky dánských králů z 9. století. V�ichni jsme zároveň hodnotili přede�lý 
večer a předháněli se v popisu vybavení domů na�ich dánských kamarádů. Mnoho studentů stejně jako já nebydlelo 
v samotném Give, ale v okolí na farmách. 

Druhý den jsme měli na programu sportovní dopoledne � tam jsme se v�ichni jak se patří vydováděli. Mohli jsme hrát 
volejbal, fotbal, basketbal a roundbal, co� je něco jako bejsbol, ale hraje se to pálkami na líný tenis. Já jsem u toho nebyl, 
ale prý jsme dánské studenty v této hře roznesli na kopytech. K polednímu se ná� program přestěhoval do přístavního města 
Kolding, v něm� jsme nav�tívili zámek. Zámek v minulosti dvakrát vyhořel, podruhé ji� nebyl plně zrekonstruován, ale 
pouze zastře�en a na zřícených místech zakryt moderní konstrukcí. Interiéry neslou�í pouze k vystavování historických 
exponátů, ale i k předvádění děl moderních umělců a designérů. Mně osobně se tam moc líbilo. Odpoledne jsme strávili 
v Give a večer hráli bowling.  

Třetí den pova�uji za vrchol celého pobytu. Jeli jsme toti� na celodenní výlet k Severnímu moři. Na pobře�í se 
rozprostíraly a� k obzoru písečné duny porostlé travou, sem tam z nich vykukovaly �elezobetonové krabice. Po bli��ím 
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prozkoumání jsem zjistil, �e ty krabice jsou zbytky německého opevnění z II. světové války, měly slou�it jako obrana proti 
případné invazi spojenců. Nám poslou�ily jen jako dobré místo pro slunění nebo jako zajímavý pohled pro umělecké foto. 
U moře foukal docela silný vítr, vlny se zvedaly do vý�e dospělého mu�e, slunce neúprosně svítilo a já se jen divil, kde 
jsou ty krásné slečny oděné jen v bikinkách a kdy vyskočí z poza rohu nějaký ten dánský Mič Bjukenen? A ono nic! Mo�ná 
to bylo tím, �e i přes úpornou práci slunečních paprsků měl vzduch stě�í dvacet tři stupňů, no a voda na tom byla je�tě o 
deset stupňů hůř. Ale mně a několika dal�ím odvá�livcům, dokonce i jedné odvá�livkyni, to nedalo a rozhodli jsme se 
smočit víc ne� jen chodidla a lýtka. Koupání bych shrnul jednou větou: Byl to masakr. Jak rychle jsme do moře vběhli, tak 
a mo�ná je�tě rychleji jsme z něj vyběhli. Av�ak stálo to za to. Kdo mů�e říct, �e se koupal v Severním moři? Po návratu od 
moře byla u �koly naplánována velká grilovací akce, stála za to. Je�tě, kdy� si teď vzpomenu, z koutku mi teče slina.  

Čtvrtý, tedy předposlední den, se �lo do v�emi tak očekávaného LEGOLANDU!!! Lego, v�ude samé lego! Hvězdné 
války z lega, indiáni z lega, piráti z lega a i �iví. Někteří z nás se nechali unést a u� poskakovali kolem postavy Darta 
Vadera a modelu droida R2-D2 (pro neznalé: to jsou postavy z Hvězdných válek). V�ichni jsme vyrazili na lov se svými 
automatickými fotoaparáty. Nemít na fotce obřího indiána nebo lehkou děvu z westernového městečka, to by byla hanba. 
Ale v�ichni jsme věděli, �e to není to nejlep�í v LEGOLANDU, je�tě tu přece byly atrakce � jupííííí. �li jsme na to opatrně 
od malých lodiček a vláčků přes rychlej�í vláčky a lodičky a� k rychlým lodičkám a vláčku. Měl podobu pohádkového 
draka. Ale ani dračí jízda nám nestačila. Nevěděli jsme, co s tím. Chtěli jsme pořádné vzrů�o. Pak to při�lo: �EX-TRE-ME-
RA-CING�, přečetl někdo na vzdálené ceduli a �lo se. To byl pocit, cítit �aludek v nose a přitom se je�tě smát na celé kolo. 
Mnohé z nás to uchvátilo natolik, �e si dali nejméně deset jízd. Dokonce i na�e paní profesorky a dánský profesor se 
odhodlali ozkou�et tuto ďábelskou dráhu. V�em se moc líbila, ale paní prof. �tegerové stačila jen 1 jízda. Prý si �etří 
�aludek na jiné atrakce. 

V pátek jsme měli znovu sportovní dopoledne a v poledne nás čekala náv�těva na radnici. Tam nám zástupce města 
vysvětloval, jak funguje městská samospráva, jak je závislá na dánské vládě a na EU. Dokonce jsme se i ptali  na 
kriminalitu a �kolství. Bylo to zajímavé. Pak u� následovalo poslední odpoledne strávené s na�imi hostitelskými rodinami. 
Ve čtyři hodiny byl naplánován odjezd. Vřele jsme se rozloučili a u� byli na cestě domů. 

Luká� Bauer, 1.B 

CHEMIE A DĚJEPIS �LY DOHROMADY 

Cesta do Polska�. 

Na�e gymnázium patří mezi aktivní střední �koly, které své studenty vysílají na výměnné pobyty a exkurze v�eho 
druhu. Německo, Dánsko, �védsko, Francie, Anglie�nic nám není cizí. Tentokrát jsme zůstali věrni Slovanům a vypravili 
jsme se do sousedního Polska � spojení historie s chemií se ukázalo vhodnou náplní na�eho poznávání. 

Vyrazili jsme 3. října přes Jeseníky, Ostravsko a Tě�ínsko do Polska a 6. října u� jsme byli zpět. Na�e trasa vedla 
nejprve do Velkých Losin, kde jsme odhalili tajemství výroby ručního papíru, následovala náv�těva podniku Biocel 
v Paskově a nahlédnutí do tajů přeměny lesů v celulózu a krmné kvasnice. 

Kdy� jsem se nasytili továren, čekal nás Památník bojů za svobodu 1938-45 v Hrabyni, a proto�e jsme se nacházeli na 
Ostravsko-Karvinsku, nevynechali jsme samozřejmě Hornické muzeum na dole Anselm v Ostravě-Petřkovicích. 

Pape�ovo rodi�tě 

Cesta vedla do dal�ích dolů, tentokrát solných ve Věličce na druhé straně hranic. Neopomněli jsem se zastavit ani 
v pape�ových rodných Wadovicích a v někdej�ím hlavním městě Polska, kouzelném Krakově. Exkurzi zakončila náv�těva 
osvětimských koncentračních táborů Auschwitz I. a Birkenau. 

Atmosféra podzimu 

Pokud jde o mne, nejvíce na mě zapůsobil památník v Hrabyni. Podzim dodal expozici tanků, obrněných transportérů a 
děl v přilehlé aleji zvlá�tní atmosféru a o nic méně nebyl působivý ani snímek zachycující Ostravskou operaci na konci 
2. světové války, který nám v muzeu na závěr prohlídky promítli. 

Celá akce proběhla hladce, za co� vděčíme předev�ím profesorkám Suchankové a �tegerové, které neúnavně 
doplňovaly výklad průvodců a starostlivě o nás ve dne v noci pečovaly. 

Jana Slavíková, za účastníky exkurze 

POPRVÉ NA HISTORIÁDĚ VE SVITAVÁCH 

Za časů slávy kejklířů, kdy čest a hrdost vládla, 
�el krajem jeden z rytířů, co volba na něj padla. 
Pohanům hrdě se postavit a s mečem v ruce rvát se 
Za pradávné to poselství on musí sám teď prát se. 
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Ref.: Poselství v písních zaznívá u� od počátku věků: 
Potírej zlo,  co za �iva páchá se na člověku. 
Ve slávě bo�í čest si chraň, za láskou projdi zemi   
Pozvedni svého ducha zbraň, bij se zbraněmi v�emi. 

(Hudba i text Ivan Mezlík) 

Těmito ver�i hymny zvané Poselství  jsme byli přivítáni v dubnu tohoto roku na celorepublikové dvoudenní dějepisné 
soutě�i na gymnáziu ve Svitavách. Čtyřčlenný pracovní tým �áků ni��ích ročníků na�eho gymnázia tvořil Martin Kábrt 
z primy, sekundány zastupoval Milo� �těpař, tercii reprezentoval Jan My�ák a jedinou dívkou v týmu byla kvartánka Anna 
Kubíčková. V�ichni jsme jeli do Svitav s velkým nad�ením, ale i s nemalým napětím a zvědavostí. K účasti v soupeření ve 
v�eobecných historických vědomostech získaných při výuce dějepisu a z vědomostí �nadstavbových� nás pozval nestor a 
hlavní organizátor soutě�e pan Mgr. Ivan Bauer z Golčova Jeníkova. Na Historiádě jsme oproti �ákovským týmům 
z pra�ského, zlínského a plzeňského gymnázia byli učinění benjamínci, kteří za svoji odvahu účastnit se dějepisného klání 
16nácti gymnaziálních dru�stev byli v samém zahájení soutě�e přivítáni a oceněni potleskem. Velmi brzy jsme pochopili 
proč.  Jednotlivé  úkoly vy�adovaly pro práci celého dru�stva maximální soustředění, logické historické my�lení, přesnost, 
hbitost, vůli a ochotu respektovat svého soutě�ícího partnera v týmu a dal�í vlastnosti nutné pro týmovou práci, na kterou 
na�i �áci nejsou zvyklí. Soutě� měla vysokou odbornou úroveň, ve velké míře byla zaměřena na odborné vědomosti 
z historie litomy�lského panství. 

Nestydíme se za skutečnost, �e jsme nebyli příli� úspě�ní. Ná� úspěch vidíme v tom, �e jsme také nebyli poslední ! 
Konkurence ve Svitavách byla opravdu veliká. A to je dobře. Delegovaní zástupci ni��ích tříd na�eho gymnázia se cítili 
pouhými hvězdičkami vedle záře vítězné hvězdy pra�ského gymnaziálního dru�stva. Pochopili, jak odli�né světlo mají 
gymnaziální hvězdičky na různých místech na�í republiky. 

A ji� nyní také pochopili, jak velká bude jednou konkurence, a� za několik let po slo�ení maturitní zkou�ky budou 
usilovat o přijetí ke studiu na některý presti�ní humanitní obor. 

Neúspěch na�i mlad�í gymnazisté nesli rozumně. Ale nevzdají se! A to je důle�ité! Ji� víme, jak pracovat, jakou 
formou se na pří�tí Historiádu, která se bude v tomto �kolním roce konat v Kutné Hoře nebo v Plzni, připravovat. A věříme, 
�e  za několik let tým Jiráskova gymnázia se propracuje na pěkná přední místa. 

Ze Svitav si na�e soutě�ící čtveřice �mendíků a rekrutů náchodských� vedle pěkných zá�itků a dojmů přivezla pár 
drobných suvenýrů a hlavně �tvrdě vydělané� pra�ské gro�e . A o tom, �e Historiáda není pouze zkou�kou dějepisných 
vědomostí, vypovídají i slova písně Poselství, kterou máme ze Svitav v paměti : 

Pozvedni svého ducha �tít nyní i v ka�dé chvíli, 
Hleď papír svědomí svého mít bez hříchu čistě bílý. 
Hrdost a čest Tě provázej, rytíři z vůle Bo�í, 
Ať Ti Tvůj král, jen� Bohem zván, poklonu k nohám slo�í. 

Ref.: Poselství v písních zaznívá u� od počátku věků: 
Potírej zlo, co za �iva páchá se na člověku. 
Ve slávě bo�í čest si chraň, za lásku projdi zemi 
pozvedni svého ducha zbraň, bij se zbraněmi v�emi. 

Blanka Dvořáčková 

ZDRAVOTNÍ KROU�EK 

Zdravotní krou�ek pracoval od podzimu, zájmově i přípravou na okresní soutě�, které se zúčastnily dvě hlídky 
studentů ze sekundy a tercie.  

V soutě�i hlídek mladých zdravotníků II. stupně okresu Náchod vybojovaly na�e hlídky 7. (sekunda) a 11. (tercie) 
místo. 

Věra Prachařová 

FILMOVÝ KLUB KU� 

V roce 2001 se nám s pomocí Z. Poláka podařilo zprovoznit promítací kabinu zdej�ího gymnázia a na podzim zde 
začal pod vedením J. Je�ka a O. Pumra pořádat pravidelné filmové seance filmový klub KU� � Klub Unikátních 
�estnáctimilimetrových filmů. Přes počáteční chladný přístup studenti rychle pochopili, �e podobnou nabídku kvalitního 
filmového umění v unikátním formátu 16 mm s odbornými lektorskými úvody jinde nenajdou a zájem o jednotlivá 
představení  se uspokojivě zvý�il. Během sezóny mohli zájemci zhlédnout celou řadu filmů předev�ím z dílny na�ich 
nejvýznamněj�ích re�isérů. Jmenujme alespoň M. Formana, V. Jasného, V. Chytilovou, T. Vorla, F. Vláčila atd... 

Na pří�tí �kolní rok chystáme zejména zajímavé ukázky z polské a ruské kinematografie a věříme, �e na�e činnost, do 
které se bezpochyby opět zapojí i studenti, bude pozitivním přínosem pro kulturní �ivot na�eho ústavu.  

Za KU� Jan Je�ek 
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PŘÍRODOPISNÝ KLUB 

Na jaře 2002 zahájil na Jiráskově gymnáziu svoji činnost Přírodopisný klub. Náplní tohoto klubu jsou předev�ím 
vycházky do přírody a exkurze na zajímavé lokality, poznávání rostlin a �ivočichů, ochrana přírody, studium bezobratlých 
s pomocí nejmoderněj�ích binokulárních mikroskopů atd� 

Zatím proběhlo 7 akcí, během kterých jsme mimo jiné nav�tívili i nejvýznamněj�í přírodní rezervace Náchodska. Zde 
jsme viděli ukázky druhově velmi bohatých �přírodních� ekosystémů - za zmínku určitě stojí např. poslední fragmenty 
slatinných luk a lu�ního lesa - PR Chropotínský háj, Zbytka a Dubno. Ze vzácných rostlin jsme viděli např. několik druhů 
orchidejí (bradáček, vemeník, kru�tík, prstnatce), magickou květinu áron plamatý s unikátním způsobem opylení, 
v zatopeném lomu jsme pozorovali rozmno�ování oboj�ivelníků (kromě �ab jsme viděli i vzácného čolka horského a 
velkého, z rostlin vodní maso�ravku bublinatku). Klub bude pokračovat i v pří�tím �kolním roce a doufám, �e se do jeho 
činnosti zapojí dal�í  zájemci o přírodu nejenom z řad studentů na�eho gymnázia. 

Jan Je�ek 

KNI�NÍ DAR 

Dagmar a Ivona Tláskalovy, učitelky, náchodské rodačky, nyní �ijící v Mladé Boleslavi, bezúplatně darovaly Jiráskovu 
gymnáziu v Náchodě dal�ích 21 knih vzdělávací literatury pro jeho �ákovskou a učitelskou knihovnu. 

Děkujeme Pavel �koda 

SEZNAM STUDENTŮ VE �KOLNÍM ROCE 2001 � 2002 
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním. 

Třída: prima A 
Třídní učitel: Ko�vanec Zdeněk 
*Adler Filip, Balcarová Aneta, *Balcarová Marcela, *Borůvková Al�běta, Hornych Luká�, *Hůlková Johana, Jakl Radek, 
*Jánský Michal, *Jirásková Ludmila, Jirman Martin, Krejčíř Tomá�, Kří� Michal, *Kune�ová Michaela, *Marek Jakub, 
Mikunda Jakub, *Minařík Jan, Mrověc Pavel, Plachý Jakub, Poláčková Martina, *Putalová Tereza, *Schneiderová Jana, 
*Schuma Marek, Siberová Natálie, *Svobodová Barbora, *�kopová Zuzana, *Varmus Tadeá�, *Vávra Ivan, *Zelená 
Magdaléna, *Zídka Václav 

Třída: prima B 
Třídní učitel: Nývltová Jindra 
Barto� Luká�, Bergerová Pavlína, Faltová Jana, *Hedvík Adam, Horčičika Luká�, *Hynek Jakub, Je�díková Lenka, *Kábrt 
Martin, Kavková Michaela, *Kopecká Markéta, *Lambert Vladimír, Macek Petr, Pacner Jan, *Pitřinec Jan, Poláčková 
Veronika, *Přibyl Petr, Rajs Jiří, Řada Michal, *Slavíková Kristýna, *Svato�ová Iveta, �mídová Barbora, *�těpánová 
Ludmila, �těpánová Věra, Vainerová Natálie, Venclová Klára, *Wagnerová Aneta, *Zeinerová Lucie, Zmu�ková Nika 

Třída: sekunda 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: sekunda 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, Pralovszká Sára, 
*Reichmann Luká�, Rojtová Michaela, *Rýdlová Lucie, *�těpánová Marie, *Vančáková Jana, *Vávrová Daniela, 
*Vítková Kateřina, Vlčková Vendula, *Vydra Pavel, *Zajícová Martina 

Třída: tercie 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, Plachá 
Karolína, *Suchánková Eva, �karda �imon, �koda Jáchym, *�olcová Jana, �těpán Vojtěch, *�ubrt Vojtěch, *�ulcová Jana, 
Vlach Luká�, *Zelený Jiří 
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Třída: tercie 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: kvarta 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, Vajsar Ale�, *Vančáková 
Klára, Verner Samuel 

Třída: kvarta 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, 
*Va�íčková Lenka, Zatloukalová Ilona  

Třída: kvinta A 
Třídní učitel: Mgr. Janu�ová Hana 
Brandová Lucie, Brátová Julie, *Dra�narová Alena, *Erbenová Jana, 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, Preclík Michal, Rak Adam, *Rinn Radek, Ryznar Vojtěch, Smutník 
Martin, Tyl�ová Michaela, Vlach Petr, *Zelený Vojtěch  

Třída: kvinta B 
Třídní učitel: Venclíková Iva 
Bergerová Andrea, Bílek Jan, 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, 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: sexta A 
Třídní učitel: Mgr. Bergrová Helena 
Diblík Jan, Dra�nar Ale�, *Dyntarová Michaela, Hanu� Vít, Horáková Monika, Chadimová Michaela, Jansová Klára, Kábrt 
Tomá�, Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kolín Pavel, Kovalčík Václav, Kovář Ondřej, Král Jan, Kvapilová Michaela, 
Mach Milan, *Miro� Petr, *Poláčková Monika, *Stárková Aneta, Stra�ilová Kateřina, Teichmann Radek, Tichý Tomá�, 
*Tomková Lenka, Valenčin Filip, Zima Zdeněk  

Třída: sexta B 
Třídní učitel: �kodová Hana 
Dra�nar Tomá�, Ducháč Martin, 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, Plachá Tereza, Roman Tomá�, Slezák Martin, Soldán Jan, Srba Jindřich, *�edek Jindřich, 
�olcová Veronika, *Tremčinská Irena, Zavřel Jan, Zeidler Marek, Zilvar Václav  

Třída: oktáva A 
Třídní učitel: Oleják Jiří 
*Apltauerová Petra, Balcarová Hana, *Barto�ová Dagmar, Ba�ová Petra, Bůnová Daniela, *Cvetanova Lilia, Ducháčová 
Veronika, Jirmanová Dita, 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  
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Třída: oktáva 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: 1.A 
Třídní učitel: Rojtová Iva 
Bene� Zdeněk, Bure�ová Kateřina, *Ducháčová Lenka, Frimlová Kateřina, Fuchsová Diana, Hájková Petra, Ha�ek Ivan, 
Hnyková Radka, Jenková Jana, Johnová Ivana, Ka�parová Barbora, Kaválek Michal, *Ko�nerová Jitka, Krtičková Barbora, 
Mar�íková Hana, *Mar�íková Tereza, Máslová Veronika, *Novák Radek, Novotná Adéla, Palusková Jitka, Papou�ková 
Ilona, Přibylová Helena, Rame� Pavel, Rohulánová Anna, Ruprichová Kateřina, *Ry�avá Andrea, �ichová Petra, �trausová 
Lenka, Takáč Filip, Tomá�ová Martina 

Třída: 1.B 
Třídní učitel: Mgr. Sr�ňová Iva 
Bauer Luká�, *Borovková Kateřina, Bur�íková Hana, Cipra Josef, Cvikýřová Jana, Černohouz Petr, Čuhanič Ondřej, 
Daněk Jiří, *Dostál Jan, Faltová Věra, Hejzlarová Lucie, Homolková Tereza, *Chmelík Dominik, *Chrenko Jakub, 
Jeníková Jana, *Kabrhel Pavel, Ko�vancová Renáta, Kr�ňáková Jana, Lep� Ondřej, Marková Michaela, Pácal Jakub, 
Paulíčková Marcela, *Pilcová Kateřina, Rufferová Ivana, *Sobotka Petr, �enková Jana, �olc Martin, Voborníková Marie, 
Votava Jan, Zelená Simona 

Třída: 2.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: 2.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: 3.A 
Třídní učitel: �tegerová Věra 
Bednář Ondřej, *Dundálková Jana, Fruncová Veronika, *Hofmanová Barbora, Hrachová Irena, Jelínková Lenka, 
Jirmanová Martina, Ka�parová Dita, *Kejdanová Barbora, *Kortusová Lucie, 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, �imon Jiří, �pačková Lenka, *�tíchová 
Vendula, �trofová �árka, *Truněček Otakar, Vaněk Jiří, Velehradská Monika, Vlčková Iveta, Voltr Tomá� 

Třída: 3.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�, Kupka Petr, 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: 4.A 
Třídní učitel: Jarou�ová Jiřina 
Antl Jan, Balcar Josef, Bohadlo Martin, *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 
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Gita, Smolíková Aneta, *�efcová Irena, �orfa Petr, *Tvrdíková Klára, Tyl� Radek, Tyl�ová Andrea, *Vondřejcová 
Monika, Wicha Marek, Zelená Eva 

Třída: 4.B 
Třídní učitel: Mgr. Suchanková Jarmila 
Bauer Jan, Bednář Marek, Cvrček Miroslav, Ducháč Pavel, Felgrová Helena, Hladíková Tereza, Chudá Petra, Klemmová 
Nikola, *Klime� Jiří, Koubková Martina, Ko�ená Alena, Krtička Michal, Kůrka Jan, Langr Martin, Lásková Kristina, 
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 
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Chcete naučit své děti hospodařit  
s penězi?  Poznejte zvýhodněný  
účet SPOROJUNIOR. 
 
 

Sporojunior je sporo�irový účet, který je určen pro Va�e děti. K účtu mů�ete 
vyu�ít �iroké nabídky základních a doplňkových slu�eb. Sporojunior naučí 
Va�e děti samostatnosti a nezávislosti. 
 

Co účet Sporojunior Va�emu dítěti nabízí? 
 

•  Jednodu�e a efektivně spravovat osobní finance, získat tak zku�enost 
s prvním vlastním bankovním účtem. 

•  Provádět bezhotovostní operace v tuzemsku prostřednictvím platební karty   
vydané k účtu, které lze vyu�ít k placení zbo�í nebo slu�eb v obchodech. 

•  Vybírat hotovost z bankomatů v České republice. 
•  Sjednat trvalý příkaz k úhradě, popřípadě souhlas s inkasem. 
•  Moderní, bezpečný a rychlý způsob nakládání s prostředky na účtu přes  

telefon a počítač prostřednictvím slu�eb přímého bankovnictví, a to bez  
ohledu na otevírací dobu poboček České spořitelny: Servis 24 

      a GSM Banking - SIM Toolkit. 
•  Výběr a vklad hotovosti lze uskutečnit v nejrozsáhlej�í síti poboček. 
 

Jaké dal�í výhody Sporojunior přiná�í? 
 

Při výborných studijních výsledcích, tj. bude-li dolo�en studijní průměr do 1,5  
včetně, přiznáme ke spořitelnímu vkladu úrokové zvýhodnění. 
 

Co získáte k účtu Sporojunior zdarma? 
 

•  Správu a vedení účtu. 
•  Vydání platební karty Visa Electron Sporojunior. 
•  Aktivaci slu�eb přímého bankovnictví. 
•  Zřízení, změnu a zru�ení trvalých příkazů. 
•  Informace o zůstatku a pohybech na účtu prostřednictvím měsíčního  

výpisu zasílaného po�tou. 
 

Co je třeba ke zřízení účtu Sporojunior? 
 

•  Platný průkaz toto�nosti a rodný list majitele účtu (dítěte). 
•  Platný průkaz toto�nosti zákonného zástupce. 
 

Bli��í informace Vám rádi poskytneme v pobočce České spořitelny  
v Náchodě na Karlově náměstí 179, telefon 491 415 231 nebo na informační  
lince 800 207 207. Tě�íme se na Va�i náv�těvu. 

                                                                                                
 a 
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