
ŠKOLNÍ ROK 2002 – 2003 

Téměř celé první pololetí školního roku byla škola omezována rekonstrukcí přístavby. Nešel 
rozhlas, vnitřní telefony, kanceláře byly v provizorních prostorách a na vše bylo málo místa. 
Výsledek ovšem stojí za to. Nejen, že se škola zbavila stále se zhoršujících problémů se statikou 
přístavby a se stropem tělocvičny, ale získala kromě lepších užitných vlastností i na vzhledu. 

Přístavba je nyní účelná, vzdušná, lidem otevřená a zvenku barevně sladěná se starou budovou. 
Má nová okna, střechu a zateplení. 

V tělocvičně je nádherný, praktický a voňavý dřevěný strop a úsporné, míčům odolné osvětlení. 
Za to vše patří poděkování našemu zřizovateli Královéhradeckému kraji, který akci zajistil 

finančně, atelieru Tsunami, který vše vyprojektoval, firmě INVEKO, která vše kvalitně 
zrealizovala, a panu Ing. Brandejsovi vykonávajícímu stavební dozor. 

Poděkovat je nutné samozřejmě i všem zaměstnancům a studentům za trpělivost, s jakou snášeli 
veškeré obtíže s akcí spojené. 

Nemalé úsilí bylo také vynaloženo na péči o starou budovu. Byly dokončeny nátěry vnější části 
oken do dvora školy, vymalovány chodby ve 2. a třetím nadzemním podlaží, jako každoročně 
zrekonstruovány 4 třídy vymalováním, výměnou PVC, nátěrem radiátorů a tabulí, opravena část 
kanalizace a mnoho dalších drobností. 

Koncem kalendářního roku byla také vypracována projektová dokumentace k celkové 
rekonstrukci 1. podzemního podlaží, v němž jsou převážně šatny v naději, že koncem školního roku 
se bude tato velmi potřebná akce realizovat. Náš zřizovatel bohužel nenašel ve svém rozpočtu 
nezbytné prostředky na zahájení prací. 

Je to škoda, protože stav šaten je to, co nás na stavu budovy pálí nejvíce. 
Nadále máme na paměti naše projekty na vybudování mediatéky se studentským klubem i 

výtahu pro bezbariérový vstup do školy. V době, kdy zřizovatel velmi těžko hledá prostředky na 
řešení havarijních situací škol, nám však nezbývá než hledat prostředky na „nadstandart“ jinde. 
Oceníme v tomto směru každou pomoc, každý nápad. 

Naštěstí se doba v tomto ohledu mění k lepšímu. Škole pomáhá stále více sponzorů a daří se 
nám získávat i nějaké granty. 

Věcné a finanční dary škole poskytli Česká Spořitelna, a. s., Ing. Miroslav Šolc, Platex s.r.o. 
Česká Skalice, PEACOCK a.s., Náchod, Sněžka, výrobní družstvo, Náchod, Ing. Pavel Voltr, 
Nadace zaměstnanců Komerční banky, a.s. Jistota, Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 
Jiráskově gymnáziu v Náchodě a Nadace Jiráskova gymnázia. 

Velmi vstřícný je k nám Atelier TSUNAMI. 
Všem dárcům děkuji. 

Grant jsme získali na Primární preventivní program ve výši cca 42 000 Kč a na navázání 
spolupráce s partnerskou školou v Bois de Roi ve Francii ve výši 1 000 €. 

Za zdařilý krok považuji i otevření pobočky Pedagogického centra Hradec Králové v budově 
naší školy. Učitelé tak mají možnost snadného přístupu k dalšímu vzdělávání, můžeme využívat 
některé jejich vybavení a otevíráme školu široké pedagogické veřejnosti a dalším zájemcům 
o programy centra. 

Samozřejmě nejvíce nás těší vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímacím řízení na 
vysoké školy. Letos bylo ke studiu přijato 76,2% absolventů. 

Převládající spokojenost s řešením našich místních problémů mi poněkud kalí nekonečné 
handrkování kolem nového školského zákona (psal jsem o něm už ve školním roce 2001 – 2002) a 
kolem zákona o pedagogických pracovnících. Velmi mne znepokojuje i kvalita jejich návrhů. Obě 
tyto normy naše školství nutně potřebuje stejně jako větší množství peněz a tolikrát deklarovanou 
optimalizaci. 

V dohledné době se tak můžeme v celostátním měřítku těšit snad jen na Rámcový vzdělávací 
program gymnaziálního vzdělávání, který umožní školám tvořit svůj vlastní vzdělávací program. 
Jeho návrh byl nyní předložen k veřejné diskusi na www.vuppraha.cz/aktualni_ukoly/RVPGV/obsah.htm. 

http://www.vuppraha.cz/aktualni_ukoly/RVPGV/obsah.htm


Pavel Škoda, ředitel školy 

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA - ŠKOLNÍ ROK 2002 - 2003 

Ve školním roce 2002 - 03 nastoupili profesoři po prázdninách k přípravným pracím 27. srpna. 
Přivítali prof. Šárku Škodovou (Čj, Nj), která se vrátila po mateřské dovolené, a nového kolegu 
Štěpána Macuru (Čj, D, Z). V tomto školním roce nebyly žádné opravné zkoušky. Jeden student 
konal doplňovací zkoušku z českého jazyka a z biologie, aby mu mohlo být nostrifikováno 
vysvědčení z USA.  

Začátek školního roku byl poznamenán pokračujícími stavebními úpravami v přístavbě školy, 
které byly zahájeny začátkem července. Kancelářské prostory byly vystěhovány do dvou 
jazykových učeben a mimo provoz byla jedna učebna a sborovna v přístavbě. Kvůli nedostatku 
učeben byla k výuce využívána i aula a odborné laboratoře. Mimo provoz byla i tělocvična, kde se 
měnilo osvětlení a obložení stropu, a posilovna, která sloužila jako sklad nábytku z přístavby. Od 
září byl v přístavbě k dispozici pouze zrcadlový sál. V budově nefungovala vnitřní telefonní síť. 

Září 
Pro studenty začal školní rok 2. září, tentokrát bez projevů ministryně školství a ředitele školy, 

protože i školní rozhlas byl mimo provoz. Třídní profesoři přivítali nově přijaté žáky do primy (60 
studentů) a do 1. ročníku (60 studentů). 3. září začala výuka podle pravidelného rozvrhu.  

12. září zhlédli všichni studenti kromě primánů a sekundánů v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka muzikál "Šumař na střeše". Odpoledne vyrazili studenti 1.A s prof. Ježkem a Macurou na 
dvoudenní seznamovací výlet do Zdoňova. S rodiči primánů se na třídní schůzce seznámili příslušní 
třídní profesoři.  

13. září odjela skupina 46 španělsky mluvících studentů s prof. Venclíkovou, Janušovou a 
Pavlíkem do Španělska. Místem pobytu bylo Lloret de Mar na Costa Brava. V programu byl 
celodenní výlet do Barcelony, návštěva aquaparku a prohlídka Dalího muzea ve Figueras. Vrátili se 
v neděli 22. září.  

16. září besedovali studenti dějepisného a společenskovědního semináře se sudetskými Němci, 
rodáky z Broumova. Beseda se konala při příležitosti odhalení Kříže smíření v Teplicích nad 
Metují. Jedna studentka konala opravnou maturitní zkoušku z biologie a uspěla. 

18. září se naši studenti opět zúčastnili Srdíčkového dne, jehož výtěžek byl v tomto roce 
věnován dětským zařízením postiženým povodněmi. Z naší školy se vydalo prodávat v ulicích 
města barevná srdíčka 20 studentů. Na účet pořádajícího občanského sdružení Život dětem jsme 
odeslali 20.431,20 Kč, částka byla využita na pomoc Základní škole v Terezíně.  

19. září profesorský sbor zahájil tento školní rok v odpoledních a večerních hodinách šašlikovou 
party.  

Ve dnech 20. - 22. září byli v Krkonoších na ekologické olympiádě studenti Otakar Truněček 
(4.A), Lukáš Hilman (4.B) a Roman Řemínek (4.B) s prof. Ježkem. Mezi 12 družstvy obsadili 
3. místo.  

23. - 25. září trávili studenti primy B s prof. Slavíkem a Martinkovou na výletě ve Studené Vodě 
u Božanova. 23. září reprezentovala školu skupina studentů za doprovodu prof. Rojtové v okresním 
kole Středoškolského atletického poháru CORNY, které se konalo v Novém Městě nad Metují. 
Družstvo dívek ve složení Kateřina Dostálová (1.B), Vendula Frintová (4.B), Kateřina Holečková 
(1.B), Lenka Jelínková (4.A), Ivana Johnová (2.A), Renata Kaválková (3.B), Judita Pavlištová 
(1.B), Eva Pinkavová (1.B), Anna Rohulánová (2.A) a Alžběta Valtová (1.B) vybojovalo 1. místo a 
postoupilo do krajského kola, které se konalo 9. října v Týništi nad Orlicí. Chlapci Petr Fucyman 
(1.B), Michal Geisler (1.A), David Hejna (1.A), Tomáš Hýbl (1.B), Tomáš Jaroš (1.A), Jan Králíček 
(1.B), Kamil Krunka (kvinta B), Šimon Kvasnička (sexta A) a Michal Preclík (sexta A) obsadili 
5. místo.  



Ve dnech 27. - 29. září poskytla škola prostory pro setkání neformálního sdružení učitelů fyziky 
Heuréka. Tato skupina se snaží o prosazování heuristické metody (metody objevování) při výuce 
fyziky a vypracovala i alternativní projekt výuky fyziky na ZŠ schválený ministerstvem školství. 
Tohoto setkání se zúčastnili 52 učitelé a studenti, organizačně i lektorsky ho zajišťoval prof. Polák.  

Říjen 
1. října byla předána k užívání tělocvična. Topení zde z důvodu rekonstrukce přístavby bylo 

zapojeno až po dalších dvou týdnech.  

3. října uspořádali studenti 4.A ve škole dobročinnou akci Musíme si pomáhat aneb povodňové 
koláčky. Napekli koláče a buchty, které prodávali studentům a profesorům školy. Výtěžek 2 342,- 
Kč byl vložen na povodňové konto.  

9. října reprezentovaly školu v krajském kole Středoškolského atletického poháru v atletice 
v Týništi nad Orlicí dívky Jana Cvikýřová (2.B), Kateřina Dostálová (1.B), Kateřina Holečková 
(1.B), Lenka Jelínková (4.A), Jana Jenková (2.A), Ivana Johnová (2.A), Judita Pavlištová (1.B), Eva 
Pinkavová (1.B) a Anna Rohulánová (2.A). Mezi šesti družstvy obsadily 4. místo. Doprovodila je 
prof. Rojtová.  

10. října vyjeli 42 studenti s prof. Víchem a Preclíkem na výstavu informačních technologii 
INVEX 2002 do Brna.  

14. října přijelo z partnerské školy v Oesede 37 studentů s prof. Gerdem Kopschem a 
Hardmutem Pischlem. Studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů, kteří navštívili Německo 
na jaře. Němečtí studenti byli přivítáni na radnici, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka, pevnost 
Dobrošov, pivovar. Vyjeli na celodenní výlet do Prahy a do Broumova a Adršpašských skal a 
navštívili i Nové Město nad Metují. Z našich profesorů se jim věnovali prof. Forejt, Martinková a 
Š. Škodová. Hosté odjeli 23. října v ranních hodinách.  

15. října jsme se opět zapojili do veřejné sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. Osm našich studentů prodávalo v ulicích města bílé pastelky. Výtěžek 
sbírky byl věnován na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Naši 
studenti vybrali celkem částku 16 078, 70 Kč.  

16. října vyjel sbor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka do polského Klodzka, kde svým 
vystoupením zpestřili Dny česko-polské kultury.  

17. října se utkalo v košíkové v okresním kole Středoškolských her v Jaroměři družstvo dívek 
ve složení Michaela Hofmanová (kvinta B), Adéla Jirková (4.B), Romana Karásková (1.A), Eva 
Králová (septima B), Adéla Novotná (2.A), Tereza Plachá (septima B), Michaela Rojtová (tercie B), 
Lenka Štrausová (2.A) a Alžběta Škytová (1.A). Obsadily 3. místo, doprovodil je prof. Zikmund. 
Stejný turnaj absolvovali chlapci 23. října v Broumově. 3. místo zde vybojovalo mužstvo ve složení 
Tomáš Hromádko (sexta B), Ondřej Klimek (sexta A), Tomáš Kosař (kvinta B), Ondřej Kovář 
(sexta A), Jiří Maixner (septima B), Adam Rak (sexta A) a Petr Vlach (sexta A). Doprovodil je 
prof. Košvanec.  

24. října se studenti tercie, kvarty a 1. ročníku zúčastnili v aule výchovného koncertu o vývoji 
blues. V tomto dni zahájil svou letošní činnost Klub uměleckých šestnáctek (KUŠ) promítáním 
filmu Svatba jako řemen Jiřího Krejčíka. Protože však nikdo nepřišel, zopakovali promítání ještě o 
týden později.  

Ve dnech 29. - 30. října byly podzimní prázdniny, které navazovaly na státní svátek 28. října.  

Listopad 
1. - 2. listopadu byla na naší škole volební místnost pro komunální volby.  

6. listopadu navštívili studenti sexty, septimy, 3. - 4. ročníku Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, 
aby zhlédli inscenaci hry Robinsona Jefferse "Pastýřka putující k dubnu" v nastudování Klicperova 
divadla v Hradci Králové.  

12. listopadu reprezentovalo družstvo starších žákyň naši školu v okresním přeboru 
Středoškolských her v basketbale v Jaroměři. Základ družstva tvořily dívky Lucie Mikšovská 



(kvarta B), Blanka Popovičová (kvarta B), Martina Preclíková (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie 
B) a Daniela Vávrová (tercie B) a obsadily 3. místo. Doprovodila je prof. Rojtová.  

13. listopadu vyjeli do Hradce Králové na výstavu "Svět očima bible" studenti sekundy s prof. 
Dvořáčkovou, Nývltovou a H. Škodovou. 14. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící 
pedagogická rada.  

15. listopadu navštívili Antické muzeum v Hostinném studenti dějepisného semináře pro 3. 
ročník s prof. Dvořáčkovou. Ve škole několik studentů recitovalo na chodbách i v kabinetech básně, 
čímž připomněli Den poezie. Podobnou akci zopakovali i v sobotu 16. listopadu v ulicích města. 
Oporou jim byl prof. Macura.  

15. listopadu se také konal Běh do zámeckých schodů o pohár starosty města. V kategorii B 
bylo naše družstvo ve složení Filip Adler (sekunda A), Lukáš Bartoš (sekunda B), Jakub Hynek 
(sekunda B), Martin Kábrt (sekunda B), Václav Zídka (sekunda A), Pavlína Bergerová (sekunda B), 
Markéta Kopecká (sekunda B), Veronika Poláčková (sekunda B), Kristýna Slavíková (sekunda B) a 
Lucie Zeinerová (sekunda B) na druhém místě. Lucie Zeinerová měla nejlepší čas v jednotlivcích. 
Druhé místo obsadilo i družstvo v kategorii C ve složení Jan Kortus (tercie A), Ondřej Oleják 
(tercie A), Petr Polák (tercie A), David Ptáček (kvarta B), Jiří Svatoš (kvarta B), Lucie Mikšovská 
(kvarta B), Blanka Popovičová (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie B), Jana Vančáková (tercie B) 
a Kateřina Vítková (tercie B). V jednotlivcích obsadil Petr Polák první a Ondřej Oleják druhé místo, 
Kateřina Vítková čtvrté a Jana Vančáková páté místo. První místo obsadila děvčata Kateřina 
Dostálová (1.B), Kateřina Holečková (1.B), Kateřina Linhardtová (tercie A), Gabriela Patriková 
(tercie A) a Eva Pinkavová (1.B) v kategorii D. Dostálová, Pinkavová, Holečková a Linhardtová 
obsadily v jednotlivcích 1. - 4. místo v uvedeném pořadí. V kategorii E vybojovali chlapci Jan 
Králíček (1.B), Kamil Krunka (kvinta B), Tomáš Křivka (4.B), Michal Preclík (sexta A) a Dominik 
Prymš (kvinta B) druhé místo a družstvo ve složení Jan Diblík (septima A), Jindřich Horváth 
(kvarta B), Milan Mach (septima A), Petr Miroš (septima A) a Zdeněk Zima (septima A) obsadilo 
čtvrtou příčku. V jednotlivcích byli nejlepší Mach (4. místo) a Křivka (5. místo). Běžce doprovázel 
prof. Zikmund.  

18. listopadu reprezentovali školu na plaveckých závodech studenti nižšího gymnázia. Družstvo 
mladších žákyň tvořily Marcela Balcarová (sekunda A), Monika Hylenová (prima A), Anna 
Maixnerová (prima B), Jana Maršíková (tercie B), Anna Richtrová (prima A) a Barbora Svobodová 
(sekunda A), družstvo mladších žáků Filip Adler (sekunda A), Tomáš Dostál (prima B), David 
Horník (prima A), Pavel Mrověc (sekunda A), Michal Švorc (prima B) a Václav Zídka (sekunda A). 
Družstvo starších žákyň ve složení Petra Celbová (tercie B), Leona Hartmannová (1.B), Blanka 
Jedličková (kvarta A), Gabriela Myšáková (kvinta A), Eva Pinkavová (1.B), Blanka Popovičová 
(kvarta B) a Lucie Zeinerová (sekunda B) vybojovalo 1. místo a postupuje do regionálního kola. 
Družstvo starších žáků - Miloš Beneš (kvarta A), Tomáš Hýbl (1.B), Miloslav Jára (kvarta A), 
Martin Jarouš (kvarta A), Jan Jeništa (kvarta A), Karel Petránek (kvarta A) a Jiří Svatoš (kvarta B) - 
obsadilo 3. místo. Plavce doprovodil prof. Slavík.  

18. listopadu byli na exkurzi v Muzeu experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce 
Králové studenti 1.A a kvinty B s prof. Macurou a Štegerovou. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 
1.B a kvinty A 21. listopadu. Ve stejný den se v odpoledních hodinách konaly schůzky rodičů. 22. 
listopadu zhlédli v Městském divadle všichni studenti kromě studentů septimy a 4. ročníku 
vystoupení folklórního souboru Barunka.  

26. listopadu navštívili v aule studenti tercie, kvarty a 1. ročníku výchovný koncert ve stylu 
country.  

Ve dnech 27. - 28. listopadu byla naše škola pořadatelem Středoškolských her ve volejbale. 
27. listopadu se utkali chlapci. Naše škola měla v turnaji dvě mužstva. Mužstvo ve složení Petr 
Fucyman (1.B), Vít Havelka (3.B), Tomáš Křivka (4.B), Adam Lád (3.A), Martin Míšek (4.B), 
Roman Řemínek (4.B) a Jiří Šimon (4.A) obsadilo 3. místo a mužstvo ve složení Ondřej Čejchan 
(3.B), Jan Dvořák (3.B), Ondřej Kubec (3.A), Šimon Kvasnička (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), 
Michal Preclík (sexta A), Radek Rinn (sexta A) a Petr Vlach (sexta A) 6. místo ze šesti družstev. O 
den později jsme v soutěži dívek měli opět dvě družstva. Družstvo ve složení Tereza Hanousková 
(3.A), Lucie Hejzlarová (2.B), Dita Kašparová (4.A), Petra Klemmová (4.B), Anna Rohulánová 



(2.A) a Alžběta Valtová (1.B) obsadilo 2. příčku a družstvo ve složení Martina Čejchanová (1.B), 
Eliška Hedvíková (kvarta A), Lucie Hepnarová (1.B), Adéla Jarkovská (kvinta A), Eliška Joudalová 
(kvinta A), Eva Králová (septima B) a Michaela Válkyová (3.A) 3. příčku z devíti družstev. O 
organizaci se zasloužil hlavně prof. Košvanec spolu s některými studenty.  

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili studenti sexty, septimy a 2. - 4. ročníku kino Vesmír, aby 
zhlédli dokumentární snímky režiséra Jana Špáty. Součástí byla i beseda s autorem filmů.  

29. listopadu se do Klicperova divadla v Hradci Králové vydali studenti kvarty B s prof. 
Poutníkem a Dvořáčkovou na inscenaci hry "Ježíškova košilka" Jana Zahradníčka. Přednášky 
o Islandu se ve dvou skupinách v aule zúčastnili studenti sekundy, tercie, kvinty a 1. ročníku.  

30. listopadu se v Beránku konal stužkovací ples pro studenty maturitního ročníku. K tanci hrál 
Relax Band, diskotéku ve vinárně připravil DJ Tryskáč z rádia Černá hora. Kromě stužkování 
zpestřilo program plesu několik předtančení a studenti připravili i tombolu.  

KUŠ promítal v listopadu dva filmy. 7. listopadu ruský film Alexandra Proškina "Chladné léto 
roku 1953" a 28. listopadu film Věry Chytilové "Kopytem sem, kopytem tam".  

Prosinec 
Ve dnech 2. - 4. prosince byli na školním výletě na Benecku studenti primy A s prof. 

G. Škodovou a Martinkovou.  

3. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se zúčastnilo 9 
studentů. Studenti 4. ročníku a dějepisného semináře se v aule zúčastnili besedy s prof. Wolfem o 
jeho knize "Jan Kolda ze Žampachu".  

5. prosince proběhl další Srdíčkový den, jehož výtěžek bude věnován z části na dovybavení 
nové transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií umístěné ve Fakultní 
nemocnici v Praze Motole a z části na dětská zařízení postižená povodněmi. Naši studenti vybrali v 
ulicích města i ve škole celkem 21.501,20 Kč. Ve stejný den reprezentovali školu v regionálním 
kole v plavání ve Vysokém Mýtě dvě družstva. Družstvo dorostenců ve složení Jan Dostál (2.B), 
Tomáš Hýbl (1.B), Ondřej Klimek (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), Petr Novák (3.A), Tomáš 
Roman (septima B) a Martin Tancoš (3.A) vybojovalo 2. místo. Na 3. místě se ve své kategorii 
umístily starší žákyně Petra Celbová (tercie B), Blanka Jedličková (kvarta A), Simona Mrázková 
(kvarta A), Gabriela Myšáková (kvinta A) a Lucie Zeinerová (sekunda B). Závodníci sklízeli 
úspěchy i v individuálním hodnocení.  

10. prosince byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.A s prof. Zikmundovou, o týden později 
17. prosince stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.B s prof. Suchankovou.  

11. prosince se v odpoledních hodinách konal 7. ročník ZelíCupu. Vítězným vzorkem se stalo 
zelí prof. Lubasové, druhé místo obsadila se svým zelím prof. Štegerová a třetí místo prof. 
Zikmund.  

12. prosince proběhl Den otevřených dveří, především pro zájemce o studium a jejich rodiče, 
ale i pro veřejnost.  

13. prosince byli studenti sekundy A s prof. H. Škodovou na exkurzi v Novém Městě nad 
Metují na výstavě týkající se vánočních tradic a zvyků.  

16. prosince zhlédli v kině Vesmír film "Stoprocentně bílý" studenti sexty, septimy a 2. - 4. 
ročníku. Promítání bylo součástí projektu Jeden svět, který realizuje obecně prospěšná společnost 
Člověk v tísni.  

KUŠ promítal v prosinci dva filmy, 4. prosince ruský film Sergeje Solovjova "Assa" a 19. 
prosince film "Bolek a Lolek na Divokém západě".  

Poslední týden vyučování před vánočními prázdninami byl náročný pro soubor Skřivánci. 
Uskutečnili v aule řadu koncertů pro děti mateřských škol, postižené děti, veřejnost a v pátek i pro 
naše studenty. Toto poslední vystoupení bylo spojeno i s pásmem, které připravili členové 
historického kroužku. Soubor Skřivánci vede prof. Poutník a historický kroužek prof. Dvořáčková. 
20. prosince končilo vyučování po čtvrté hodině. Příjemným rozloučením se starým rokem byl 



tradiční koncert Sborečku na schodech gymnázia. Profesoři se před Vánocemi sešli ještě po 
vyučování na vánoční besídce ve školní klubovně.  

Vánoční prázdniny byly ve dnech 23. prosince 2002 až 3. ledna 2003. 

Leden 
Vyučování v novém kalendářním roce začalo v pondělí 6. ledna.  

8. ledna byli studenti 4.B s prof. Nývltovou na exkurzi v Malých Svatoňovicích.  

9. ledna se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžilo 13 studentů. 
První dvě místa obsadily se stejným počtem bodů Magdaléna Kvasničková (tercie B) a Tereza 
Soldánová (kvarta B). Obě postupují do okresního kola. II. kategorie měla 29 soutěžících. Do 
okresního kola postupuje prvních pět nejúspěšnějších: Radka Martincová (septima B), Tereza 
Maršíková (2.A), Ivana Vítková (3.B), Tomáš Kábrt (septima A) a Kristýna Recinová (4.B).  

10. ledna navštívili studenti tercie až septimy a 1. - 4. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka koncert houslisty Pavla Šporcla.  

Víkend od 10. do 12. ledna strávila většina studentů 2.A na horách v Janských lázních s prof. 
Rojtovou a Ježkem.  

Ve dnech 13. a 15. ledna proběhlo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 
1. kategorie měla 34 účastníky. Zvítězili Martin Kábrt (sekunda B), Anna Richtrová (prima A) a 
Zuzana Škopová (sekunda A) v tomto pořadí. V 2. kategorii soutěžilo 16 studentů a vítězi se stali 
Anna Hejzlarová (tercie B), Lucie Růžičková (tercie A), Karel Jára (tercie A), Pavel Vydra (tercie 
B) a Magdaléna Kvasničková (tercie B). 21 student pokoušel úspěch ve 3. kategorii. Nejlepší byli 
Veronika Petrová (septima B), Radka Martincová (septima B) a Zdeněk Nývlt (septima B). 
Vítězové z každé kategorie postupují do okresního kola.  

14. ledna se konalo krajské kolo Matematické olympiády v Hradci Králové. Naši školu 
reprezentovalo 8 účastníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří Šebesta (3.A) 9. - 13. místem.  

15. ledna zhlédli studenti nižšího gymnázia a kvinty v kině Vesmír film "Smradi".  

17. ledna reprezentovali školu v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii A Martin Míšek 
(4.B), který se zařadil mezi úspěšné řešitele, a Otakar Truněček (4.A).  

21. ledna proběhlo školní kolo soutěže konverzace ve francouzském jazyce. V 1. kategorii 
soutěžilo 5 studentů, zvítězila Lenka Vašíčková (kvinta B). 2. kategorie měla 4 soutěžící, zvítězila 
Radka Martincová (septima B) a postupuje do krajského kola.  

21. ledna byla za účasti zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, České školní 
inspekce, ředitelů okolních škol a dalších hostí slavnostně otevřena zrekonstruovaná přístavba školy 
a otevřena pobočka Pedagogického centra v Hradci Králové, jemuž naše škola pronajímá prostory. 
Slavnost osvěžili svým vystoupením Skřivánci i Sboreček.  

23. ledna se konala klasifikační porada za 1. pololetí. Ve stejný den zvítězila v okresním kole 
soutěže konverzace v německém jazyce Eva Suchánková (kvarta A) a postupuje do krajského kola.  

Ve dnech 23. - 24. ledna byla naše škola pořadatelem SŠH ve florbale. Organizace soutěže se 
ujal prof. Košvanec. 23. ledna se utkali starší studenti. Naše mužstvo ve složení Michal Hála (1.A), 
Martin Ducháč (septima B), Zdeněk Zima (septima A), Jindřich Srba (septima B), Tomáš Drašnar 
(septima B), Tomáš Hromádko (sexta B), Miloslav Jára (kvarta A), Petr Miroš (septima A), Štěpán 
Hejzlar (1.A), Jan Zavřel (sexta B), Petr Černohouz (2.B) a Martin Smutník (sexta A) vybojovalo 
mezi šesti 2. příčku. 24. ledna byla určena soutěž mladším studentům. Mužstvo našeho gymnázia ve 
složení Tomáš Jirman (sexta A), Lukáš Vlach (kvarta A), Miloslav Jára (kvarta A), Jáchym Škoda 
(kvarta A), Vojtěch Šubrt (kvarta A), Marek Vít (1.A), Martin Kábrt (sekunda B), Jiří Zelený 
(kvarta A), Ondřej Oleják (tercie A), Miloš Štěpař (tercie A), Filip Adler (sekunda A) a Lukáš 
Hornych (sekunda A) bylo mezi šesti na pátém místě.  

24. ledna zúročili své matematické schopnosti studenti primy v soutěži Pythagoriáda, pro 
studenty sekundy byla stejná soutěž uspořádána 30. ledna. 28. ledna se konalo školní kolo 
Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B soutěžilo 11 studentů, úspěšnými 



řešiteli se stali Jan Dostál (2.B), Jitka Košnerová (2.A), Kristýna Joudalová (sexta B), Martin 
Smutník (sexta A), Šimon Kvasnička (sexta A) a Julie Brátová (sexta A). V kategorii C se utkalo 14 
soutěžících, úspěšnými řešiteli byli Petr Fucyman (1.B), Kateřina Sedláčková (kvinta A), Petr 
Hornych (kvinta A), Jiří Kadaník (kvinta B), Soňa Hrachová (1.A) a Dominik Mervart (1.B). 
Úspěšní řešitelé postupují do krajského kola. 29. ledna proběhlo okresní kolo Matematické 
olympiády pro kategorii Z9. Naši školu reprezentovalo 5 studentů, Antonín Špaček (kvarta B) 
zvítězil, druhé místo obsadil Jan Jeništa (kvarta A). Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Jiří Svatoš 
(kvarta B), Miloslav Jára (kvarta A) a Karel Petránek (kvarta A). Nejlepší dva byli pozváni do 
krajského kola, které se konalo 19. března. Oba se zařadili mezi úspěšné řešitele.  

28. ledna se studenti společenskovědních seminářů zúčastnili v Beránku semináře na téma 
"Náboženství a terorismus", který vedl PhDr. Zdeněk Vojtíšek.  

KUŠ promítal v lednu jeden film, a to 23. ledna "Sladké hry minulého léta" Juraje Herze.  

30. ledna dostali studenti pololetní vysvědčení. 31. leden byl den pololetních prázdnin. 

Únor 
Od 3. do 7. února jsme měli jarní prázdniny.  

Od 1. února začala prof. Hana Škodová používat své dřívější příjmení Vrátilová.  

Po jarních prázdninách začaly lyžařské kurzy. Na chatu Labská 66 u Bártlovy lávky odjeli 9. 
února studenti 1.A s prof. Šulcem, Suchankovou a Ježkem. O týden později je střídali studenti 
sekundy B s prof. Rojtovou a Brátem, následovali je studenti 1.B s prof. Slavíkem, Kolářskou, 
Víchem a Karastojanovovou jako hostem. Jako poslední absolvovali lyžařský výcvik na této chatě 
studenti sekundy A s prof. Košvancem a G. Škodovou. Ti se vrátili 9. března. Kvintáni trávili 
lyžařský kurz na chatě Mamut u Spáleného Mlýna. Kvinta A s prof. Nejmanem a Štegerovou ve 
dnech 1. - 8. března a kvinta B s prof. Zikmundem, Olejákem a Zikmundovou od 8. do 15. března.  

12. února reprezentovaly školu v okresním kole Dějepisné olympiády Jana Šulcová (kvarta A) a 
Monika Máslová (kvarta A). Jana obsadila 4. - 5. místo.  

18. února proběhlo "Veselé fotografování" tříd, které měly o fotky zájem. Nepřítomné třídy a 
profesorský sbor se fotografovaly měsíc nato 18. března. 19. února se konalo školní kolo Biologické 
olympiády. V kategorii B pro 1. - 2. ročník, kvintu a sextu soutěžilo 25 studentů. Zvítězila Alena 
Drašnarová (sexta A), 2. místo patří Marii Novákové (kvinta A) a 3. místo Janu Votavovi (2.B). 
V kategorii A pro 3. ročník a septimu bylo pět soutěžících. 1. místo vybojovala Ivana Hralová 
(3.B), 2. místo Aleš Drašnar (septima A) a 3. místo Lenka Kobrová (3.A). Ivana Hralová obsadila v 
krajském kole 21. března 21. místo. 20. února měli studenti 1. ročníku a kvinty možnost zapsat se 
do tanečních kurzů.  

21. února vystoupil v aule pěvecký sbor mládeže Ten Sing s koncertem pro 2. - 3. ročník a sextu 
a septimu.  

24. února odjela skupina studentů na výměnný pobyt do Georgsmarienhütte v SRN, který trval 
do 5. března. Studenty doprovodil pan ředitel Škoda a prof. Forejt a Š. Škodová.  

26. února proběhla olympiáda v latině. V kategorii A pro méně pokročilé byli 4 soutěžící a 
zvítězila Radka Martincová (septima B) a v kategorii B pro pokročilejší soutěžili dva studenti, 
zvítězil Václav Kovalčík (septima A). Václav Kovalčík obsadil v zemském kole této soutěže 
nazvané Certamen latinum 20. března 4. - 5. místo a postoupil do republikového kola.  

27. února se konala v aule pro studenty 4. ročníku a společenskovědního semináře beseda 
o dobrovolnické činnosti v cizině. Diskusní setkání uspořádaly neziskové organizace v rámci 
pilotního vzdělávacího projektu pro Královéhradecký kraj "Dobrovolnictví bez hranic". 28. února 
vyjela skupina zájemců s prof. Košvancem do Prahy na veletrh sportovních potřeb Sportprag.  

V únoru proběhla okresní kola Olympiády v českém jazyce. Z nižšího gymnázia soutěžily dvě 
studentky, Magdaléna Kvasničková (tercie B) vybojovala 2. místo. Z vyššího gymnázia jsme měli 5 
zástupců, Radka Martincová (septima B) vybojovala 2. místo a Tereza Maršíková (2.A) 3. místo. 
Všechny jmenované postupují do krajského kola.  



Březen 
V březnu se konalo školní kolo Chemické olympiády. V kategorii B soutěžilo 13 studentů, první 

tři místa obsadili Hana Šourková (3.A), Martin Holeček (3.A) a Eva Majerová (septima B). V 
kategorii C bylo 7 soutěžících, zvítězila Jitka Košnerová (2.A), 2. místo obsadila Kateřina Knytlová 
(sexta B) a 3. místo Lenka Ducháčová (2.A). 29. března proběhlo krajské kolo Chemické olympiády 
pro kategorii C, v němž soutěžil kromě výše uvedených ještě Ondřej Čuhanič (2.B). Kateřina 
Knytlová vybojovala 2. místo a Jitka Košnerová 3. místo. 7. března proběhlo i okresní kolo 
Chemické olympiády pro nižší gymnázium. Zde jsme měli 2 reprezentanty: Karla Petránka (kvarta 
A) a Jiřího Svatoše (kvarta B).  

4. března zvítězila Radka Martincová (septima B) v oblastním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a postoupila do celostátního kola.  

13. března promítal KUŠ film Juliusze Machulskeho "Sexmise".  

19. března se dívky kvinty a 1. ročníku zúčastnily besedy o reprodukčním zdraví nazvané "S 
tebou o tobě", pro primánky byla připravena podobná beseda s názvem "Čas proměn". Ve stejný 
den se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A vybojoval Václav Hrnčíř (prima 
B) 2. místo, v kategorii B Jakub Marek (sekunda A) 3. - 4. místo a v kategorii C David Ptáček 
(kvarta B) 7. místo. V kategorii D jsme měli čtyři zástupce. Zvítězil Jan Kubeček (kvinta B), 2. 
místo patřilo Janu Votavovi (2.B), Veronika Petrová (septima B) obsadila 6. místo a Kamil Krunka 
(kvinta B) 7. místo. Krajského kola, které se konalo 4. dubna, se zúčastnil Václav Hrnčíř a 
vybojoval 2. místo v kategorii A a v kategorii D se na 2. místě umístil Jan Kubeček a na 8. Jan 
Votava.  

20. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.B s prof. Nývltovou a Štegerovou. Navštívili 
židovské město v Josefově. Jedna skupina studentů pak byla v Památníku heydrichiády 
v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí a druhá skupina ve Veletržním 
paláci na výstavě moderního umění. Večer zhlédli ve Zkušebně Divadla na Vinohradech dvě 
jednoaktovky Václava Havla "Rodinný večer" a "Vernisáž".  

Pro studenty septimy a 3. ročníku se 20. března v aule konala beseda s Martinem Stillerem "Na 
kolech přes alpské průsmyky".  

21. března proběhla tradičně soutěž Matematický klokan, jíž se zúčastnilo 317 studentů. 
V kategorii Benjamín obsadili 1. - 2. místo Václav Hrnčíř (prima B) a Michaela Kavková (sekunda 
B), 3. místo Jan Voborník (prima B). V kategorii Kadet zvítězil Jan Jeništa (kvarta A), Michaela 
Rojtová (tercie B) byla druhá a 3. - 4. místo obsadili Petr Polák (tercie A) a Tadeáš Umlauf (tercie 
A). První tři místa v kategorii Junior obsadili Šimon Kvasnička (sexta A), Andrea Bergerová (sexta 
B) a Lukáš Macura (sexta A) a v kategorii Student Otakar Truněček (4.A), Jan Zelený (3.A) a Jiří 
Šebesta (3.A). V rámci okresu byli Václav Hrnčíř a Michaela Kavková na 3. - 4. místě, Jan Jeništa 
na druhém a Michaela Rojtová na třetím místě, Šimon Kvasnička na prvním a Andrea Bergerová na 
třetím místě a v kategorii Student obsadili tři první místa naši studenti.  

25. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Štegerovou a Vrátilovou. Navštívili 
židovské město v Josefově, Centrum EU a v divadle Na zábradlí zhlédli Čechovovu hru "Strýček 
Váňa". 25. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii 
B jsme měli 5 soutěžících, nejlépe dopadla Julie Brátová (sexta A). Obsadila 8. - 10. místo. V 
kategorii C reprezentovali školu 4 studenti, nejlepší byla Kateřina Sedláčková (kvinta A), obsadila 
17. - 20. místo.  

27. března vystoupil sbor Skřivánci při příležitosti Dne učitelů v aule Univerzity Hradec 
Králové. O den později zahráli a zazpívali našim profesorům a studentům na schodech budovy 
školy. Někteří členové profesorského sboru oslavili Den učitelů bowlingem v odpoledních 
hodinách.  

Duben 
3. dubna se uskutečnily dvě exkurze do Prahy. Studenti 3.A a septimy B s prof. Jaroušovou, 

Rojtovou a Brátem navštívili Hrdličkovo muzeum a Národní technické muzeum. Studenti 2.A a 
sexty A byli s prof. Nývltovou, Janušovou a Jirkovou na Pražském hradě a v Salesiánském divadle 
v Kobylisích zhlédli divadelní hru v anglickém jazyce "Moon Palace". Exkurzi do Hrdličkova 



muzea a Národního technického muzea absolvovali i studenti 3.B a septimy A s prof. Matěnovou, 
Klemencem a Polákem 8. dubna.  

3. dubna se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, jehož organizace se již 
tradičně ujal prof. Klemenc. V kategorii E nás reprezentovalo 8 studentů a šest z nich obsadilo 
prvních šest míst v tomto pořadí: Karel Jára (tercie A), Petr Polák (tercie A) a Antonín Špaček 
(kvarta B) se dělili o 2. - 3. místo, Karel Petránek (kvarta A), Jiří Svatoš (kvarta B) a Eva 
Suchánková (kvarta A). Všech šest soutěžilo i v krajském kole 16. května. Nutno dodat, že tato 
kategorie byla určena pro kvartány a první dvě místa obsadili terciáni. V kategorii F jsme měli šest 
soutěžících, všichni byli úspěšnými řešiteli. Zvítězil Petr Polák (tercie A), 2. místo obsadil Karel 
Jára (tercie A).  

4. dubna vybojoval Václav Hrnčíř (prima B) 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády 
v kategorii A. V kategorii D obsadil Jan Kubeček (kvinta B) také 2. místo a Jan Votava (2.B) 8. 
místo. Soutěžící doprovodil prof. Košvanec.  

4. dubna zhlédli v aule studenti septimy a 3. - 4. ročníku divadelní představení "Žalozpěv za 77 
297 obětí" inspirované básnickou prózou Jiřího Weila v nastudování členů divadla Miriam. 10. 
dubna pak byli ještě v aule na dalším představení tohoto divadla "Lidé lidem dveře otvírají" podle 
Jiřího Wolkera.  

5. dubna se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konalo krajské kolo 
Chemické olympiády kategorie B. Naše gymnázium reprezentovalo 6 studentů. Hana Šourková 
(3.A) obsadila 4. místo, 5. místo vybojovala Eva Majerová (septima B), šesté Tereza Hanousková 
(3.A), sedmé Jana Jirásková (septima B), osmé Martin Holeček (3.A) a desáté Michaela Dyntarová 
(septima A).  

9. dubna soutěžila Radka Martincová (septima B) v ústředním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a obsadila 10. - 11. místo.  

KUŠ uvedl v dubnu dva filmy. 10. dubna "Konec starých časů" v režii Jiřího Menzela a 24. 
dubna opět Menzelův film "Skřivánci na niti".  

10. dubna proběhla hodnotící porada a třídní schůzky.  

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6 - Z8. V kategorii Z6 
jsme měli 11 soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhli Václav Hrnčíř (prima B), který vybojoval 1. 
- 7. místo, a Jan Voborník (prima B) 12. - 13. místem. V kategorii soutěžily tři naše studentky. Iveta 
Svatošová (sekunda B) zvítězila, Markéta Kopecká (sekunda B) obsadila 4. místo a Alžběta 
Borůvková (sekunda A) 5. - 6. místo. Šest soutěžících měřilo své síly v kategorii Z8. Karel Jára 
(tercie A) zvítězil, Petr Polák (tercie A) vybojoval 5. - 6. místo a Michaela Rojtová (tercie B) 7. 
místo. Soutěžící doprovodila prof. Sršňová.  

11. dubna soutěžila Alena Drašnarová (sexta A) v krajském kole Biologické olympiády 
v kategorii B. Obsadila 17. - 19. místo.  

14. dubna se konaly přijímací zkoušky pro školní rok 2003-04. Do čtyřletého studia bylo v 1. 
kole přijato i s odvolacím řízením 58 uchazečů z 74 přihlášených. Jedno místo bylo obsazeno v 
druhém kole, které se konalo15. května. Jedno místo z druhého kola zůstalo volné, protože se žádný 
další uchazeč nedostavil. K osmiletému studiu se hlásilo 127 žáků, přijato bylo i s odvolacím 
řízením 60 uchazečů. Pro srovnání s vrstevníky ze ZŠ vypracovávali testy přijímacích zkoušek i 
naši kvartáni. Studenti 4. ročníku měli studijní volno. Ostatní studenti navštívili Městské divadlo 
Dr. Josefa Čížka, aby zhlédli hru Raye Cooneyho "Tři a tři je pět aneb romance pro internet" v 
nastudování červenokosteleckého divadelního souboru.  

16. dubna byli na exkurzi v Praze studenti septimy s prof. Nývltovou, Štegerovou a Vrátilovou. 
Navštívili Břevnovský klášter, Bílou horu, prohlédli si budovu Národního divadla a večer zhlédli 
v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". Skřivánci pod vedením prof. 
Milana Poutníka vystoupili v lázeňském kině ve Velichovkách s koncertem "Písničky z pohádek". 
V tento den se také soutěžilo. Proběhlo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro 7. třídy zvítězil 
Vladimír Lambert (sekunda B), Samuel Sichrovský (sekunda B) obsadil 4. - 7. místo a Johana 
Hůlková (sekunda A) 13. - 17. místo. V kategorii pro 6. třídy obsadil 6. - 8. místo Václav Hrnčíř 
(prima B), 26. místo Jan Hrabčuk (prima A) a 27. - 29. místo Jan Mervart (prima A). Rovněž 16. 



dubna se konalo i krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii. Magdaléna 
Kvasničková (tercie B) obsadila 7. - 10. místo.  

16. dubna vstoupili ve svazek manželský prof. Martina Karastojanovová s prof. Miloslavem 
Javůrkem. Prof. Karastojanovová tak změnila příjmení na Javůrková.  

17. - 18. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. Hned po Pondělí velikonočním psali 
studenti 4. ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka.  

22. dubna se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v přespolním běhu. V běhu na 
1000m obsadil mezi mladšími žáky Petr Šedivý (prima B) 9. místo a Jan Čimera (prima B) 13. 
místo. 23. dubna se konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro II. kategorii. Radka 
Martincová (septima B) obsadila 4. místo a Tereza Maršíková (2.A) 13. místo. 25. dubna soutěžilo 
v regionálním kole Fyzikální olympiády 5 studentů v kategorii B, 3 studenti v kategorii C a 3 
studenti v kategorii D. Úspěšnými řešiteli se stali dva studenti v kategorii D: Kateřina Sedláčková 
(kvinta A) obsadila 5. místo a Martin Darebník (kvinta A) 10. místo. Doprovodil je prof. Polák.  

Ve dnech 23. - 27. dubna se krásami Paříže nechala okouzlit skupina našich studentů s prof. 
Aršakuni a Šimkovou.  

Koncem dubna jsme přivítali studenty z Dánska na týdenní výměnný pobyt. Pobývali zde ve 
dnech 28. dubna - 2. května. Navštívili Teplicko-adršpašské skály, Ostaš, Dobrošov, Nové Město 
nad Metují, Slavoňov a Prahu. Kromě našich terciánů se jim věnovali prof. Slavíková, Šimon a 
Šulc. Naši studenti oplatili návštěvu ve dnech 18. - 24. května.  

25. dubna vpodvečer se ve velkém sále náchodského zámku uskutečnil společný koncert 
Skřivánků a královéhradeckých Boni Pueri. Podobný koncert, tentokrát v Hradci Králové v aule 
Střední zdravotnické školy Hradec Králové, se konal 24. května.  

29. dubna vyslechli studenti sexty, septimy a 2. - 3. ročníku koncert norské skupiny Ten Sing.  

Květen 
Koncem dubna a začátkem května se naši studenti zúčastňovali divadelních představení 

uskutečněných v rámci festivalu Prima sezóna.  

2. května navštívili studenti dějepisného semináře ze 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou židovskou 
synagogu v Rychnově nad Kněžnou, Židovské muzeum v Dobrušce a židovský hřbitov Skalka. 
9. května byli studenti 4.A a 4.B s prof. Brátem a Polákem na exkurzi na hvězdárně v Hradci 
Králové. Na exkurzi byli tento den i studenti sekundy B s prof. Nývltovou a Rojtovou. Vyjeli na 
kolech do České Skalice a Ratibořic.  

12. května proběhlo v aule setkání s budoucími studenty primy a 1. ročníku a jejich rodiči. V 
ZOO ve Dvoře Králové nad Labem byli na exkurzi terciáni s prof. Jaroušovou a Ježkem. V tomto 
dni zahájili sérii školních výletů studenti 3.A s prof. Brátem a Javůrkem. Vydali se do Valtic, 
Mikulčic a na Pálavské vrchy. Vrátili se 14. května. O den později 13. května v odpoledních 
hodinách vyjeli na výlet také studenti 2. A s prof. Rojtovou a Zikmundem. Byli v Českém 
Krumlově a sjeli část Vltavy. Jejich výlet skončil 16. května.  

13. května proběhl korfbalový turnaj starších žáků. Naše škola měla v soutěži dvě družstva, 
jedno z nich obsadilo 3. místo a druhé 5. místo. Doprovodil je prof. Košvanec. 14. května se konalo 
oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. I zde jsme měli dvě družstva. Jedno vybojovalo 
6. místo a druhé 12. místo. Doprovodila je prof. Prachařová. 15. května vyzpívala Tereza Urešová 
(prima A) 3. místo ve III. kategorii v soutěži v dětském sólovém zpěvu Jaroměřský slavík. 
Doprovodil ji prof. Poutník.16. května reprezentovalo šest studentů školu v krajském kole Fyzikální 
olympiády. Jiří Svatoš (kvarta B) vybojoval 1. - 2. místo, Petr Polák (tercie A) 3. místo a Karel Jára 
(tercie A) 5. místo. Doprovodil je prof. Klemenc.  

14. května se konal Květinový den - mezinárodní den boje proti rakovině. Liga proti rakovině 
již tradičně uspořádala sbírku, která spočívala v prodeji květů měsíčku lékařského v ulicích města. 
Z naší školy se prodeje zúčastnilo 11 dobrovolníků. O týden později probíhala další sbírka Svátek s 
Emilem. Tu pořádal Český paralympijský výbor formou prodeje školních mazacích gum s 
obrázkem Emila. Výtěžek byl věnován handicapovaným dětem. Této sbírky se zúčastnil 21 
dobrovolník z naší školy.  



15. května se konala klasifikační porada pro 4. ročník. V dopoledních hodinách si studenti 
maturitního ročníku užili své poslední zvonění a od pondělí 19. května nastoupili na svatý týden.  

Ve dnech 19. - 20. května zorganizovalo SRPDŠ sběr starého papíru. Studenti kvarty byli 
19. května na exkurzi s prof. Ježkem, Klemencem a Slavíkem v okolí Nové Paky a navštívili 
elektrárnu Les Království. Studenti sexty A vyrazili na školní výlet na jižní Moravu (Lednicko-
valtický areál a Pálavské vrchy) s prof. Janušovou a Víchem. Vrátili se 22. května.  

20. května se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v atletice. Z naší školy úspěšně 
sportovali Kamil Krunka (kvinta B) a Tomáš Hýbl (1.B).  

21. května se studenti společenskovědního semináře pro 3. ročník zúčastnili přednášky "Přímé 
bankovnictví", kterou v naší aule uspořádala Komerční banka. Ve stejný den proběhlo okresní kolo 
Biologické olympiády v kategorii D. V soutěži jsme měli 3 studenty, nejlepšího výsledku dosáhl 
Jan Hrabčuk (prima A), který obsadil 4. - 5. místo. Další skupina studentek reprezentovala školu 
v okresním přeboru starších žákyň ve volejbale v Červeném Kostelci. Z devíti družstev vybojovaly 
dívky Eliška Hedvíková (kvarta A), Eliška Joudalová (kvinta A), Zora Hradecká (kvarta B), 
Martina Zajícová (tercie B), Lucie Rýdlová (tercie B), Marcela Balcarová (sekunda A) a Kristýna 
Slavíková (sekunda B) druhé místo. Studentky doprovázel prof. Slavík.  

23. května se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, tzv. 
Archimediáda. Organizace se zhostil prof. Klemenc. Za naši školu soutěžilo 9 studentů. Vladimír 
Lambert (sekunda B) obsadil 2. místo, Aneta Wagnerová (sekunda B) 3. místo. Všichni studenti 
kromě primánů a sekundánů se v Beránku zúčastnili koncertu uskupení Georgia College & State 
Univerzity Jazz Band z Milledgeville ze státu Georgia v USA.  

Ve dnech 19. - 22. května vykonávali funkci předsedy maturitní komise prof. Dvořáčková na 
gymnáziu v Broumově a prof. Škoda na gymnáziu ve Vrchlabí. Na našem gymnáziu skládali 
absolventi 4. ročníku maturitu ve dnech 26. - 29. května. Ve 4.A byla předsedkyní maturitní komise 
jmenována prof. Hana Brožová z Gymnázia a OA ve Vrchlabí a ve 4.B PaedDr. Karel Výravský 
z Gymnázia Broumov. Všech 63 maturantů uspělo, 27 s vyznamenáním. 30. května jim bylo v aule 
slavnostně předáno maturitní vysvědčení za účasti jejich rodičů a blízkých. Večer zakončili 
neformálně gymnaziální studium maturitními večírky.  

28. května všichni přítomní studenti kromě septimy B zhlédli v Beránku hudební zpracování 
balad K. J. Erbena "Kytice" v nastudování divadla Špílberg Brno. 29. května viděli studenti nižšího 
gymnázia v kině Vesmír film na motivy stejnojmenných pohádek Jana Wericha "Fimfárum". 
30. května uspořádal pro studenty 1. ročníku a kvinty prof. Ježek s Adamem Prázou v aule 
přednášku s promítáním diapozitivů o národních parcích a ochraně přírody v USA "Wild West". V 
Ratibořicích byli na kolech na exkurzi studenti 2.A s prof. Nývltovou a Rojtovou.  

Červen 
V květnu a červnu probíhaly cyklistické kurzy na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Jako první 

ho absolvovali studenti 3.A s prof. Košvancem a Brátem ve dnech 19. - 26. května. Vystřídali je 
studenti septimy A s prof. Zikmundem a Bergrovou ve dnech 26. května - 2. června. Následovali 
studenti septimy B s prof. Slavíkovou, Slavíkem a Vrátilovou ve dnech 2. - 9. června a pak studenti 
3.B s prof. Rojtovou a Zikmundem ve dnech 9. - 16. června.  

Ve dnech 1. - 4. června byli na školním výletě na Máchově jezeře studenti kvinty B s prof. 
Olejákem a Janušovou. Na Malé Skále byli ve stejném termínu studenti kvarty A s prof. Matěnovou 
a Polákem. 2. června v odpoledních hodinách vyrazili na cyklistický školní výlet studenti sekundy 
A s prof. Košvancem a Šimonem, kterého vystřídal od 4. června prof. Nejman. Jejich výlet skončil 
5. června. Ve dnech 4. - 6. června se na Máchově jezeře rekreovali studenti 1.B s prof. Kolářskou a 
Víchem a ve stejných dnech byli ve Studené Vodě u Božanova studenti kvarty B s prof. Poutníkem 
a G. Škodovou. 3. června byla na exkurzi v Praze třída sekunda B s prof. Nývltovou a 
Zikmundovou. Navštívili zámek a ZOO v Tróji, vrátili se parníkem po Vltavě, aby si prohlédli ještě 
Vyšehrad. Večer zhlédli v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". 5. 
června byli na exkurzi v Praze studenti kvinty A s prof. Nývltovou a Š. Škodovou a studenti tercie 
B s prof. Lubasovou a Macurou. Kvintáni navštívili Národní knihovnu a Vyšehrad, terciáni 



Strahovský klášter a Staré Město. Všichni zhlédli večer ve Stavovském divadle inscenaci 
Shakespearovy hry "Romeo a Julie".  

5. června se pro studenty nižšího gymnázia uskutečnila přednáška Dr. Ivana Doudy a Dr. Josefa 
Richtera o negativním vlivu drog na životní styl a zdraví dětí a mládeže. Hostem pořadu byl zpěvák 
Jan Kalousek.  

Od 9. do 11. června byli na školním výletě ve Studené vodě u Božanova studenti primy A s 
prof. G. Škodovou a Matěnovou a u Máchova jezera studenti kvinty A s prof. Jaroušovou a 
Javůrkovou. 9. června vyjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. 
Štegerovou a Poutníkem. Večer zhlédli v divadle Na Vinohradech hru "Cesta Karla IV. do Paříže a 
zpět". 11. června odjeli na školní výlet na Jičínsko studenti tercie A s prof. Klemencem. Jako druhý 
dozor se vystřídaly prof. Prachařová a Jirková. Z výletu se vrátili 14. června. Ve stejných dnech 
jako tercie A byli na výletě i studenti septimy A s prof. Bergrovou a Víchem. Sjížděli část Vltavy. 
V Jeseníkách byli na výletě ve dnech 14. - 17. června studenti sekundy B s prof. Nývltovou a 
Štegerovou. Od 16. do 18. června si školního výletu užívali studenti primy B s prof. Slavíkem a 
Martinkovou. Byli v Liticích u Potštejna. Stejné místo bylo cílem školního výletu třídy 1.A s prof. 
Ježkem a Macurou ve dnech 18.-21. června. Studenti sexty B vyjeli s prof. Venclíkovou a 
Janušovou do Českého ráje ve dnech 18. - 20. června a studenti 2.B do Hořic s prof. Sršňovou a 
Zikmundovou ve dnech 18. - 20. června. 18. června se uskutečnily dvě exkurze. Studenti 1.B a 
kvinty A navštívili s prof. Matěnovou, Jaroušovou a Slavíkovou botanickou zahradu a ZOO v 
Liberci a vystoupili na Ještěd. Studenti kvarty B byli v Terezíně s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou.  

V jarních měsících proběhlo několik akcí Přírodopisného klubu pod vedením prof. Ježka. 
24. dubna se uskutečnila expedice BUFO BUFO zaměřená hlavně na pozorování obojživelníků. Ve 
dnech 1. a 7. května naslouchali zájemci ptačímu zpěvu při expedici TURDUS. 12. června proběhla 
expedice ORCHIS do Přírodní rezervace Dubno u České Skalice.  

21. června vystupovali členové historického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové v 
Babiččině údolí s pásmem nazvaným "Pověsti z Českoskalicka a Náchodska".  

V posledním týdnu školního roku se uskutečnila ještě řada exkurzí. Čističku odpadních vod 
v Bražci navštívili 23. června studenti sexty B s prof. Suchankovou a studenti sekundy B s prof. 
Bergrovou a Nývltovou, 24. června studenti 2.A s prof. Zikmundovou a 25. června studenti sexty A 
s prof. Suchankovou. 23. června byli na exkurzi ve slévárně litiny ve Stolíně studenti 2.B s prof. 
Zikmundovou a Sršňovou a botanickou exkurzi do okolí Náchoda podnikli studenti kvinty B s prof. 
Ježkem. Poznávací exkurzi náchodského okolí absolvovali studenti tercie A s prof. Klemencem a 
primy A s prof. G. Škodovou.  

Studenti 1. A měli botanickou exkurzi po náchodském okolí a do přírodní rezervace Peklo s 
prof. Ježkem 24., 25. a 26. června. 24. června vyrazili na Ostaš studenti tercie A s prof. Klemencem 
a primy A s prof. G. Škodovou. Studenti septimy B s prof. Vrátilovou absolvovali exkurzi "Po 
stopách Josefa Škvoreckého" a studenti sexty A prováděli s prof. Polákem fyzikální měření v 
terénu. 25. června vyjeli do Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci Čechovovy hry "Tři 
sestry" studenti 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Studenti septimy B byli na literární 
exkurzi s prof. Vrátilovou v Hronově, působišti A. Jiráska a E. Hostovského. ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem navštívili studenti 2.A a sexty B s prof. Rojtovou a Slavíkem a na zeměpisné 
exkurzi po náchodském okolí byli studenti kvinty B s prof. Olejákem. Studenti septimy A trávili 
dny 24. - 26. června pracovně na brigádě v lese. Dozor vykonávali prof. Bergrová a Vích.  

26. června zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka všichni přítomní studenti komedii 
George Feydeaua "Leona si pospíšila" v nastudování Divadla Pod Zámkem. Profesoři se v 
odpoledních hodinách rozloučili s končícím školním rokem. Večer se konal v galerii náchodského 
zámku tradiční koncert Sborečku pod vedením Ing. Čejpa.  

27. června si studenti přišli již jen pro vysvědčení, od 30. června začínaly prázdniny.  

Zapsala Martina Karastojanovová - Javůrková  



ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2002 

a) PŘÍJMY 1 (zaokrouhleno na koruny) 
CELKOVÉ PŘÍJMY 18 865 707 Kč 
poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace MŠMT na neinvestice 18 438 322 Kč 
dotace MŠMT na investice 0 Kč 
ostatní příjmy1 427 385 Kč 

b) VÝDAJE 1 (zaokrouhleno na koruny) 
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 0 Kč 
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 18 862 140 Kč 
náklady na platy pracovníků 10 381 367 Kč 
platy pedagogických pracovníků celkem 9 354 751 Kč 

platové tarify 5 466 743 Kč 
osobní příplatky 817 262 Kč 
náhrady platu 1 404 254 Kč 
další platy 690 300 Kč 
za přesčasy 453 466 Kč 
odměny 218 800 Kč 
třídnictví 165 271 Kč 
příplatky za vedení 112 806 Kč 
ostatní příplatky 25 849 Kč 
  

platy nepedagogických pracovníků celkem 1 026 616 Kč 

platové tarify 699 657 Kč 
osobní příplatky 52 928 Kč 
náhrady platu 106 006 Kč 
další platy 81 600 Kč 
za přesčasy 29 700 Kč 
odměny 35 837 Kč 
příplatky za vedení 8 270 Kč 
dělené směny 12 618 Kč 

ostatní osobní náklady 63 500 Kč 
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 3 643 582 Kč 
zákonné pojištění zaměstnanců 207 627 Kč 
zákonné odvody do FKSP 30 616 Kč 
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 437 079 Kč 
 učebnice 185 338 Kč 
 knihy 15 375 Kč 
 předplatné časopisů 26 125 Kč 
 učební pomůcky 210 240 Kč 

stipendia 0 Kč 
ostatní provozní náklady 4 098 369 Kč 
 materiálové náklady 328 334 Kč 

                                                           
1 Příjmy (konkrétně ostatní příjmy) a výdaje (konkrétně na opravu a údržbu a ostatní materiál) jsou zkresleny tím, že 
dvě dotace z fondů (10 000 Kč z rezervního fondu na ostatní materiál a 163 000 Kč z investičního fondu FRIM na 
opravu a údržbu) byly místo přes rozvahový účet 648 účtovány mínusem přímo do nákladů. Správně mají být příjmy 
vyšší o 173 000 Kč, stejně jako náklady. Na hospodářském výsledku se tímto nedopatřením zjištěným až po účetní 
uzávěrce nic nemění. 



   úklidové prostředky 10 506 Kč 
   kancelářské potřeby 8 170 Kč 
   materiál na opravu a údržbu 17 220 Kč 
   materiál pro kopírování 29 242 Kč 
   materiál ostatní 1 94 538 Kč 
   drobný hmotný majetek 168 659 Kč 
 energie 959 385 Kč 
  elektrická energie 362 456 Kč 
  pára 550 935 Kč 
  vodné 45 994 Kč 
 oprava, údržba 1 1 266 300 Kč 
  oprava stropu tělocvičny 850 000 Kč 
  stavební úprava třídy 47 550 Kč 
  oprava elektroinstalací 16 682 Kč 
  počítačová síť 22 790 Kč 
  opravy kopírky 22 921 Kč 
  oprava šatních skříní 7 188 Kč 
  opravy podlah 102 570 Kč 
  oprava tabulí 6 400 Kč 
  nátěry oken 42 550 Kč 
  opravy ostatních nátěrů 16 883 Kč 
  opravy kanálů 21 546 Kč 
  oprava židlí 5 612 Kč 
  oprava topení 26 012 Kč 
  oprava školního rozhlasu 5 040 Kč 
  malování 70 638 Kč 
  další drobné opravy 1 918 Kč 
 cestovné 95 235 Kč 
   na LVVZ 45 135 Kč 
   na sportovní kurzy 9 765 Kč 
   na školní výlety 9 187 Kč 
   na vzdělávání 13 708 Kč 
   na exkurze 8 907 Kč 
   na soutěže 2 699 Kč 
   na maturitní zkoušky 3 670 Kč 
   služební cesty 2 164 Kč 
 reprezentace 143 Kč 
 služby 1 197 334 Kč 
   další vzdělávání pedagogů 65 336 Kč 
   nájemné 10 000 Kč 
   poštovné 12 055 Kč 
   telefony 65 877 Kč 
   stravování 770 424 Kč 
   programový servis 32 564 Kč 
   televizní a rozhlasové poplatky 17 259 Kč 
   praní prádla 12 426 Kč 
   Internet 61 433 Kč 
   odvoz odpadů 17 588 Kč 
   revize 20 442 Kč 
   stočné 51 325 Kč 
   další drobné služby 60 605 Kč 
 kolky 700 Kč 
 poplatky bance 15 467 Kč 
 ostatní náklady 29 479 Kč 
   ošatné na kurzy 2 736 Kč 
   pojištění 12 599 Kč 
   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 14 144 Kč 



 odpisy 205 992 Kč 

Hospodářský výsledek 3 567 Kč 

NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Stav účtu k 1.1.2002 683 083,72 Kč 
PŘÍJMY: 117 172,79 Kč 
Rekapitulace příjmů: 
z plesu 81 653,90 Kč 
drobné dary 3 300,00 Kč 
úroky 13 418,89 Kč 
vrácené daně od FÚ 3 800,00 Kč 
v rámci Okresním soudem schváleného finančního vyrovnání 15 000,00 Kč 

VÝDAJE: 67 136,40 Kč 
Rekapitulace výdajů: 
výdaje na příspěvky dle statutu Nadace 22 729,40 Kč 
nákup PC pro Jiráskovo gymnázium 15 000,00 Kč 
ples 27 132,00 Kč 
ostatní výdaje (poplatky bance atp.) 2 275,00 Kč 

Stav účtu k 31.12.2002 733 120,11 Kč 
Hospodaření Nadace Jiráskova gymnázia bylo k 24. 6. 2003 ověřeno auditorem panem ing. 

Vladimírem Munzarem.  

Výrok auditora je bez výhrady. 
Pan ing. Munzar provedl audit pro Nadaci Jiráskova gymnázia bez nároku na úhradu. 

Všichni členové správní a dozorčí rady i účetní vykonávají svou činnost zcela zdarma, bez 
nároku na odměnu. 

Dovolujeme si tímto požádat všechny rodiče, přátele školy i ostatní veřejnost, mající tu 
možnost, o poskytnutí jakékoli finanční částky na naši činnost. Částku je možno složit na účet 
Nadace č. 774655/0300 vedeného u ČSOB v Náchodě nebo přímo v kanceláři Jiráskova gymnázia. 
Finanční prostředky je možné poskytnout i cíleně na jakoukoliv aktivitu žáků nebo školy.  

Za Nadaci Jiráskova gymnázia Miloslav Javůrek, předseda Nadace 

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY (SRPDŠ) PŘI JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU V NÁCHODĚ 

Hospodaření SRPDŠ od 01.01.2002 do 31.12.2002 
Zůstatek 56 067,10 Kč 

Příjmy 
příspěvky 114 000,00 Kč 
dar MFF UK 5 000,00 Kč 
ples 38 612,90 Kč 
úrok od KB 242,29 Kč 
CELKEM 157 855,19 Kč 

Výdaje 
knihy do ŽK 14 443,00 Kč 
Doutnák 9 800,00 Kč 
návštěva ze zahraničí 1 699,80 Kč 
sportovní akce, cestovné 8 120,10 Kč 
knižní odměny 21 612,00 Kč 

výroční zpráva 46 133,00 Kč 
ples 29 376,00 Kč 
IVT 44 689,50 Kč 
maturity 10 400,00 Kč 
poplatky KB 1 252,00 Kč 
doklady 63,50 Kč 
předplatné Rodina+škola 180,00 Kč 
CELKEM 187 768,90 Kč 

Rekapitulace 
Počáteční zůstatek 56 067,10 Kč 
Příjmy 157 855,19 Kč 
Výdaje 187 768,90 Kč 
Konečný zůstatek 26 153,39 Kč 



Uplynulý kalendářní rok lze z hlediska hospodaření našeho občanského sdružení hodnotit velmi 
pozitivně. To, že rodiče souhlasili s tím, že se bude vybírat zvýšený příspěvek, oživilo možnosti, jak 
s těmito prostředky naložit. 

V odsouhlasených položkách rozpočtu byly ty, které se pravidelně opakují a umožňují zlepšení 
podmínek pro naše děti, tak i ty, které se vyskytly mimořádně a vylepšily situaci ve výpočetní 
technice. 

Byly zakoupeny knihy do žákovské knihovny, která je hojně navštěvována. Studenti z ní čerpají 
nejen pro studium - lze např. zapůjčit knihy v cizím jazyce - ale i pro své potěšení a zábavu. 

Ani částka vynaložená na nepravidelné vycházení časopisu Doutnák není neopodstatněná. 
Důkazem toho je, že se po nedávném novém čísle jen zaprášilo. Děti projevují svůj zájem o dění ve 
škole i navštěvováním diskuse na internetových stránkách. Škoda, že se omezují většinou na kritiku 
a nikdo nepřichází s návrhem řešení nebo nabídnutím pomoci.  

Drobné částky byly vynaloženy na jízdné a odměny při sportovních akcích – jedná se o okresní i 
krajská kola většinou sportovních soutěží nebo o sladké odměny na lyžařském nebo cyklistickém 
kurzu.  

Pravidelně je hrazeno předplatné časopisu Rodina a škola, kde lze najít novou inspiraci i pro 
učitele i pro rodiče k tomu, jak lépe přistupovat k dětem. Tento časopis je uložen u E. Hedvíkové a 
kdykoliv k dispozici zájemcům. 

Každoročně jsou z těchto prostředků hrazeny knižní odměny pro výborné studenty jednotlivých 
tříd dle uvážení třídního. Zrovna tak již několik let je vynakládána částka Kč 100,- na maturanta na 
občerstvení. I tímto způsobem získávají maturity slavnostnější ráz. 

V uplynulém období si zaslouží pozornost hlavně nákup výpočetní techniky, na který byla 
věnována ještě větší částka, než jsme původně uvažovali. Z částky 5 000,- Kč od Matematicko – 
fyzikální fakulty v Praze (za vzornou reprezentaci školy na mezinárodním fóru ji pro školu získal 
profesor Polák) byla v hodnotě Kč 5 450,- zakoupena součástka pro zvýšení kapacity serveru naší 
školy. Za částku Kč 39 239,50 byly velmi výhodně prostřednictvím pana Preclíka z firmy 
TECHPROG Náchod zakoupeny počítače do počítačové učebny tak, aby vyhovovaly vyšším 
nárokům výuky informační a výpočetní techniky. 

Konečně velkým kladem byl i příjem ze spolupořadatelství stužkovacího plesu. Tím snad byly 
položeny základní kameny k pokračování účasti studentů na této akci. Velmi iniciativní studenti 
4. ročníků (nutno pochválit především Vendulku Štíchovou a Tomáše Nechutného) se snažili, 
sehnali tombolu a zařídili spoustu záležitostí ke všeobecné spokojenosti. Ples byl mimořádně 
vydařený, větší účast už kapacitně nebyla možná. 

Hospodaření SRPDŠ za I. pololetí roku 2003 
Započaté zesílení intenzity práce občanského sdružení SRPDŠ úspěšně pokračuje i v tomto 

roce. Je potěšitelné, že děti i profesoři si začínají uvědomovat, že vybrané finanční prostředky jsou 
tady pro ně a pro zlepšení jejich situace při mimoškolní činnosti.  

Za I. pololetí roku 2003 proběhlo mnoho akcí každoročních, mezi ně patří např. nákup odměn 
na lyžařské výcvikové kurzy, nákup knižních odměn pro pracovité studenty s vynikajícím 
prospěchem na konci školního roku nebo pro studenty úspěšné v soutěžích a olympiádách, 
vyplacení určené částky Kč 100,- na osobu maturantům na pohoštění.  

Novinkou bylo přispění na dopravu třídě, která se spolu rozhodla strávit víkend na horách, 
nákup dárků do Německa a do Francie, kam jeli žáci s profesory na výměnný jazykový zájezd, 
úhrada pohoštění návštěvě z Dánska. Byl uhrazen částečný příspěvek na vydání školního časopisu 
Doutnák. Ten se dokonce umístil na 2. místě v soutěži školních časopisů Freinet, a proto byla 
autorům časopisu a účastníkům tohoto vyhlášení uhrazena doprava do Prahy a zpět na slavnostní 
vyhlášení. Studentům, kteří pracují ve Skřivánku, bylo přispěno na pořízení jednotných triček 
s potiskem. Naším účetnictvím prošlo i Kč 1 500,-, které obdržel tento soubor za své vystoupení na 
náchodském zámku. Částka byla zpětně vyplacena Mgr. Poutníkovi, který velmi obětavě toto 
hudební těleso vede. Těm, kteří pracují v souboru DRED, byla přidána částka na jejich pobyt na 
soutěži divadelních souborů v Písku. Studenti dějepisného kroužku se zúčastnili 6. ročníku 
Uměleckých Ratibořic a dostali drobné odměny a také pochvalu od Společnosti pro záchranu 
Babiččina údolí.  

Věříme, že i nadále bude hospodaření s těmito finančními prostředky účelné, hospodárné a ku 
prospěchu věci. Na začátku prázdnin byl konečně zakoupen i s naším přispěním Kč 30 000,- dlouho 



žádaný dataprojektor (jako prémie i digitální fotoaparát), který bude sloužit nejen pro výuku, ale i 
pro činnost dětí i sboru ve volném čase. 

Ing. Eva Hedvíková 

UČEBNÍ PLÁNY 
Učební plán pro školní rok 2002 – 2003 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
VI 

3. 
VIII 

4. 
 

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)2 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)3 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Občanská výchova 2 1 24 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, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

Volitelné předměty: 
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy) 

3. ročník (dvouletý předmět) 

                                                           
2 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
3 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. 
4 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství. 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace ve španělském jazyce 
Seminář z dějepisu (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Seminář z fyziky 
Společenskovědní seminář (2 skupiny) 
Programování 
 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář ze zeměpisu 

Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z chemie 
Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Programování 

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

Seminář a cvičení z fyziky 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty: 
Deskriptivní geometrie 
Programování 

Literární seminář 
Aplikace počítačů 

Latina 
Ruský jazyk 



ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 
a) Počátkem školního roku nastoupil prof. Štěpán Macura (český jazyk, dějepis, zeměpis) 

b) S koncem školního roku ústav i školství opustili prof. Lenka Martinková, která změnila 
zaměstnavatele v důsledku stěhování, a anglická lektorka Clare Rose Britton, která se vrátila 
domů. 

c) Významná jubilea 
V tomto školním roce oslavily významná životní jubilea dvě kolegyně. 
Prof. Věra Štegerová oslavila 50. narozeniny. Na náchodské gymnázium nastoupila v roce 1976 

a od té doby zde vyučuje dějepisu a ruskému jazyku. Působí ve funkci předsedy mezipředmětové 
komise společenskovědních předmětů a předmětové komise dějepisu a ruského jazyka. Organizačně 
zajišťuje Středoškolskou odbornou činnost (SOČ). 

50. narozeniny oslavila i prof. Olga Slavíková. Vyučuje zeměpisu a tělesné výchově. Na škole 
působí od roku 1995. 

Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let zdraví, spokojenost a hodně 
radosti nejen z práce. 

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Jméno, titul předměty, 
které učí ve třídě 

Počet 
hodin 
týdně 

poznámka 

Pavel Škoda IVT 4.V 2 ředitel školy 
Martina 
Javůrková, PaedDr. 

matematika 2.A  5 zástupce ředitele  

Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk 
konverzace ve Fj 

1.A, 1.B, 5.V, 5.W, 6.V 
5.V, 7.V, 7.W 
3. ročníky 

25 předsedkyně PK Fj 

Helena Bergrová, Mgr. chemie 
matematika 
cvičení z chemie 

2.W, 1.B, 5.W, 3.A, 7.V 
3.B, 7.V, 
3. ročníky 

22 třídní 7.V 
správce sbírky chemie 

Richard Brát,  Mgr. matematika 
fyzika 
matematický seminář 

3.A 
5.V, 6.W, 3.A, 7.W, 4.B 
3. ročníky 

23 třídní 3.A 
předseda PK fyziky 

Clare Rose Britton konverzace v Aj 4. ročníky 6  
Věra Cermanová anglický jazyk 4.V, 1.A, 1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.W, 

7.V 
24 správce skladu učebnic 

Blanka Dvořáčková, 
PaedDr. 

český jazyk 
dějepis 
 
seminář z dějepisu 

3.B 
2.V, 2.W, 3.V, 4.W, 2.A, 3.A, 
3.B, 6.W,  
3. ročníky 

22 třídní 3.B 

Ivo Forejt německý jazyk 
 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 7.W, 
4.A 
 

24 předseda PK Nj 
správce žákovské 
knihovny 

Hana Janušová, Mgr. český jazyk 
výtvarná výchova 

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

24 třídní 6.V 
předsedkyně PK VV 
správce sbírky VV 

Jiřina Jaroušová matematika 
biologie 
výchova k rodičovství

5.V, 6.W 
3.V, 5.V, 6.V, 3.A, 3.B 
3.V, 3.W 

23 třídní 5.V 
předseda PK biologie 
správce sbírky biologie 

Miloslav Javůrek matematika 
seminář z matematiky

1.A, 4.B 
3. ročníky 

13 třídní 4.B 

Jan Ježek, Mgr. biologie 
zeměpis 
seminář z biologie 

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

24 třídní 1.A 

Zdena Jirková anglický jazyk 
konverzace v Aj 

1.V, 2.W, 3.V, 2.A, 7.W, 4.A 
3. ročníky 

23 předsedkyně PK Aj 
předsedkyně MPK cizích 
jazyků 

Drahomíra Hejcmanová deskriptivní 
geometrie 

3. ročníky, 4. ročníky 4 

Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika 3.V 24 třídní 3.V 



fyzika 
IVT 

3.V, 3.W, 4.W, 1.A, 1.B, 7.V 
3.V 

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 
občanská výchova 
základy spol. věd. 
literární seminář 

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

22 třídní 1.B 

Zdeněk Košvanec zeměpis 
tělesná výchova 

2.V, 3.V, 4.V, 4.W 
2.V, 3.V, 4.V, 1.B, 5.V, 3.A, 7.W, 

24 třídní 2.V 
předseda PK zeměpisu 
správce sbírky zeměpisu 

Helena Lubasová, Mgr. český jazyk 
anglický jazyk 

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

22 

Štěpán Macura, Mgr. český jazyk 
dějepis 
zeměpis 

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

22 

Lenka Martinková, Mgr. český jazyk 
německý jazyk 

1.V, 1.W, 4.V 
4.V, 4.W 

23 

Ivana Matěnová, RNDr. matematika 
biologie 

3.W, 4.V, 1.B 
1.V, 1.B, 7.V 

23 třídní 4.V 

Bedřich Nejman základy 
společenských věd 
společenskovědní 
sem. 
tělesná výchova 

1.A, 5.V, 5.W, 2. A, 2.B, 6.V, 
6.W, 3.A, 3.B, 7.V 
3. ročníky 
 
3.W, 5.V, 2.A,  

22 předseda PK spol. věd 
správce sbírky TV 

Jindra Nývltová český jazyk 
latinský jazyk - 
nepovinný 

2.W, 5.V, 2.A, 7.V, 4.B 
vybraní studenti 
 

24 třídní 2.W 
předsedkyně PK Čj 

Jiří Oleják matematika 
zeměpis 
seminář z matematiky

1.W, 5.W 
2.W, 5.W, 6.V 
4. ročníky 

19 třídní 5.W 
správce sbírky 
matematiky 

Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 
konverzace ve španěl.

1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.A, 3.B, 4.B 
3. ročníky, 4. ročníky 

24 

Zdeněk Polák matematika 
fyzika 
seminář z fyziky 

6.V 
5.W, 6.V, 3.B, 4.A 
3. ročníky,  4. ročníky 

21 správce sbírky fyziky 

Milan Poutník, Mgr. český jazyk 
hudební výchova 

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

26 třídní 4.W 
předseda PK HV 
správce sbírky HV 

Věra Prachařová chemie 3.V, 3.W, 4.V, 4.W 8 

Jan Preclík, Mgr. IVT 
aplikace počítačů 

3.W, 1.B, 5.W 
4. ročníky 

12 

Iva Rojtová biologie 
seminář z biologie 
tělesná výchova 

2.W, 2.A, 7.W, 4.A 
3. ročníky, 4. ročníky 
1.V, 2.W, 2.A, 3.B, 4.B 

24 třídní 2.A 

Libor Slavík, Mgr. biologie 
tělesná výchova 

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

23 třídní 1.W 

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 
seminář ze zeměpisu 
tělesná výchova 

1.W, 3.W, 5.V 
4. ročníky 
3.W, 1.A, 5.W, 2.B, 6.A, 7.A, 4.A

23 třídní 3.W 

Iva Sršňová, Mgr. matematika 
fyzika 

2.W, 2.B, 7.W 
2.A, 2.B 

24 třídní 2.B 
předseda MPK přírod. věd 
předseda PK matematiky 
předseda inv. komise 

Jarmila Suchanková, Mgr. chemie 
cvičení z chemie 

1.A, 5.V, 6.V, 6.W, 7.W, 4.B 
3. ročníky, 4. ročníky 

20 výchovný poradce 
předseda PK chemie 

Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk 
francouzský jazyk  

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

22 správce sbírky jazyků 

Michael Šimon anglický jazyk 
 

2.W, 6.W, 3.A, 3.B, 7.V, 7.W, 4.B 21 správce učitelské 
knihovny 

Gerda Škodová matematika 
fyzika 

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

23 třídní 1.V 

Šárka Škodová, Mgr. německý jazyk 
konverzace v Nj 

1.A, 5.V, 6.W, 3.A, 7.V, 4.B 
4. ročníky 

23  



Hana Vrátilová český jazyk 
zákl. společ. věd 
společenskovědní s. 
občanská výchova 

2.V, 7.W 
7.W, 4.A, 4.B 
3. ročníky, 4. ročníky 
2.W, 3.V, 3.W 

23 třídní 7.W 

Věra Štegerová dějepis 
 
seminář z dějepisu 
ruský jazyk 

1.A, 1.B, 2.B, 6.V, 7.V, 7.W, 4.A, 
4.B 
3. ročníky, 4. ročníky 
3. ročníky, 4. ročníky 
 

24 třídní 4.A 
předseda MPK hum. př. 
předseda PK dějepisu 
předseda PK Rj 
správce sbírky spol. věd 

Petr Šulc anglický jazyk 
tělesná výchova 

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

23  

Iva Venclíková český jazyk 
španělský jazyk 

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

23 třídní 6.W 
předsedkyně PK Šj 

Dalibor Vích, Ing. IVT 
programování 
 

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

22 předseda PK informatiky 
správce počítačové sítě 
správce sbírky IVT 

Josef Zikmund tělesná výchova 1.V, 1.W, 2.W, 4.W, 1.A, 5.W, 
6.V, 3.A, 7.V, 4.A 

23 předseda PK TV 

Hana Zikmundová chemie 
fyzika 

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

22 

    

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

První řada zleva: Dalibor Vích, Milan Poutník, Zdeněk Polák, Ivana Matěnová, Anžik Aršakuni, Martina Javůrková, 
Pavel Škoda, Iva Venclíková, Helena Bergrová, Hana Vrátilová, Bedřich Nejman 
Druhá řada zleva: Věra Prachařová, Jiřina Jaroušová, Jan Ježek, Jindra Nývltová, Hana Zikmundová, Lenka 
Martinková, Gerda Škodová,  
Třetí řada zleva: Miloslav Javůrek, Jiří Oleják, Šárka Škodová, Barbora Šimková, Jarmila Suchanková, Blanka 
Dvořáčková, Věra Štegerová, Iva Rojtová, Jaroslav Klemenc, Libor Slavík 
Čtvrtá řada zleva: Richard Brát, Helena Lubasová, Zdena Jirková, Jan Preclík, Jana Kolářská, Ivo Forejt 
Poslední řada zleva: Štěpán Macura, Daniel Pavlík, Hana Janušová, Zdeněk Košvanec 



SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
Ing. Eva Hedvíková ekonom 
Marcela Martincová finanční účetní, 
 do 31. 1. 2003 
Petra Pejsarová finanční účetní, 
 od 1. 12. 2002 
Ivana Šnorbertová mzdová účetní 
Věra Cermanová správce skladu 

učebnic 

Ing. Dalibor Vích správce počítačové sítě 
Stanislav Šárka školník 
Irena Doležalová  uklízečka 
Anna Hrycyková  uklízečka  
Dagmar Kubečková uklízečka 
Marie Siglová  uklízečka 
Renata Petrániková uklízečka, od 19.11.2002 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2003 – 4 
MATEMATIKA 
1) Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 
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3) Student 4. ročníku gymnázia uvažuje: „Když zítra začnu a zopakuji 15 maturitních otázek každý 
týden, tak to právě stihnu do 1. června, kdy maturity začínají. Když ale zopakuji 18 otázek 
týdně, budu hotov o dva týdny dříve.“ 
Kolik dní má na přípravu? Jaké je datum dne, kdy takto uvažuje? 

4) Podlaha v místnosti má tvar lichoběžníku ABCD se základnami AB a CD. Body ABD tvoří 
trojúhelník, kde |AD| = |BD| = 5 m. Body BCD tvoří pravoúhlý trojúhelník s jednou odvěsnou 
o délce 3 m.  
a) Načrtněte půdorys místnosti s vyznačením délek stran. Uveďte všechna řešení. 
b) Určete, kolik zaplatíme za koberec na celou podlahu, jestliže 1 m2 stojí 650 Kč. 
c) Ze všech možných řešení vyberte místnost s nejmenším obvodem a sestrojte její půdorys 

v měřítku 1 : 100. 

5) Žák Silný říká: „Vloni jsem přibral 5 kg. Kdybych z toho, co nyní vážím, shodil 8%, měl bych 
zase svou původní váhu.“ Kolik váží nyní? 

ČESKÝ JAZYK 
V úkolech 1 – 6 vztahujících se k níže uvedenému souvětí mohou být správné všechny varianty, ale 
nemusí být správná ani jedna. Ty správné zakroužkujte. 

Rozvodněná řeka uprostřed města naháněla strach množstvím zkalené vody, která pronikala 
do všech koutů a zaplavovala sklepy většiny domů, a obrovskou rozlohou zatopeného území, 
kde nad hladinu vyčnívaly jen vrcholy stromů a střechy budov. 

1. a) v interpunkci není chyba 
b) chybí čárka před a zaplavovala 
c) nemá být čárka před a obrovskou 
d) chybí čárka před a střechy 



2. V souvětí jsou: 
a) jedna věta hlavní, dvě vedl. věty přívlastkové a jedna vedl. věta příslovečná místní 
b) jedna věta hlavní, tři vedlejší věty přívlastkové 
c) dvě hlavní věty, dvě vedlejší věty přívlastkové 
d) dvě hlavní věty, jedna vedl. věta přívlastková, jedna vedl. věta příslov. místní 

3. a) souvětí neobsahuje číslovku 
b) souvětí obsahuje infinitiv 
c) mluvnické kategorie slovesa naháněla jsou: 3. os. č. jed. zp. oznam. čas minulý, rod činný, 

vid nedokonavý 
d) souvětí neobsahuje podstatné jméno látkové 

4. V poslední větě souvětí chybějí tyto větné členy: 
a) podmět 
b) příslovečné určení 
c) přívlastek 
d) předmět 

5. a) výraz uprostřed je příslovce 
b) výraz domů je podstatné jméno ve 2. pádě 
c) výraz vyčnívaly je nedokonavé sloveso 
d) výraz obrovskou je přídavné jméno tvrdé 

6. V tabulce označ křížkem, v čem se uvedené dvojice shodují: 

 slovní 
druh rod číslo pád osoba vid vzor větný 

člen 
vrcholky+stromů         
pronikala+zaplavovala         
zkalené+vody         

7. Podtrhni slova, v nichž je pravopisná chyba: 
a) shlédnout film, správkárna obuvi, nestrávené zbytky jídla, ztrpčovat život, srocený dav 
b) pět písně, pět korun, zpěvník, opjevovat lásku, oběť války 
c) krumlovští, novohradští, francouzští, paříšští, krkonošští 
d) dětský, dětsko, dětství, dětští, dětskost 
e) Pražské metro, Pražský hrad, pražské ulice, Pražáci, Pražské povstání 

8. Běloruština, bulharština a slovinština jsou jazyky (zakroužkujte): 
a) germánské 
b) románské 

c) slovanské 
d) ugrofinské 

9. Uveď správný tvar slov obě - oko: 
a) měl zánět v  ________________________________________________________  
b) protáhla provaz ________________________________________________________  
c) díval se na mě ________________________________________________________  
d) nakapal kapky do ________________________________________________________  

10. Doplňte přídavné jméno přivlastňovací: 
a) Půjčil jsem si (Petr) ______________________ hodinky. 
b) Včera nás navštívili (Tomáš) __________________ známí. 
c) Znáš se s (Karel) ____________________ přáteli? 
d) Obě (Petra) ____________________ děti chodí do školy. 

11. Seřaďte podle abecedy: 
pohledný, pohled, pokořit, pochod, pokosit 

 ___________________________________________________________________________  



12. Dej do 1. pádu množného čísla: 
a) čistý pes __________________________________________________  
b) řecký obchodník __________________________________________________  

13. Dej do 7. pádu množného čísla: 
a) dva mí přátelé __________________________________________________  
b) tři vajíčka __________________________________________________  

14. Doplňte zájmeno jenž ve správném tvaru: 
a) Děti, ______________ rodiče jsou zaměstnáni, chodí do školy. 
b) Dívka, s _____________ si dopisuji, bydlí na okraji Londýna. 
c) Zákazník, _____________ auto stojí před obchodem, musí přeparkovat. 

DIKTÁT 
Po rozšíření Evropské unie by se brány do střední a východní Evropy měly otevřít ještě víc. 

Dojde k většímu rozvoji obchodu a doprava zboží z východu na západ se významně dotkne i lodní 
dopravy, a proto bruselští dopravní stratégové začali uvažovat o tzv. evropské lodi, která se vypraví 
z Berlína přes Varšavu až do Moskvy. Mají-li řeky zajistit celoroční plynulý provoz velkých lodí, je 
třeba zregulovat jejich splavnost a vytvořit umělé vodní cesty. Technické sny však zapomněly na 
stinné stránky projektu. Vznik umělých hrází, výstavba gigantických kaskád mnoha přehrad by 
znamenaly zánik přirozeného prostředí v okolí řek, narušení životního prostředí pro mnohé 
živočišné i rostlinné druhy. Přestože spolky a občanské iniciativy na ochranu životního prostředí 
bojovaly už řadu let proti mylnému pohledu na využití řek, přestože se sbíraly hlasy na jejich 
podporu, teprve letošní velká povodeň způsobila změnu pohledu některých vysokých úředníků. 

Hospodářsky i ekologicky je určitě rozumnější přizpůsobovat lodě řekám než naopak. 
Doufejme, že i naši politici se zachovají moudře a nepovolí realizaci starých plánů k přehrazení 
Labe dvěma vodními stupni, které by zasáhlo území chráněné krajinné oblasti Českého středohoří a 
Českosaského Švýcarska až k německé hranici. Přeměna řek ve vodní cesty by byla historickým 
omylem s vážnými následky. 

TEST VŠEOBECNÝCH SCHOPNOSTÍ 
A. Podtrhněte v řadě pojmů ten, který se něčím liší od ostatních, a svoji volbu zdůvodněte. 

Příklad: jehlan, koule, krychle, čtverec, válec 
Proč? Čtverec je rovinný útvar, ostatní jsou prostorová tělesa. 

1. hmotnost, barva, hustota, teplota, elektrické napětí 
 Proč? ________________________________________________________________ 

2. Otava, Sázava, Berounka, Lužnice, Bečva 
 Proč? ________________________________________________________________ 

3. pětiúhelník, lichoběžník, obdélník, kosočtverec, rovnoběžník 
 Proč? ________________________________________________________________ 

4. Leoš Janáček, František Čelakovský, Zdeněk Fibich, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů 
 Proč? ________________________________________________________________ 



B.
Poslechněte ó křesťané 
Píseň která potěší 
Píseň o tom co se stane 
Tomu kdo si zahřeší 
Sličná panna Juliána 
Dcera pana rychtáře 
Potkala jednoho rána 
Pána v nóbl kočáře 
 
Když pán spatřil Juliánu 
Dal svůj kočár zastavit 
A pak pravil Já v tu ránu 
S tebou chci se pobavit 
Na ta slova Juliána 
Místo, aby utekla 
Do kočáru vedle pána 
Sedla ani necekla 
 
Kočár dal se do pohybu 
A tu děvče poznalo 
Převelkou že asi chybu 
Momentálně spáchalo 
Ten pán který budil zdání 
Zbožné matky že je syn 
Představil se znenadání 
Jako lupič Severýn 

Naříkala dívka mnoho  
Štkala že se zabije 
Pak si ale všimla toho 
Severýn že švarný je 
Řekla jemu Mocný pane 
Když to tedy muší být 
Ať se stane co se stane 
Já chci s nima všade jít 
 
Víno pili tancovali 
V tom lupičském brlohu 
A jak se dál radovali 
O tom zpívat nemohu 
Pak se jeden z loupežníků 
K Juliáně přichomejt 
Fédrmesr vytáh v mžiku 
A do srdce jí ho vrejp 
 
Juliána do kaluže 
Krve své se svalila 
Severýn pak pravil Nuže 
Tohle je věc nemilá 
Právě totiž moje srdce 
Láskou čistou začlo plát 
Pročež já do hrudi prudce 
Pletací si vrazím drát 

Mrtvá leží Juliána 
Mrtev leží Severýn 
A nad krajem toho rána 
V povětří se vznáší stín 
Kdo ho viděl ten prý říká 
Že ta černá příšera 
Je buď duše loupežníka 
Nebo helikoptéra 

(autor Jiří Suchý) 

1. Text je psán bez interpunkce. Podtrhni v něm ty části, které vyjadřují přímou řeč. 
2. Text byste charakterizovali nejspíše jako (zakroužkujte) 

a) kramářskou píseň 
b) text operní árie 
c) romantickou baladu 

d) lyrickou báseň 
e) veršovanou pohádku 

3. Která z vlastností nejlépe charakterizuje Juliánu? Zakroužkujte. 
a) zamilovanost 
b) chamtivost 
c) hloupost 

d) vypočítavost 
e) důvěřivost 

4. Poslední verš (Nebo helikoptéra) nebo dvojverší (Je buď duše loupežníka Nebo 
helikoptéra) nahraď svým vlastním tak, aby zůstal zachován rým. 

C.
Aktivní složky v 1 tabletě
 *%DDD ve 100g 
 
Vitamín A  0,8 mg 100 71,1 mg 
Vitamín D  0,005 mg 100 0,444 mg 
Vitamín E  10 mg 100 888,9 mg 
Vitamín B1 2,1 mg 150 186,7 mg 
Vitamín B2 2,4 mg 150 213,3 mg 
Vitamín B4 3 mg 150 266,7 mg 
Vitamín B12 0,002 mg 200 0,178 mg 
Nicotinamid 27 mg 150 2,4 g 
Kys. pantothenová 9 mg 150 800 mg 
Kyselina listová 0,2 mg 100 17,78 mg 
Vitamín C  90 mg 150 8 g 
Vápník  160 mg   20 14,2 g 
Hořčík  75 mg   25 6,7 g 
Železo  14 mg 100 1,2 g 
Zinek  15 mg 100 1,3 g 
Měď  2 mg    - 177,8 mg 
Mangan  2,5 mg    - 222,2 mg 
Chróm  0,05 mg    - 4,4 mg 
Selen  0,05 mg    - 4,4 mg 
Jód  0,15 mg 100 13,3 mg 
*Doporučená denní dávka 
 
Výrobce: 
Ferrosan A/S 
Sydmarken 5, Soeborg, Dánsko 
www. ferrosan.com 
www.multi-tabs.com 

 
 
 
 
 
 
 

Multi-tabs 
Multivitamíny 

a minerály 

+ 
PLUS 

vápník, extravitamíny B 
a extra vitamín C 

 
50 tablet 

 
Pro dospělé 

a děti od 12 let 
 

DOPLNĚK STRAVY

Multivitamíny a minerály Multi-tabs odpovídají svým 
speciálním složením dnešním vysokým požadavkům na 

zdravou výživu. Jedna tableta denně zajišťuje 
odpovídající a bezpečnou denní dávku vitamínů a 

minerálů pro váš organismus. Užívání multivitamínů a 
minerálů předchází nedostatku těchto látek 

v organismu, posiluje jeho obranyschopnost, napomáhá 
předcházet onemocnění či rychlejšímu uzdravení. Více 

vitamínu C a vitamínů skupiny B v Multi-tabs Plus 
jsou důležité pro aktivní osoby vystavené zátěži, stresu 
nebo pro kuřáky. Vápník je důležitý zejména pro ženy 

jako pomoc při prevenci osteoporózy. 
 
 
Dávkování: Dospělým a dětem od 12 let: 1 tableta 
denně nejlépe při jídle nebo bezprostředně po něm. 
Přípravek může být užíván v uvedeném dávkování 
během těhotenství a kojení.  
 
 
Přídatné složky: Mikrokrystalická celulóza, dihydrát 
hydrogenfosfátu vápníku, kukuřičný škrob, 
hydroxypropylmetylcelulóza, metylcelulóza, glycerin 
85%, stearát hořečnatý, sodná sůl 
karboxymetylcelulózy, dioxid titaničitý, želatina, 
dioxid křemičitý, talek, kyselina stearová, 
demineralizovaná voda a kyselina askorbová. 
 
Čistá hmotnost obsahu: 56,25 g 
 
Uchovávání: Skladujte při teplotě do 25°C, mimo 
dosah dětí. 

 
(příbalový leták k volně prodejným vitamínům) 

http://www.multi-tabs.com/


1. Co jsou vitamíny? Zakroužkujte. 
a) Katalyzátory bílkovinného charakteru. Tvoří až 90% buněčných bílkovin. Je jich 

známo více než 2000 druhů a jsou rozděleny do 6 tříd. 
b) Látky i v malém množství nezbytné pro normální růst a život živočichů, kteří si je 

zpravidla nedovedou vytvářet a musí je proto dostávat v potravě. Neslouží jako zdroj 
energie. Jsou rozpustné ve vodě nebo v tucích 

c) Látky složené z několika set až několika tisíc aminokyselin. Jsou součástí každé 
buňky, tvoří kontaktní elementy a enzymy, které uvolňují energii. Jsou obsaženy 
v krvi, kde se účastní látkového transportu. 

d) Buněčné složky krve významné zejména u obratlovců. Vznikají u vyšších obratlovců 
v kostní dřeni, obsahují červené krevní barvivo (hemoglobin), které váže kyslík, a 
roznášejí je krevním oběhem do tělesných tkání. U savců je bezjaderné. 

e) Lipidy skladované v tukových buňkách. Jsou uloženy většinou v podkoží, jsou 
energetickou rezervou živočichů, mají význam pro termoregulaci a zajišťují 
mechanickou ochranu organismu. 

2. Jaký je obsah vápníku v balení? Zakroužkujte. 
a) 14,2 g b) 8 g c) 80 g d) 160 mg e) 3,2 g 

3. Kde se nejrychleji dovíte další informace o výrobku Multi-tabs? 
________________________________________________________________________  

4. Který z následujících diagramů nejlépe znázorňuje obsah vitamínu C a vápníku 
v přípravku? Zakroužkujte. 

a)  b)  c)  d)  e)  

D. 
Jak vyhlížel břevnovský klášter po vysvěcení počátkem roku 993, se lze dohadovat; 

víme jen, že klášterní kostel měl za patrony sv. Benedikta, Bonifáce a Alexia. V první 
polovině 11. století dal podnět ke stavbě velkolepé baziliky kníže Břetislav I., jenž krátce 
předtím ukořistil v polském Hnězdně ostatky zakladatele kláštera – sv. Vojtěcha. Dva roky po 
porážce u Kressenbrunnu daroval uherský král Béla II. vítěznému Přemyslu II. Otakarovi na 
usmířenou část ostatků sv. Markéty, jíž byl později zasvěcen gotický chrám. Řádová 
komunita však s výjimkou probošta od husitských bouří až po válku třicetiletou sídlila 
v Broumově, takže se začalo hovořit o klášteře, resp. opatství břevnovsko-broumovském. 

Klášter roku 1420 vyplenili husité, a naopak o dvě století později katolická vojska. 
Nepadá přitom na váhu, že první zpustošili Břevnov záměrně a druzí „nešťastnou náhodou“. 
V letech 1631 a 1634 jej opakovaně vydrancovala saská vojska a jen o něco menší škody 
Břevnov utrpěl v letech 1635 a 1639 při ubytování oddílů vojska císařského a švédského. 
Shodou okolností třicet let po skončení třicetileté války klášter vyhořel, což se kladlo za vinu 
nájemným žhářům francouzského krále Ludvíka XIV., jenž tehdy válčil s císařem Leopoldem 
I. V 18. století se vedení bojových akcí poněkud humanizovalo, ne však civilizovalo. Za války 
o dědictví rakouské a za sedmileté války se o klášterní areál rovněž zápolilo, přičemž jak 
Francouzi v prvním, tak Prusové ve druhém případě doslova vychlastali místní pivovar i 
vinné sklepy, a když už nemohli, všechno zbylé pití vylili. 

Po Prusech, kteří v letech 1744 a 1757 v klášteře zřídili válečný špitál, zbyly i jiné 
neblahé stopy. Jednou je hromadný hrob za místní sýpkou, kde se prý kdysi říkalo Na 
Prejsovce. Druhou je zcela zničený skleník v klášterní zahradě; ten druhý se pro změnu ocitl 
v rozvalinách vinou nevšímavosti komunistického establishmentu. 

(Upraveno podle článku v Reflexu č. 7/2003) 



 

1. Saská, císařská a švédská vojska vydrancovala klášter v (zakroužkujte) 
a) třicátých letech 16. století 
b) čtyřicátých letech 16. století 
c) třicátých letech 17. století 

d) čtyřicátých letech 17. století 
e) 18. století 

2. Klášter vyhořel v roce (zakroužkujte) 
a) 1588 
b) 1618 

c) 1648 
d) 1678 

e) 1708 

3. Gotický chrám byl zasvěcen (zakroužkujte) 
a) sv. Vojtěchovi 
b) sv. Markétě 
c) Přemyslu II. Otakarovi 

d) Břetislavu I. 
e) sv. Benediktu, Bonifáci a 

Alexovi 

4. Co je ostatek? Zakroužkujte. 
a) část těla zesnulého světce nebo jeho oděvu 
b) spisy, jejichž autorem je světec 
c) kniha popisující život světce 
d) předměty, které jsou při zobrazení poznávacím znamením světce 
e) zlato a šperky, které světec za svého života užíval 

E. 
Sklizeň nektaru 
Včely vyrábějí med, aby se uživily. Je to jejich jediná základní potrava. V jednom úlu 

bývá 60000 včel a přibližně třetina z nich je pověřena sklizní nektaru, který poté dělnice v úlu 
proměňují v med. Menší počet včel plní funkci zásobovaček a průzkumnic. Ty hledají zdroj 
nektaru a pak se vracejí do úlu, aby sdělily ostatním včelám, kde se nachází. 

Kde se zdroj nektaru nachází, dávají průzkumnice ostatním včelám najevo tím, že 
provádějí jakýsi tanec, jímž informují o směru a o vzdálenosti, kterou je nutno uletět. Během 
tohoto tance včela vrtí zadečkem ze strany na stranu a přitom se pohybuje po křivce tvaru 
číslice 8. Včela tančí uvnitř úlu na svislé stěně buněčné plástve. Jestliže středová osa číslice 
osm směřuje přímo nahoru, znamená to, že včely naleznou potravu, poletí-li přímo směrem ke 
slunci. Je-li středová osa osmičky nasměrována doprava, potrava se nachází napravo od 
slunce. Vzdálenost, která dělí potravu od úlu, je vyjádřena dobou, po kterou včela vrtí 
zadečkem. Jestliže je potrava blízko, včela vrtí zadečkem kratší dobu. Je-li potrava daleko, 
vrtí zadečkem dlouho. 

Výroba medu 

Když se včely vrátí do úlu a přinesou nektar, odevzdají jej dělnicím. Ty ho převracejí 
kusadly a vystavují jej tak teplému a suchému vzduchu v úlu. V době sběru obsahuje nektar 
cukr a minerály smíchané s přibližně 80% vody. O deset až dvacet minut později, kdy už se 
značná část vody odpaří, dělnice v úlu uloží nektar do buněk v plástvích, kde odpařování 
pokračuje. Po třech dnech med uskladněný v buňkách obsahuje přibližně 20% vody. V tomto 
stadiu včely uzavřou buňky pomocí jakýchsi pokliček, které vyrábějí z včelího vosku. 

Včely z jednoho úlu sbírají obvykle během jednoho období pouze nektar z jediného 
druhu květů a z jediné oblasti. Mezi hlavní zdroje nektaru patří ovocné stromy, jetel a 
kvetoucí stromy. 

1. Proč včely tančí? Zakroužkujte. 
a) Aby oslavily úspěšnou výrobu medu. 
b) Aby daly najevo, jaký druh rostliny průzkumnice nalezly. 
c) Aby oslavily narození nové včelí královny. 
d) Aby daly najevo, kde se nachází potrava. 
e) Aby se zbavily nektaru, který přinesly. 



2. V čem je základní rozdíl mezi nektarem a medem? Zakroužkujte. 
a) v podílu vody obsažené v látce 
b) v podílu cukru vzhledem 

k minerálům v látce 

c) v typu rostliny, z níž látka pochází 
d) v typu včely, která látku vyrábí 
e) v teplotě 

3. Z textu vypiš tři hlavní zdroje nektaru.  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

4. Z textu vypiš tři hlavní složky nektaru. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2003 – 4. 

MATEMATIKA 
1) Napiš místo * libovolnou číslici tak, aby platilo: 7 ⋅ 6 + (2 + *) = 50 _____________________  
 7 ⋅ 6 - (2 + *) = 40 _____________________  
 (684 - **) : 20 = 31 _____________________  
 1495 : ** = 65 _____________________  

2) V obchodě zdražili čokoládu z 5,00 Kč na 6,50 Kč a zároveň nabízejí, že pokud si koupíte 4 takové 
čokolády, dostanete pátou zdarma. Přepočítejte, kolik by vlastně stála každá z takto zakoupených 
čokolád. 

3) V obchodě mají limonádu v lahvích po 0,3 litrů, 0,5 litrů a 0,7 litrů. 
a) Kolik litrů limonády zakoupíme, jestliže koupíme po 7 kusech každého druhu lahve? 

b) Jestliže chci koupit 3 litry limonády, kolik kusů kterého druhu lahve můžu nakoupit? 
Vypiš všechny možnosti. 

4) Balíček o rozměrech 20 cm x 15 cm x 10 cm máme převázat 
stuhou jako na obrázku. Jak dlouhou stuhu potřebujeme, 
jestliže na uzel a mašličku spotřebujeme 80 cm. 

5) Ve čtvercové síti (strana čtverce je 1 cm) jsou nakresleny 
4 domečky: 

a) Spočítej obsahy všech čtyř domečků a vepiš je pod 
domečky. 

b) Jaké číslo má domeček s nejmenším obvodem? _____  
c) Jaké číslo má domeček s největším obvodem? _____  

                    

 1)    2)     3)      4)    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



 
6) Kniha má 144 stran. Pavel ji přečetl za 5 dní. První den přečetl čtvrtinu knihy, druhý den tři 

osminy knihy a třetí den polovinu zbytku. 

a) Kolik stran přečetl první den? _____  
b) Kolik stran přečetl druhý den? _____  
c) Kolik stran přečetl třetí den? _____  
d) Kolik stran musí přečíst průměrně čtvrtý a pátý den? _____  

7) Ze 32 dvou žáků třídy má jedničku z češtiny 16 žáků a jedničku z matematiky má 23 žáků. Z obou 
předmětů má jedničku 12 žáků. 

a) Kolik žáků má jedničku z matematiky nebo z češtiny? ___  
b) Kolik žáků má jedničku z matematiky, ale nemá jedničku z češtiny? ___  
c) Kolik žáků nemá jedničku z matematiky, ani nemá jedničku z češtiny? ___  

ČESKÝ JAZYK 
1. Nahraď podtržená slova slovy stejného nebo podobného významu: 

Kouř z lokomotivy se kroutil nad hlavami přibíhajících lidí a vyplašené sovy houkaly tak nahlas, 
že je bylo slyšet i přes všechnu tu vřavu kolem. 
vyplašené - __________________ nahlas - __________________ vřavu - _____________________  

2. Vypiš slovo, které do skupiny nepatří, a urči slovní druh tří slov zbývajících: 
a) parní, přibíhajících, někteří, jiní ____________________________________________________  
b) všem, ho, který, tak ______________________________________________________________  

3. Vyjádři přídavným jménem, co znamená uvedené rčení: 
a) Nechal by si pro korunu koleno vrtat. ________________________________________________  
b) Má obě ruce levé. _______________________________________________________________  
c) Je tam páté kolo u vozu. __________________________________________________________  

4. Nahraď sloveso dát vhodnějším: 
a) Lékař mi dal kapky proti kašli. _____________________________________________________  
b) Dal mi těžkou otázku. ____________________________________________________________  
c) Prezident dal obviněnému milost. ___________________________________________________  

5. Od slovesa dovést utvoř: 
a) 2. os. č. jed. zp. rozk. _____________________________________________________________  
b) 1. os. č. mn. času minulého zp. oznam. _______________________________________________  

6. Doplň správný tvar v množném čísle: 
a) Dědeček postavil náš dům (vlastní ruka) _____________________________________________  
b) Za plotem ležel hrnec s (uražené ucho) _______________________________________________  
c) Jedeme na výlet s (oba rodiče) _____________________________________________________  
d) Archeologové narazili na schránku s (lidská kost) ______________________________________  
e) Nejvíce využívají metro (pražský obyvatel) ___________________________________________  

7. Doplň správný tvar: 
a) Číslo 32 je dělitelné (dva, čtyři, osm) ________________________________________________  
b) Bylo (já) ____________________ líto (naše) __________________ sousedky, která 

onemocněla. 

8. Použij ve větách tato slova: 
a) zbyly _________________________________________________________________________  
b) sbili __________________________________________________________________________  
c) zpráva ________________________________________________________________________  

9. Změn souvětí ve větu jednoduchou: 
Moc mě mrzí, že naše třída včera prohrála. 
_________________________________________________________________________________  



 

10. Rozlušti kouzelnický recept: 

Vezmi obojetnou souhlásku ze slova kos, smíchej ji s třetí slabikou slova tarantule, k nim přidej 
slovo opačného významu ke slovu noc a to vše uvař dohromady s poslední slabikou slova děti. 

DIKTÁT 
Cesta do Bradavic 

K nástupišti číslo devět a deset se sbíhali lidé ze všech stran. Harry přidal do kroku a pak už 
běžel klusem. Věděl, že teď už nemůže zastavit. Vozík jako kdyby ho zapomněl poslouchat. K 
přepážce už zbýval jen jediný krok. Harry přivřel oči a očekával náraz. A potom oči otevřel. 

Na kolejích stála červená parní lokomotiva. Kouř z lokomotivy se kroutil nad hlavami 
přibíhajících lidí a vyplašené sovy houkaly tak nahlas, že je bylo slyšet i přes všechnu tu vřavu kolem. 
Někteří studenti se vykláněli z oken a bavili se svými rodinami, jiní teprve nastupovali. Harry objevil 
volné kupé až na konci vlaku. S kapsami nacpanými kouzelnickými penězi a s kufrem, který jen stěží 
zdvihl, konečně nastoupil. 

Cesta rychle ubíhala. Pak vlak náhle zpomalil a neznámý hlas všem oznamoval: „Za pět minut 
budeme v Bradavicích.“ 

Všeobecný test 
Doufám, že si každý z vás najde v tomto testu obor lidského vědění či umu, který vám vyhovuje a který 
je vaší krevní skupinou. 

1. Toto je úloha pro budoucí studenty s dobrým pamatovákem (přesněji s dobrou pamětí)5: 
• Petr měl mamince koupit: 

Pět  2 litry  
Půlku  tři  
10 dkg  15 dkg  

                                                           
5 Uchazečům byl nejprve přečten následující text. Pak teprve mohli otočit zadání dosud ležící zadní stranou navrch a začít 
pracovat. 

Perný den. 

Již večer se Jirkovi zdálo, že příští ráno a možná i celý den nebude zrovna perfektní. Do pokoje vstoupila 
maminka a povídá: „Zítra přijedu z práce později, a proto bych potřebovala, abys, až půjdeš ze školy, něco nakoupil“. 
„Chtěl jsem jít s kluky na koupaliště,“ protestoval Jirka. „Nechci, abys vykoupil celý obchodní dům, ale potřebuji pouze pět 
housek, půlku chleba, 10 dkg salátu, 2 l minerálky, šest rajčat a malou hořčici“. „Abys na nákup nezapomněl, máš vše 
napsáno na lístku, který leží v kuchyni na stole“. Pak popřála maminka Jirkovi dobrou noc, zhasla v pokoji světlo a odešla. 

Druhý den však dopadl hůře, než Jirka předpokládal. Vše, co jen mohlo, se proti němu spiklo, nic nefungovalo. 
Jirka měl prostě pocit, že vykročil do nového dne jinou nohou než obvykle. Začalo to již vstáváním. Budík, který ho budil 
do školy již pátým rokem, se rozhodl, že nezazvoní a nechá Jirku zaspat. Při snídani, kterou absolvoval ve stoje a v běhu, si 
na poslední chvíli všiml lístku na nákup. Letmo ho přelétl očima a zjistil, že od včerejšího večera přibylo ještě 1/2 kg 
sekané, tři koblihy, 15 dkg špeku a další věc, kterou si již nestihl dočíst, protože utíkal jako šílenec po schodech z domu. 

Ve škole se Jirkovi také moc nedařilo a kromě písemky z matematiky, která nedopadla nejlépe, upustil ve školní 
jídelně tác a rozlil hrníček s čajem. 

Odpoledne se však zdálo, že veškerá smůla pominula, a proto se Jirka s kamarády vypravil na koupaliště. Voda 
byla perfektní a klukům se na koupališti velice líbilo. Když se ale v podvečer vraceli domů, vzpomněl si Jirka na úkol, 
který dostal od maminky. Vběhl proto rychle do krámku vedle koupaliště. Nakoupil vše, co si pamatoval, protože lísteček 
s nákupem samozřejmě ležel v kuchyni na stole. Domů dorazil pět minut před maminkou. 

Maminka po příchodu vybalila nákup, malinko se zamyslela a poté se zeptala Jirky, proč nekoupil prášek do 
pečiva. Jirka již nevěřil, že tento den přežije ve zdraví. Pro záchranu svého života byl již ochoten udělat cokoliv, dokonce i 
lhát. Proto mamince sdělil, že nikde prášek nesehnal, že mu není dobře a jde raději spát. Před spaním si ještě jednou 
vzpomněl na všechna úskalí, která mu perný den připravil, a již také nikdy nezapomněl nakoupit. 

Nakoupit nesmíte zapomenout ani vy. Lísteček však stále leží v kuchyni na stole. Dokážete Jirkovi poradit, co vše 
má mamince koupit, a pomůžete mu přiřadit k jednotlivému množství správnou potravinu? 



 
Malou  Jeden  
0,5 kg  šest  

2. Další úloha pravděpodobně sedne těm, kteří mají dobrou 
představivost, popřípadě ve večerních hodinách pravidelně 
navštěvují biliárové kluby a herny. 

• Jednoho dne jste navštívili Mistrovství světa v biliáru 
(kulečník s otvory). Turnaje se účastnil i úplný nováček a 
při závěrečném šťouchu váhal a potřeboval poradit. Měl 
dopravit kuličku K do otvoru číslo 1 tak, aby jednou 
narazila do libovolného místa ve stěně a poté spadla do 
otvoru. 

Dokážeš zakroužkovat všechny možnosti (A až L), do 
kterých se mohl nováček trefit, aby po jednom odrazu spadla koule do otvoru 1?  

3. A teď něco málo pro znalce hudby a justice. 

• Malý Pepík byl již od mládí učiněný umělec. Svoji tužtičkou, kterou měl schovanou pod  svojí 
postýlkou, kreslil a čmáral, kam jen mohl. Jednoho dne počmáral také stěnu v tatínkově pracovně. 
Na stěně se také objevil kromě klikatých čar, které nic neznamenaly, houslový klíč a podivný znak 
spletený ze dvou písmenek S. 

Dokážeš také nakreslit houslový klíč ___________ a víš, jak se říká tomuto znaku? 
___________________________________________ 

4. A další úkol z jiného soudku pro cestovatele a znalce zahraničních poměrů. 

• Mnoho států Evropy je již několik let ve společenství zvaném EVROPSKÁ UNIE. Do tohoto 
společenství by v roce 2004 měla patřit i ČR. V  EU také platí určitá měna (peníze). 

Tvým úkolem bude napsat, jak se jmenuje měna, která platí v EVROPSKÉ UNII a kolik 
korun je přibližně 1€. 
Měna se nazývá ___________________ a 1€ má hodnotu _________________Kč. 

5. A teď něco málo úkolů pro znalce zeměpisu, dějepisu a pohádek: 

• Doplňte křížovku: 

  

  
 

 
• Jako tajenku jste dostali řeku, která protéká hlavním městem jednoho z našich sousedů. 

Jak se jmenuje hlavní město, kterým řeka protéká? __________________________________ 

§

K 

Křivoklát a Karlštejn jsou …. 
 
Náš jižní soused …. 
 
Druhé největší město ČR …. 
 
Velký přítok Labe u Mělníka ... 
 
Město Rumcajse, Manky a Cipíska …



 

6. Na své si v následujících úkolech přijdou milovníci vody a dobrého odhadu: 

• Na stole leží tři nádoby. Do každé nádoby nalijeme stejné množství vody. 

Ve které nádobě bude hladina vody nejvýše? Zakroužkujte! 

• Voda je pro člověka nezbytně důležitá a bez vody by na naší planetě pravděpodobně život ani 
nevznikl.  

Dokážete proto odpovědět, jak velkou část povrchu naší planety vlastně tato pro nás vzácná 
tekutina pokrývá? Zakroužkujte! 

a) jednu třetinu b) tři čtvrtiny c) jednu polovinu d) dvě třetiny 

7. Jelikož je jaro a bude stále hezčí a hezčí počasí, máme zde otázku i pro cyklisty a účastníky 
silničního provozu: 

• Pokud vyjedete na vašem jízdním kole do silničního provozu, musíte splňovat určité předpoklady. 
Níže jsou uvedeny některé důležité či méně důležité věci, co může kolo a cyklista mít.  

Vašim úkolem je zakroužkovat pouze ty, které jsou pro vás a vaše kolo v silničním provozu 
povinné. 
a) zvonek f) přední brzda 
b) přední světlo g) zadní brzda 
c) zadní světlo h) pumpička 
d) odrazky i) sada klíčů 
e) láhev na vodu j) přilba 

• Při jízdě Náchodem narazíte na mnoho dopravních značek různých tvarů a různého významu. 

Dokážete pojmenovat níže uvedenou? 

8. Pokud jste si zatím nevybrali nic, co by vám doopravdy sedlo, možná že uděláme radost těm, kteří 
mají v malíčku rodinné vztahy a cestování. 

• „A je to tady,“ zděšeně vykřikla maminka, když otevřela dopis z Pardubic. „Na návštěvu mají 
přijet příbuzní a já ani tatínek nebudeme doma“. 
Proto vše zbývá na tobě. Doufáme, že si s návštěvou hravě poradíš a správně odpovíš na níže 
položené otázky: 

Kdo přijede na návštěvu, když víme, že přijede dcera bratra tvého otce?  
 Přijede ___________________________ 

Na přípravu programu ti nezbývá mnoho času. Přijede totiž už pozítří. Jestliže jsme 
předevčírem měli den, který předchází pátku, který den přijede? 

 Přijede v(e) _______________________ 

• Pro další dva úkoly použijte přiložený jízdní řád 

V předešlém případě ti vyšlo, že příbuzná přijede některý pracovní den. Od rodičů víš, že 
přijede do Hronova na autobusovou stanici v 10:00 hod. Ty bydlíš ve Velkých Petrovicích. 



 
Napiš, v kolik hodin budeš muset jet z Petrovic autobusem, abys stihl přivítat v Hronově 
příbuznou včas. 

 Pojedu v __________________________ 

Zpět do Petrovic půjdete pěšky. Kolik kilometrů vás čeká z Hronova do Petrovic? 
 Z Hronova do Petrovic je _________ km. 

9. Blížíme se ke konci a proto úloha pro ty, kteří vždy vědí, co říkají, a také dobře rozumí ostatním. 

• A proto zakroužkuj slovo, které nejlépe vyjadřuje totéž jako tučně vytištěné první slovo: 
odvaha: síla, pýcha, píle, houževnatost, srdnatost 

10. Na závěr se společně vydáme do oblastí počítačové virtuální reality a prostorových objektů. 

• Představte si, že tvoříte počítačovou hru, kde se celý prostor skládá pouze 
z vyobrazeného objektu. 

Vaším úkolem bude vytvořit objekt ve tvaru krychle. Kolik takovýchto 
objektů budete nejméně potřebovat?  

 Budu potřebovat nejméně ____________________ 

TÉMATA MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2002 - 2003 
1) Tati, tobě přeskočilo. 

(polemický dopis) 

2) Světla a stíny města (obce), ve kterém žiji. 
(libovolný útvar publicistického stylu) 

3) Největší a nejzvláštnější věci se dějí v mé hlavě, v mém snění. 
Arnošt Goldflam 

(volný slohový útvar) 

4) Jeden den v naší škole. 
(reportáž) 

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2003 
Jak je známo, hlavním cílem gymnázia je připravovat studenty k dalšímu studiu na VŠ. A právě 

procento těch absolventů, kteří se na vysoké školy po absolvování našeho gymnázia dostanou, je 
ukazatelem kvality jejich přípravy i ze strany školy. Letošní zpráva o umístění našich absolventů 
začíná přehledem za minulých 5 let. 

PŘEHLED ABSOLVENTŮ V LETECH 1997/1998 AŽ 2001/2002 

čtyřleté studium sedmileté studium ŠKOLNÍ 
ROK absolventi VŠ absolventi VŠ 

1997/98 54 36 29 21 

1998/99 61 49 30 26 

1999/2000 - - 48 33 

2000/01 55 41 49 35 

2001/02 59 51 44 29 

229 177 200 144 CELKEM 

% 77,3 % 72 



 
Rozdíly v počtu přijatých studentů způsobuje kromě jiných faktorů také zaměření vysokých škol, 

které si studenti vybírají. Je známo, že o studium na technických školách a přírodovědných oborech je 
menší zájem, větší zájem je o studium humanitních oborů. A protože je to trend celostátní, dostává se 
na tyto školy menší počet uchazečů. V silné konkurenci je nutno prokázat znalosti získané i studiem 
nad rámec osnov. 

A jak uspěli maturanti ve školním roce 2002/2003?  

V tomto školním roce maturovali pouze studenti se čtyřletým studijním cyklem. Způsobil to 
přechod víceletého gymnázia ze sedmileté na osmiletou dobu studia. Z celkového počtu 63 studentů se 
na VŠ hlásilo 61 studentů, jeden student si podal v průměru čtyři přihlášky.   

V následujících tabulkách je uveden přehled umístění absolventů v jednotlivých třídách. 

PŘEHLED TŘÍD 

Třída Počet žáků VŠ VOŠ Ostatní 
(kurzy, zam.) 

19 4 8 4.A 31 
61,3 % 12,9 % 25,8 % 

29 1 2 4.B 32 90,6 3,1 % 6,2 % 
48 5 10 Celkem 63 76,2 % 7,9 % 15,9 % 

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

VŠ Fakulta 4.A 4.B 

Univerzita Karlova 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická  
3. lékařská  
stomatologická Hr. Králové 
farmaceutická Hr. Králové 
matematicko-fyzikální 

2 
1 
1 
- 
- 
2 
1 

1 
- 
- 
1 
1 
2 
1 

MU Brno 

přírodovědecká 
lékařská 
pedagogická 
informatiky 

- 
- 
2 
1 

1 
1 
1 
- 

UP Olomouc filozofická 
pedagogická  

1 
- 

- 
1 

JU České Budějovice  biologická 
pedagogická 

- 
1 

1 
- 

Mendlova univ. Brno lesnická -  1 

UJEP Ústí n. L. pedagogická 
životní prostředí 

1 
- 

- 
1 

UHK H. Králové pedagogická 
FIM 

- 
1 

4 
2 

ČVUT Praha stavební  
elektrotechnická 

1 
1 

- 
- 

VUT Brno elektrotechniky 
architektury 

- 
- 

1 
1 

VŠCHT Praha chem. technologie  1 

U Pa Pardubice humanitních studií  
dopravní 

- 
1 

2 
1 

TU Liberec hospodářská -  1 



 

VŠE Praha 
mezinárodních vztahů 
podnikohospodářská 
informatiky a statistiky  

1 
1 
- 

1 
- 
1 

VŠ obchodní (soukromá) - 1 

Procento studentů, kteří začnou studovat na VŠ v letošním roce, je 76,2 %. To odpovídá 
dlouhodobému průměru 75 %. 

Přijetí ke studiu na vysoké škole je jistě úspěch. Důležité je však ve studiu vytrvat. A to je možné 
pouze pílí, houževnatostí a schopností překonávat překážky. 

Mgr. Jarmila Suchanková, výchovný poradce 

ROK 1968 NA NAŠÍ ŠKOLE 
V roce 1948 byla školskou reformou Zdeňka Nejedlého vyhlášena tzv. jednotná škola, tedy zrušena 

osmiletá gymnázia, žáci prim a sekund odešli na měšťanské školy (tehdy devítiletky), ti starší mohli 
dokončit gymnázium vyšší – čtyřleté. O pět let později reformoval školství ministr Ernest Sýkora po 
sovětském vzoru. Základními školami byly osmileté střední školy, místo „buržoasních gymnázií“ 
jedenáctileté střední školy. V nich byly spojeny oba stupně základní školy se školou střední. 
Jedenáctiletkou se stala i naše škola. (Pod její vedení spadala sousední škola v ulici Komenského.) 
V tom roce 1953 maturovali v řádném termínu studenti čtvrtých ročníků gymnázií, po prázdninovém 
kurzu v září studenti třetích ročníků. Tím gymnázia skončila. V šedesátých letech byla střední škola 
opět od základní oddělena a vznikl oficiální název Střední všeobecně vzdělávací škola. Byla také jen 
tříletá. 

V průběhu uvolňování v druhé půli šedesátých let se začaly ozývat hlasy, aby se vrátil název 
gymnázium a studium bylo opět čtyřleté, byla navrhována i obnova studia osmiletého. K těmto 
tendencím jsme se mnozí i u nás aktivně připojovali. V průběhu jara 1968 se požadavek čtyřletých 
gymnázií podařilo prosadit, realizován byl od 1. září a přechod na čtyřleté studium byl postupný. 
Prosazovali jsme také rehabilitaci a návrat do školství pedagogů, kteří byli ze školství propuštěni 
z důvodů politických či náboženských. I tento požadavek se podařilo prosadit, na naši školu se vrátil 
po dlouhých sedmnácti letech prof. Jiří Propilek (školu musel opustit už v roce 1951), vrátila se i řádka 
učitelů na školy základní. V tom srpen nic nezměnil. Změnil ale mnohé jiné. 

Dne 20. srpna 1968 většina studentů a podstatná část pedagogů naší školy odjela na sklizeň chmele 
do Pnětluk na Žatecko. Tyto chmelové brigády byly více méně povinné. V noci jsme slyšeli hukot 
letadel, ale to jsem připisoval nedalekému žateckému letišti, předpokládal jsem, že mají letovou noc. 
Ta bývala na vojenských letištích párkrát do roka. Po probuzení jsme se dozvěděli tvrdou realitu. 
Všichni jsme byli zdrceni i pobouřeni, ale cítili jsme zvlášť silně svou odpovědnost za studenty. Nikdo 
netušil, jaký bude další vývoj situace, vše bylo naprosto nejisté, chaotické. Protože chmel bylo nutno 
sklidit, odešli jsme nakonec na chmelnice a sledovali z několika bateriových rádií, co se kde děje. Byli 
jsme tam jinak  v podstatě odříznuti od světa. Co se děje v Náchodě – na hranicích, to jsme nevěděli. 
Tady se začali rodiče domáhat toho, aby měli své děti v tak nejisté době doma. A tak v neděli 25. srpna 
vyslali z Náchoda autobusy, aby nás dopravily zpět. Chmelaři byli nešťastní, museli za nás shánět 
náhradu. Menší část dobrovolníků se po několika dnech na sklizeň chmele vrátila, ovšem do jiného 
družstva (do Lipan). 

Školní rok začal 2. září ve vzrušené atmosféře, a to jak mezi pedagogy, tak mezi studenty, všichni 
byli ve značné nejistotě, co bude dál se školou a s námi, co bude s celou národní společností. Za 
získaný klad jsme považovali to, že byl mezi námi kol. Jiří Propilek. To nás utěšovalo. Bohužel věk a 
zdraví mu umožnily jen pár let vytoužené práce, záhy ho zlomila zákeřná choroba, zemřel v roce 1976 
ve věku 64 let. 

 Když jsem ve sborovně kterýsi den vyslovil obavu, že některé z nás vyhodí, utěšovala mne 
kolegyně Nekvapilová, že  by nás museli vyhodit všechny. Jenže já jsem musel odejít  z gymnázia už 
od 1. září 1970, kdežto ona se stala nejprve zástupkyní ředitele a pak ředitelkou školy. Kolega Zdeněk 
Horák, vynikající angličtinář, tehdy prohlásil: „Tak budeme zase poťouchle vyučovat.“ Tím 
charakterizoval výuku solidních pedagogů v totalitních dobách. Dařilo se mu asi jen deset let, zemřel 
třiapadesátiletý v roce 1981. Z gymnázia a ze školství vůbec musel v roce 1975 odejít  PhDr. Karel 
Červinka. To mu zřejmě zkrátilo život, zemřel v roce 1982 ve věku 54 let. 



 
Přínosem pro školu byl příchod PhDr. Stanislava Másla. Ten musel odejít z pedagogické fakulty, 

ale učit na gymnáziu ho ponechali. Jeho zásluhou začaly být od roku 1973-74 po dlouhé době 
vydávány pravidelné výroční zprávy. (Jedna sólová byla vydána za školní rok 1968-69 a byla jedním 
z kamenů úrazu.) V roce 1977 spoluredigoval almanach k 80. výročí školy. V něm nesměla být 
uvedena jména vyhozených profesorů (tedy Červinkovo a moje), proto tam přehled pedagogů nebyl 
vůbec uveřejněn. Dr. Másla vyřadila nemoc z práce na samém počátku roku 1990. Byl pak ještě 
jmenován představiteli hradecké pedagogické fakulty docentem. (Neplést si ho s Jaroslavem Máslem, 
ten odešel na počátku normalizace (1971) za zásluhy z funkce ředitele naší školy na hradeckou 
pedagogickou fakultu jako děkan.) 

Takové byly důsledky „bratrské internacionální pomoci“ z 21. srpna 1968 a následné 
„normalizace“ v naší škole. Ve sboru ovšem zůstala řádka dobrých a charakterních pedagogů, přišli i 
mladí, a škola si i přes všechny ty negativní zásahy zachovala solidní úroveň. 

Aleš Fetters 

SOČ 

Co se skrývá pod touto zkratkou? SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů 
středních škol. Výsledkem je nejčastěji samostatná práce z nejrůznějších vědních oborů v rozsahu 
minimálně 30 stran. Úkolem SOČ je podporovat zájmy žáků, jejich individuální schopnosti, 
prohlubovat a rozšiřovat znalosti, vést je k samostatnému a tvořivému myšlení, naučit je pracovat 
s odbornou literaturou. Na některých vysokých školách se k výsledkům SOČ přihlíží u přijímacích 
zkoušek.  

V letošním školním roce se do SOČ zapojila pouze jedna studentka – Kristýna Recinová ze 4.B a 
vypracovala práci na téma Alternativní  dějiny aneb všechno mohlo být jinak – Kladsko v roce 1945. 
S touto prací zvítězila v okresním kole SOČ a dobře reprezentovala naši školu i v krajském kole 
v Hradci Králové. 

Cílem této práce bylo aplikovat metodu alternativního přístupu v historickém bádání tak, jak ji 
prezentuje ve svém sborníku „Virtuální dějiny“ tým britských historiků pod vedením Nialla 
Fergusona. Tato metoda představuje poněkud jiný způsob přístupu k historii a její interpretaci, a to na 
základě propojování dějinných událostí s ohledem na sociální a psychologická hlediska. Aby práce 
nevyzněla jako pouhé teoretické konstatování, studentka si zvolila konkrétní příklad; soustředila se na 
Kladsko v klíčovém roce 1945 a demonstrovala praktické užití této metody v dějinách svého regionu. 
Poukázala na zajímavé historické souvislosti vyplývající z četby Kroniky města Náchoda a dalších 
odborných publikací a článků vztahujících se k danému tématu a pokusila se odpovědět na otázku, 
proč nebylo Kladsko přes veškerou snahu československých politiků i vůle českého lidu 
v severovýchodních Čechách a na Náchodsku, jehož obyvatelé se tradičně cítili být s kladskou zemí 
spjati, připojeno k Československu. 

Metoda alternativního přístupu k dějinám říká, že „často nám teprve porozumění tomu, co by se 
mohlo stát, pomůže pochopit událost, která se opravdu stala“. 

Věra Štegerová 

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 
Ve školním roce 2002/2003 přibylo do žákovské knihovny 69 nových svazků. Knihovna byla 

otevřena každý den od 7 hodin do začátku vyučování a první dvě přestávky. V tomto období bylo 
půjčeno 1 654 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak i zaměstnanci. K 1. září 2003 bylo 
v knihovně 7 363 knih. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČJ 
Co se naším přičiněním povedlo a povede se zase: 

1) školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 29 studentů vyššího, 13 studentů 
nižšího gymnázia, postup Magdy Kvasničkové (tercie B), Terezy Maršíkové (2.A) a Radky 
Martincové (septima B) až do kola krajského 



 
2) malé literární dílko s názvem Otázka svědomí, které zaslal Jiří Rajs (sekunda B) do soutěže Zlatá 

tužka, vyhlašované DDM ve Dvoře Králové nad Labem 
3) účast Václava Kovalčíka (septima A) ve studentské literární soutěži o nejlepší esej Cena Maxe 

Broda (esej na téma Jak si představuji český národ za 50 let) 
4) účast Radky Martincové (septima B), Lukáše Hilmana (4.B) a Martiny Preclíkové (kvarta B) 

v soutěži Novinářem s MF Dnes (práce Radky Martincové je otištěna v této výroční zprávě) 
5) organizace a zájem studentů o zájezdy do hradeckého Klicperova divadla (představení Ze života 

obludného hmyzu, Písek, Balada pro banditu) 
6) úspěch představení Žalozpěv za 77297 obětí, které se uskutečnilo v aule školy 
7) literárně historické exkurze (Praha i region), které vzbudily u studentů zájem  a kantorů chuť vše za 

rok zopakovat. 

Co se nepovedlo, ale v příštím školním roce se určitě povede: 
1) recitační soutěž studentů nižšího gymnázia 
2) účast gymnazistů v literární soutěži Náchodské prima sezóny 

Co se povedlo, dokonce velmi, ale ne naší zásluhou: 
Autorské čtení poezie gymnazistky Marie Iljašenkové v čajovně Déčka v rámci Náchodské prima 
sezóny 

Jindra Nývltová 

ANGLICKÝ JAZYK 

V letošním školním roce zhlédly dvě třídy vyššího gymnázia divadelní hru Moon Palace od 
amerického autora Paula Austera v nastudování britského divadla TNT Theatre Britain pod vedením 
Paula Stebbingse. Divadelní představení se konalo v Praze v Salesiánském divadle. Studenti se mohli 
seznámit s textem na webových stránkách, proniknout hlouběji nejen do spisovné angličtiny, ale i její 
hovorové podoby, slangu a idiomů. Drama se týkalo moderního života ve vyspělé společnosti, která 
proniká do vesmíru, ale zároveň řeší mezilidské vztahy, které jsou narušené a chybí vzájemné 
porozumění. Hra byla velmi působivá a podnětná k zamyšlení o smyslu lidského života. 

Zdena Jirková 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Ve dnech 23. – 27. dubna 2003 jsme pro studenty francouzského jazyka zorganizovaly zájezd do 
Paříže. Studenti našeho gymnázia tak měli možnost poznat historické a kulturní památky francouzské 
metropole i sídlo francouzských králů Versailles. 

V druhé polovině měsíce června jsme navštívili Collège Denecourt v Bois le Roi (Seine et Marne, 
Francie), abychom připravily výměnný pobyt studentů, který se bude konat ve školním roce 2003 – 
2004. Byly jsme vřele přijaty ředitelkou partnerské školy i kolegy, kteří se budou výměnného pobytu 
účastnit. Společně jsme vypracovali náš projekt a domluvili podrobnosti o výměně studentů i 
o návštěvě našeho Sborečku ve Francii. 

Anžik Aršakuni, Barbora Šimková 

MATEMATICKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ 

K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže,kde si porovnávají své „síly“naši studenti 
se studenty ostatních středních škol a žáky základních škol. 

Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu je Matematická olympiáda. 
Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a z kategorie A,B,C, 

to jsou první až čtvrté ročníky, dále do kola oblastního. 



 

Umístění v okresním kole (kategorie Z6 – Z9) 
kategorie Z6 (prima): 1. - 7. místo Hrnčíř Václav (prima B) 
kategorie Z7 (sekunda): 1. - 2. místo Svatošová Iveta (sekunda B), 4. místo Kopecká Markéta 

(sekunda B), 5. - 6. místo Borůvková Alžběta (sekunda A) 
kategorie Z8 (tercie): 1. místo Jára Karel 
kategorie Z9(kvarta): 1. místo Špaček Antonín (kvarta B), 2. místo Jeništa Jan (kvarta A). 

Úspěšní řešitelé této kategorie postoupili do krajského kola, tam se jim už 
tentokrát nevedlo. 

Organizováním okresního kola matematické olympiády kategorie A, B i C bylo, jako každým 
rokem, pověřeno naše gymnázium. 

V kategorii C se zúčastnilo 14 studentů, z nichž šest úspěšných, všichni z naší školy, odjelo 
reprezentovat školu do Hradce Králové, kde se konalo kolo oblastní. Ani tito studenti nepřivezli 
tentokrát žádná umístění. 

V kategorii B bylo úspěšných pět studentů, z nichž pouze jediné umístění 8. - 10. místo přivezla 
z Hradce Králové Brátová Julie ze sexty A. 

V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků se účastnilo deset studentů, ale úspěch z předcházejících 
let nezopakoval ani jeden z osmi, kteří postoupili. 

Matematická olympiáda se v tomto školním roce moc nevydařila.V ostatních kláních jsme byli ale 
přece jen úspěšnější. 

Další nejpočetněji zastoupenou soutěží je Klokan. 
Studenti naší školy se objevili na prvních místech v rámci okresu ve všech kategoriích. 
V kategorii Benjamín se na 3. - 4. místě umístili Kavková Michaela (sekunda B) a Hrnčíř Václav 

(prima B). 
V kategorii Kadet se na 2. místě v okrese umístil Jeništa Jan z kvarty A a na 3. místě Rojtová 

Michaela z tercie B. 
Velmi úspěšná kategorie je kategorie Junior a Student. 
V kategorii Junior obsadili 1. místo Kvasnička Šimon ze sexty A a 3. místo Bergrová Andrea ze 

sexty B. 
V kategorii Student patří všechna tři první místa naší škole. 1. místo Truněček Otakar 4.A, 2. místo 

Zelený Jan 3.A, 3. místo Šebesta Jiří 3.A. 
V rámci okresu se účastnilo 4 235 soutěžících a umístění našich studentů ve všech kategoriích na 

prvních místech jistě hovoří za vše. 

Pro primy a sekundy je ještě organizována Pythagoriáda. V primách se účastnilo 55 soutěžících, 
z nichž pouze 20 bylo úspěšných. Do okresního kola byli přihlášeni 3 nejlepší. Zde získal Hrnčíř 
Václav 6. - 8. místo.V sekundách soutěžilo 53 studentů, z nichž bylo 35 úspěšných. V okresním kole 
se podařilo Lambertu Vladimírovi ze sekundy B vybojovat 1. místo. 4. - 7. místo si odnesl Sichrovský 
Samuel ze sekundy B. 

A ještě jedna potěšující zpráva. Začínají se mezi námi nacházet zájemci o korespondenční kurzy a 
dopisovatelé do matematických časopisů. Věřím, že se jejich řady budou rozrůstat, a tyto studenty 
žádám, aby o svých aktivitách dali vědět vyučujícím matematiky. 

Úspěchy těší nejen všechny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že něco 
umí, ale těší i jejich vyučující. Přejeme všem další chuť a nové síly do bojů v nastávajícím školním 
roce. 

A pochopitelně opět mnoho úspěchů. 
Za komisi matematiky Iva Sršňová 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE 

Archimediáda 
Tato soutěž  je určena pro žáky sedmých tříd (sekund). Do okresního kola postoupilo devět našich 

žáků. Na druhém místě se umístil Vladimír Lambert (sekunda B), třetí místo obsadila Aneta 
Wagnerová (sekunda B). Pořadí na dalších místech bylo následující: 6. Markéta Kopecká (sekunda B), 
7. Magdalena Zelená (sekunda A), 8. Lucie Zeinerová (sekunda B), 11. Michal Jánský (sekunda A), 



 
14. Alžběta Borůvková (sekunda A), 19. Iveta Svatošová (sekunda B) a 27. Veronika Poláčková 
(sekunda B). 

Fyzikální olympiáda 
Kategorie F - osmé třídy (tercie). V okresním kole dosáhl nejlepšího umístění Pavel Vydra (tercie 

B), který skončil na šestém místě. Úspěšnými řešiteli dále byli: 7. Tadeáš Umlauf (tercie A), 9. Ondřej 
Oleják (tercie A), 11. Jana Vančáková (tercie B). 

Kategorie E - deváté třídy (kvarty). Tato kategorie skončila  naprostým triumfem žáků naší školy, 
neboť prvních šest míst obsadili: 1. Karel Jára (tercie A), 2. - 3. Petr Polák (tercie A) a Antonín Špaček 
(kvarta B), 4. Karel Petránek (kvarta A), 5. Jiří Svatoš (kvarta B), 6. Eva Suchánková (kvarta A). Další 
pořadí: 10. Lucie Mikšovská (kvarta B), 13. Martina Preclíková (kvarta B). V oblastním kole této 
kategorie zvítězil Jiří Svatoš. Třetí místo obsadil Petr Polák, 5. místo Karel Jára, 6. Antonín Špaček, 
10. Eva Suchánková, 20. Karel Petránek.  

Okresní kolo FO kategorií G, F, E proběhlo opět v areálu fyziky Jiráskova gymnázia. Na výborné 
přípravě a vyhodnocení soutěže se tradičně podíleli Jaroslav Klemenc (odborný garant) a Zdeněk 
Polák. 

Kategorie D - první ročníky (kvinty). Do krajského kola postoupili tři studenti. Na 5. místě 
skončila Kateřina Sedláčková (kvinta A), 10. místo Martin Darebník (kvinta A), 15. místo Michaela 
Hofmanová (kvinta B). 

Kategorie C - druhé ročníky (sexty). Krajského kola se zúčastnili tři studenti a pořadí bylo 
následující: 9. - 10. Šimon Kvasnička a Vojtěch Zelený, 14. Tomáš Jirman. Všichni jsou studenty 
sexty A. 

Kategorie B - třetí ročníky (septimy). Krajského kola se zúčastnilo pět studentů. 9. místo Martin 
Holeček (3.A), 14. místo Tomáš Tichý (septima A), 18. místo Monika Poláčková (septima A), 23. - 24. 
místo Petr Řehák (3.B) a Zdeněk Zima (septima A). 

Kategorie B, C, D krajského kola Královéhradeckého kraje proběhly v Hradci Králové 25. 4. 2003. 

Kategorie A - čtvrté ročníky (oktávy). Krajské kolo této tradičně nejnáročnější kategorie proběhlo 
17. 1. 2003 v Hradci Králové. Martin Míšek (4.B) obsadil šesté místo a Otakar Truněček (4.A) deváté 
místo. 

Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Dík patří i pedagogům za přípravu 
studentů. 

Richard Brát 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

V kategorii D (kvarty) se zúčastnilo školního kola 6 studentů. Dva nejlepší Karel Petránek 
(kvarta A) a Jiří Svatoš (kvarta B) postoupili do okresního kola, ve kterém se oba stali úspěšnými 
řešiteli. 

V kategorii C (1. - 2. ročník, kvinty, sexty) se školního kola zúčastnilo celkem 7 studentů. Čtyři 
z nich postoupili do kola oblastního, ve kterém úspěšně reprezentovali naši školu. Kateřina Knytlová 
(sexta B) se umístila na druhém místě, Jitka Košnerová (2.A) na místě třetím, Ondřej Čuhanič (2.B) na 
devátém a Lenka Ducháčová (2.A) na desátém místě. Všichni se rovněž stali úspěšnými řešiteli 
oblastního kola této kategorie. 

V kategorii B (3. ročník) se školního kola zúčastnilo celkem 13 studentů. Do kola oblastního bylo 
vybráno šest z nich. Hana Šourková (3.A) obsadila velice pěkné čtvrté místo, Eva Majerová 
(septima B) místo páté, Tereza Hanousková (3.A) šesté místo, Jana Jirásková (septima B) sedmé 
místo, Martin Holeček (3.A) osmé a Michaela Dyntarová (septima A) desáté místo. Všichni se stali 
úspěšnými řešiteli. 

Všem studentům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy. 

Helena Bergrová 



 
ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ 

Studenti se v letošním roce, jako každoročně, zúčastnili biologické olympiády ve všech kategoriích 
a řada z nich reprezentovala školu v okresním a krajském kole. 

Školního kola kategorie D se zúčastnilo 34 studentů. Na 1. místě se umístil Hrabčuk Jan (prima A), 
na 2.-3. místě Jánský Michal (sekunda A) a Lajerová Martina (prima B). Hrabčuk Jan se umístil 
v okresním kole na pěkném 4.-5. místě. 

V kategorii C soutěžilo 23 studentů a na prvních třech místech skončili Jirásek Vojtěch (kvarta A), 
Myšák Jan (kvarta B) a Krutilová Jana (tercie A). V okresním kole reprezentovali školu Jirásek a 
Myšák. 

Kategorie B se zúčastnilo 25 studentů, z nichž 3. místo obsadil Votava Jan (1.B), 2. místo 
Nováková Marie (kvinta A) a 1.místo Drašnarová Alena (sexta A), která postoupila do krajského kola, 
kde úspěšně reprezentovala gymnázium. 

V poslední kategorii A soutěžilo 5 studentů a první tři místa obsadili Hralová Ivana (3.B), Drašnar 
Aleš (septima A) a Kobrová Lenka (3.A). Hralová Ivana reprezentovala školu v krajském kole. 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Jiřina Jaroušová 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

V tomto školním roce naši studenti absolvovali 14 sportovních soutěží v šesti sportovních 
odvětvích. Naše škola byla pořadatelem 4 okresních přeborů. 

V atletice opět potvrdilo svou kvalitu družstvo děvčat. Ve složení Frintová, Jelínková, Kaválková, 
Cvikýřová, Johnová, Rohulánová, Dostálová, Valtová a Holečková obhájilo v Novém Městě nad 
Metují loňské prvenství v okresním kole Středoškolského poháru a v regionálním kole v Týništi nad 
Orlicí skončilo čtvrté. Omlazené družstvo chlapců sbíralo hlavně zkušenosti a v okresním kole 
skončilo na 5. místě. 

V plavání se nejprve naše šestičlenné žákovské štafety zúčastnily okresního přeboru. Starší žáci 
zde získali 3. místo a starší žákyně si 1. místem vybojovaly postup do regionálního kola. Štafety 
mladších žáků a žákyň se na stupně vítězů neprobojovaly. Doufejme, že nás po letech pravidelných 
úspěchů i ve vyšších kolech nečeká v této sportovní disciplíně do budoucna půst. V regionálním kole 
ve Vysokém Mýtě nás reprezentovalo též družstvo dorostenců. Tradiční sestava Novák, Mika, Klimek, 
Roman, Tancoš, Dostál a Hýbl si tentokrát odvezla „jen“ stříbrné medaile. Starší žákyně pouze 
v pětičlenné sestavě (Celbová, Zeinerová, Jedličková, Mrázková, Myšáková) doplatily na indispozici 
šesté závodnice, čímž přišly o jisté prvenství a skončily až na 3. místě. 

V říjnu jsme se v hojném počtu  zúčastnili 3. ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár starosty 
Náchoda. Družstva mladšího žactva, staršího žactva a středoškoláků skončila na 2. místech, 
středoškolačky zvítězily.  

Z kolektivních sportů u nás patří v poslední době k nejúspěšnějším volejbal. Na podzim naše škola 
v čele s prof. Košvancem a několika pomocníky z řad studentů úspěšně zorganizovala okresní kola 
Středoškolských her chlapců i dívek. Favorizovaná děvčata z A týmu svým 2. místem sice neobhájila 
loňské prvenství, které je přivedlo nakonec až k 5. místu v republikovém finále, ale zato se vytáhlo 
mladé „béčko“, které skončilo třetí. Rovněž na 3. místě skončili ve svém turnaji naši volejbalisti. Že 
máme dobré volejbalistky i na nižším gymnáziu, potvrdily svým 2. místem na okresním přeboru 
v Červeném Kostelci starší žákyně. 

V basketbalových soutěžích nám byla v tomto školním roce přisouzena třetí místa. V okresních 
kolech Středoškolských her na nich skončili chlapci v Broumově i dívky v Jaroměři. Stejného úspěchu 
dosáhly i starší žákyně na okresním přeboru v Jaroměři. 

Se stoupajícím počtem vyznavačů florbalu stoupá i úroveň samotné hry, což potvrdily kvalitní 
turnaje pro mladší i starší chlapce, které uspořádalo rovněž naše gymnázium. Mezi středoškoláky 



 
obsadili naši florbalisté pěkné 2. místo, chlapci z nižšího gymnázia skončili nakonec ve vyrovnaném 
turnaji až pátí. 

Premiéru si na naší škole odbyl korfbal. Dvě naše družstva z nižšího gymnázia se úspěšně 
zúčastnila okresního přeboru starších žáků, kde obsadila 3. a 5. místo. 

Naši studenti se pravidelně účastní i sportovních soutěží v rámci náchodské Prima sezóny. Letos 
uspořádali a vyhráli volejbalový turnaj dívek, vyhráli turnaj v basketbalu a v bowlingu byli druzí. 

I letos studenti hojně využívali, hlavně po ránu, možností školní tělocvičny pro organizování 
dlouhodobých turnajů. Hrál se především basketbal, florbal a nohejbal. 

V závěru tohoto příspěvku bychom chtěli poukázat na mimořádné sportovní úspěchy některých 
našich studentů mimo školu. Úspěšná maturantka Vendula Frintová se mimo jiné stala v této sezóně 
mistryní ČR v triatlonu a na triatlonovém ME v Karlových Varech vyhrála s reprezentačním 
družstvem závod štafet. Atletky SK Nové Město nad Metují Jana Cvikýřová (2.B), Ivana Johnová a 
Anna Rohulánová (obě 2.A) jsou juniorskými reprezentantkami ČR a v této sezóně dosáhly 
významných úspěchů – Jana je dorosteneckou mistryní ČR v běhu na 800 m (venku i v hale), Anča 
s Ivou mají z těchto šampionátů stříbrné medaile. Nechť se jim, ale i ostatním studentům – 
sportovcům, daří i nadále. 

Libor Slavík 

CERTAMEN LATINUM 

V tomto školním roce se poprvé v historii uskutečnilo školní kolo olympiády v latinském jazyce 
(latina je vyučována jen jako nepovinný předmět ve dvou vyučovacích hodinách týdně). Zemského 
kola se zúčastnili Radka Martincová (septima B) a Vašek Kovalčík (septima A), který reprezentoval 
školu i v kole republikovém. 

Jindra Nývltová 

PĚVECKÝ SBOR STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2002/2003 

Pro pěvecký sbor studentů, který si už dlouhá léta sám říká „Sboreček“, byl uplynulý školní rok už 
devatenáctým školním rokem svého působení na náchodském gymnáziu. Činností pěveckého sboru se 
rozumí především zkoušky ( každý čtvrtek od 14,15 hod) a pak nejrůznější koncerty a vystoupení 
spojené nejednou s cestováním autobusem, výjimečně i lodí či vlakem. 

Už 9. září 2002 Sboreček odcestoval do Jičína, kde zpíval studentům jičínského Lepařova 
gymnázia v samostatném koncertě uskutečněném v aule tohoto gymnázia. 

Následovalo vystoupení dne 4. října ve spolupráci s dalšími dvěma pěveckými sbory v prostorách 
náchodské galerie výtvarného umění. Jako první zde zazpíval sbor z německého Weipoltshausenu, 
dále pak Sboreček a poté pěvecký sbor Hron. Za toto vystoupení náleží zpěvákům  Sborečku zvláštní 
poděkování, protože odvedený výkon byl opravdu velmi pěkný.  Koncert mělo možnost také zhlédnout 
i hodně zahraničních návštěvníků našeho města. 

Necelé dva dny po tomto vystoupení odjel Sboreček na festival pěveckých sborů v polském městě 
Pieszyce, který se konal v rámci dnů polsko-české křesťanské kultury. Polské sbory, které se 
zúčastnily festivalu, měly za povinnost zazpívat alespoň jednu skladbu českou a obdobně i náš sbor 
uvedl ve svém programu jednu píseň polskou. 

Na 15. listopadu přijal Sboreček pozvání k účinkování při vernisáži výstavy „Náchodský výtvarný 
podzim“. Tato vystoupení patří mezi zpěváky k nejoblíbenějším. Bude to možná i proto, že hudba a 
výtvarné umění se tak dobře doplňují.  

Ve vánočním období se stává tradicí návštěva Sborečku na náchodské Obchodní akademii a po ní 
krátké zazpívání na schodišti gymnázia. To se uskutečnilo v pátek 20. prosince a koncert pro veřejnost 
byl pak 22. prosince v kostele sv. Vavřince na náměstí v Náchodě. 

V lednu po Novém roce zpíval Sboreček celkem dvakrát. Dne 21. 1. 2003 u příležitosti setkání 
pedagogických pracovníků na gymnáziu a 29. ledna v obřadní síni náchodské radnice při předávání 
diplomů absolventům VOŠ-stavební v Náchodě. 



 
 Je třeba se ještě zmínit o účinkování našeho sboru na festivalu „Prima sezona“, kde byla s jeho 

koncertováním spojena vernisáž výstavy výtvarných prací studentů-účastníků festivalu. Vystoupení 
bylo obohaceno spoluprací s instrumentálním doprovodem v závěrečném bloku skladeb. 

Na samý závěr školního roku Sboreček zpravidla uvádí svůj  samostatný koncert. Tentokrát se 
uskutečnil dne 21.6.2003. Na spoluúčinkování v koncertě přijala pozvání bývalá členka našeho sboru 
Ivana Veselá, v současné době již absolventka pražské konzervatoře. Společně se Sborečkem zazpívala 
sólový soprán v části „Benedictus“ Haydnovy mše. 

Za veškerou práci, úsilí a snažení všech členů sboru ve školním roce 2002/2003 upřímně děkuji a 
těším se na školní rok příští, který bude pro Sboreček dvacátý-jubilejní. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

SKŘIVÁNCI – NAŠE MALÁ REKAPITULACE 

V minulém školním roce se náš soubor rozrostl do úctyhodného počtu padesát dva. Nechceme 
v žádném případě připomínat legendární Alexandrovce a nikoho do práce nenutíme, ale soubor má již 
své posluchače a není neznámým. Noví členové se nám hlásí a nás to jen těší. Starší harcovníci 
odmaturují a je třeba volná místa obsadit hráči a zpěváky stejně zkušenými a kvalitními. Nikoho proto 
nezavrhujeme, protože máme zkušenosti, že i z človíčka, který o sobě tvrdí, že zpívat neumí, se může 
zrodit báječný muzikant a fajn kamarád. Ve Skřiváncích máme takových případů několik. Fajnoví 
kamarádi jsou ale všichni. Nejmladší člence je devět let a těm nejzkušenějším již brzy bude osmnáct. 
A přesto si rozumíme. V současnosti vystupujeme v tomto obsazení: první housle (3 hráči), druhé 
housle (2 hráči), dvě violy, violoncello, discantová flétna, sopránová flétna (4 – 5 hráčů), altová flétna 
(4 - 5) hráčů, tenorová flétna (4 hráči) a kytara. Zbytek tvoří smíšený pěvecký sbor. 

V tomto obsazení jsme v průběhu minulého školního roku absolvovali dvanáct koncertů. 
Vystupovali jsme v Polsku (Skřivánci se při čtení této zprávy asi smějí, neboť koncert nebyl ze strany 
polských pořadatelů téměř vůbec připraven a hráli jsme ve velmi podivném divadle...), vystupovali 
jsme v naší překrásné aule, hráli jsme pro postižené děti (a věřte, že to byl moc krásný koncert – pro 
nás i pro ně) a co nás nejvíce těší, že jsme navázali spolupráci se souborem Boni Pueri z Hradce 
Králové. Společné koncerty jsme měli dva. První se konal v Náchodě a druhý v Hradci Králové. Oba 
koncerty byly zcela vyprodané. Radost jsme měli i z toho, že jsme byli požádáni, abychom ve 
spolupráci pokračovali i v budoucnosti. Toto jsme rádi slíbili. Nesmíme také zapomenout na koncert, 
který se konal v Univerzitě v Hradci Králové, kde jsme hráli při oslavách Dne učitelů. Zcela naplněná 
velká aula univerzity si vynutila potleskem přídavek, třebaže se na pódium netrpělivě tlačil známý 
sexuolog MUDr. Radim Uzel. Hudba na krátký čas zvítězila i nad jeho zajímavým oborem. Mohli 
bychom takto vzpomínat na všechna vystoupení, ale zpráva není kronika. Do následující sezóny se 
všichni těšíme a těšíme se i na další studentky a studenty, kteří se s námi pustí do toho věčného 
dobrodružství, jakým je setkávání se s paní Hudbou. 

Mgr. Milan Poutník, dirigent souboru 

JAK BYLO, DREDE, TY D(OČASNÉ)RED(IVADLO)? 

Bylo milo a živo. A těch mladých dost přišlo. Některým se zalíbilo. Hodně se cvičilo a dohromady 
improvizovalo, aby se sžilo, sblížilo, sehrálo, poznalo. A pak už se recitovalo, s poezií celý den hrálo, 
až se to po celém gymnáziu i městě rozléhalo.  

O Vánocích se v Novém Městě nad Metují slavilo, že se lidem narodilo v Betlémě děťátko.  

A přišlo jaro. Ozvalo se znovu poetické a snové volání Nezvalovo. Představení Valérie a týden 
divů se obnovovalo, aby se v Červeném Kostelci hrálo i na Náchodské prima sezóně předvedlo. A že 
se zdařilo, opět se do Písku postoupilo. Na Hronov to však tentokrát nestačilo.  

I přesto se zase slavilo, že se před sedmdesáti lety v Úpici narodilo úplně jiné děťátko, co jméno 
Aleš Fetters dostalo a tak se k světu mělo, že pak na gymnáziu učilo a ředitelovalo.  



 

 

A aby toho málo nebylo, už tradičně se v Hradci Králové sezónu zakončovalo. Na festivalu 
Divadlo evropských regionů se o mluvící krávě s loutkami tuze dobrými zpívalo a hrálo.  

Tohle všechno takhle nějak bylo. A jak bude, Drede? 
Za Dred Štěpán Macura 

ČLENOVÉ HISTORICKÉHO KROUŽKU ŽÁKŮ NIŽŠÍCH ROČNÍKŮ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA SE ZAPOJILI 
DO PROJEKTU ZÁCHRANY RÝZMBURSKÉHO ALTÁNU 

Činnost dějepisného kroužku žáků víceletého gymnázia má již svoji tradici. V průběhu pěti let 
činnosti se vystřídali členové kroužku. Ti první, kteří patřili mezi zakládající členy, se již za pouhý rok 
budou připravovat ke složení  maturitní zkoušky. Do kroužku přišly nové tváře primánů a sekundánů, 
někteří vydrželi tvrdou práci začátečníků, práci náročnou na svůj volný čas, někteří z kroužku 
vystoupili. Těm, kteří vydrželi, je vlastní zájem o historii našeho regionu, zájem o etnografii, folklór a 
literární dramatizaci textů. Náš kroužek se ustálil v charakteru své činnosti a můžeme hovořit 
o vlastivědně dramatickém pojetí činnosti. Z ústní lidové slovesnosti jsem čerpala námět pro vytvoření 
předvánočního adventního pásma nazvaného „Od Martina do Tří králů.“ Ve druhém pololetí školního 
roku jsme se připravovali na  červnové vystoupení na Rýzmburku. Celodenní kulturní akci organizuje 
pravidelně Společnost pro záchranu Babiččina údolí, hlavní iniciátorkou a organizátorkou je paní 
Ležovičová, pracovnice informačního centra v České Skalici, spolu s řediteli obou muzeí v České 
Skalici. Na dopolední i odpolední vystoupení jsme připravili dramatizaci mýtů „O silném Ctiborovi“, 
„O Rozkoši“, „O zakleté náchodské paní“, „O panu Hronovi a povýšení Náchoda na město“, dále 
„O Fridrichu Falckém“ a humorný obrázek „O Krakonošovi a jeho studiích na Jiráskově gymnáziu“. 
Účinkující museli zvládnout několik rolí, hbitě se přeorientovat do jiného příběhu a převléknout si 
kostým v provizorních podmínkách. Část rekvizit jsme vyráběli v kroužku, některé vyráběli rodiče a 
prarodiče, kulisy děti malovaly za odborného vedení p. prof. Janušové. Těm všem patří poděkování za 
ochotu, pochopení a čas, který této činnosti dětí věnovali.  

Naše vystoupení v Rýzmburském altánu bylo úspěšné. Podíleli jsme se malou částí spolu 
s ostatními účinkujícími, např. z gymnázia v Hradci Králové a z DDM Bájo v České Skalici, na 
projektu záchrany významné památky z 18. století, restaurované v roce 1912. Odměnou nám byl 
potlesk diváků a opečený špekáček na nádvoří někdejšího středověkého hradu. Odměnou nám bylo i 
poděkování pořadatelů a pozvání na účast v příštím ročníku této kulturní vlastivědné akce. Odměnou 
nám byl zájem rodičů, kteří děti na vystoupení dovezli a tvořili celodenní publikum. Je dobře, že 
v současné hektické době si rodiče udělali na své děti čas a jsou nápomocni v jejich mimoškolní 
činnosti . A je dobře, že děti i rodiče mají zájem o udržení kulturních tradic a vlastivědnou činnost 
v zájmovém kroužku na našem gymnáziu. 

Blanka Dvořáčková 

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK 

Kroužek se v tomto školním roce zaměřil na úkoly první pomoci, vědomosti z anatomie člověka 
formou testů, přenos raněných, poznávání léčivek atd. 

V oblastním kole soutěže hlídek MZ II. kategorie se umístila hlídka našeho gymnázia na 3. místě, 
druhá byla úspěšná v první polovině. 

11 členů kroužku získalo na závěr odznak Mladý zdravotník II. stupně. 
Věra Prachařová 

FILMOVÝ KLUB KUŠ 

V minulém školním roce pokračovaly projekce filmového klubu KUŠ (Klub Unikátních 
Šestnáctimilimetrových filmů). Odborné lektorské úvody měl tentokrát na starosti zejména 
nezapomenutelný Štěpán Macura. Diváci zhlédli na 10 vynikajících snímků v unikátním formátu 16 
mm – m.j. proslulou Sexmisi, sovětský avantgardní film Assa, životní dílo J. Trnky - Staré pověsti 



 
české, cenami ověnčený snímek J. Herze - Sladké hry minulého léta či legendární polský western 
Bolek a Lolek na Divokém západě.  

Přes neuvěřitelné nasazení (opět hlavně Š. Macury) byla návštěvnost většiny filmů poměrně slabá 
(až na Bolka a Lolka) a KUŠ se opět potýkal s existenčními problémy, které ovšem úspěšně vyřešil a 
přežil.  

V příštím školním roce bude mít KUŠ k dispozici velkoplošný videoprojektor, což pochopitelně 
povede k velkému rozšíření nabídky, kterou ovšem v rámci snahy o zvýšení návštěvnosti přizpůsobíme 
vkusu našich průměrných studentů. Na příští sezónu tak chystáme opravdové lahůdky - např. napínavý 
akční snímek Rambo VI. (děj filmu se odehrává v divokém Baklažánu); veselou německou komedii 
Kluci a holky, když jsou spolu; českou klasiku Slunce, seno a vopruz či vynikající sci-fi Inseminátor 
s A. Schwarcennegrem v hlavní roli. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za KUŠ Jan Ježek 

PŘÍRODOPISNÝ KLUB A EKOVÝCHOVA NA JG 
Náplní Přírodopisného klubu jsou především vycházky do přírody a exkurze na zajímavé lokality, 

poznávání rostlin a živočichů, problémy spojené s ochranou přírody atd… Během jarní sezóny 2003 
proběhlo v rámci Přírodopisného klubu celkem 5 akcí, během kterých jsme navštívili nejvýznamnější 
přírodní rezervace Náchodska (např. PR Zbytka a Dubno). Zde jsme si prohlédli ukázky „přírodních“ 
ekosystémů - např. poslední fragmenty slatinných luk a lužního lesa. Ze vzácných rostlin jsme viděli 
např. několik druhů orchidejí (bradáček, vemeníky, kruštík, prstnatce), v zatopeném lomu jsme 
pozorovali rozmnožování obojživelníků (kromě žab jsme viděli i vzácného čolka horského a velkého, 
z rostlin vodní masožravku bublinatku). Dále jsme se zúčastnili akce pořádané Českou ornitologickou 
společností – Vítání ptačího zpěvu a s pomocí p. Světlíka z ochranářské organizace A Rocha jsme 
podnikli ornitologickou exkurzi v zámecké aleji. Akcí se celkem zúčastnilo na 70 účastníků (včetně 
studentů ekolog. semináře). Naplánované byly i dvě celodenní sobotní akce - výjezd na 
nejvýznamnější paleontologické lokality Broumovska a návštěva KRNAPU, které se však pro nízký 
zájem studentů neuskutečnily. Klub bude pokračovat v činnosti i v příštím školním roce a doufám, že 
se do jeho činnosti zapojí další zájemci. 

V minulém školním roce se poprvé „zkušebně“ otevřel Ekologický seminář zaměřený zejména na 
získávání praktických dovedností a znalostí potřebných k hlubšímu poznání přírody ve svém okolí. 
Zdá se, že i v letošním školním roce bude mezi studenty o tento předmět zájem a seminář bude 
pokračovat ve své činnosti. 

Za zmínku dále ještě určitě stojí 3. místo v krajském kole Ekologické olympiády, které získali 
studenti O. Truněček, L. Hilman a R. Řemínek a počátky „ekologizace“ provozu školy, o které se 
zasloužili m.j. studenti J. Soldán a T. Plachá (třídění odpadu – recyklace plastů). 

Jan Ježek 

TAKOVÁ ŠKOLA ASI NIKDY EXISTOVAT NEBUDE 
Ideální škola podle mých představ připomíná ideální plyn v představách fyziků či ideální stát 

Platónův. Krom toho, že neexistuje a nikdy existovat nebude, je to alespoň pro mne pojem 
neuchopitelný a snad i nepochopitelný. Ba co víc, je proměnný v čase a kolísá přímo úměrně s výkyvy 
mých nálad. Proto se pokusím nastínit poněkud trvalejší veličiny než pomíjivé prémie v podobě 
rychlejšího internetu nebo větších skříněk. Ideální školu bez prostorných skříněk si dokážu představit 
celkem snadno, nevyčerpatelnou zásobu toaletního papíru bych už poněkud postrádala, bez ideálních 
vyučujících a ideálních osnov se však má škola prostě neobejde. 

Skladbu dokonalých osnov si asi každý představuje trochu jinak, proto by si  studenti mohli upravit 
rozvrh hodin k obrazu svému – v tom mém by kromě hodin umění nechyběly ani dějiny filmu či 
divadla.  

Popsat ideálního kantora je ale nepoměrně složitější – vždyť požadavek dokonalosti by byl spíše 
hrobem mého ,,projektu“. Kdo by toužil studovat matematiku pod vedením boha nebo přístroje? 

Přesto si myslím, že učitel by měl být nesmírně inteligentní, trochu se zdráhám použít vznešené 
,,moudrý“, ale bavíme-li se o ideálech, snad by mi mohlo být odpuštěno – je to totiž přívlastek 
naprosto trefný. Měl by osvíceně vytušit, že postoj žáka k učiteli bývá apriorně negativní a pokusit se 
vzájemné soupeření zvrátit ve prospěch rovnocenného dialogu. 



 
Během diskuse by se pak neměl snažit vtípit ostatním svůj názor, měl by vystupovat raději tak, aby 

studenty motivoval k samostatnému uvažování. My středoškoláci se občas chováme trošičku stádně, 
navíc máme slušně vyvinutý instinkt, díky kterému skvěle rozpoznáme, jaký názor a jaký tón ,,se 
zrovna hodí“. Taky se mě občas zmocňuje pocit, že má momentální stanoviska k daným problémům se 
poněkud shodují s názory posledních článků, které jsem držela v ruce. 

S tím vším ideální učitel počítá, a protože to je schopný manipulátor (tady by se asi víc hodilo 
„zkušený psycholog„), dokáže studenty nadchnout natolik, že se o problematiku začnou aktivně 
zajímat a vytvoří si na ni vlastní stanovisko. My jsme totiž také strašně líní a prosté omílání frází 
„Sledujte sdělovací prostředky!“, „Zajímejte se o dění ve světě!“ nás k nějaké aktivitě vybičují jen 
sotva. Zde by se měla projevit ona „nesmírná inteligence“ kantora - jeho úkol je totiž vpravdě nelehký. 
Ve shodě se svými vrstevníky jsem alergická na každý pokus o manipulaci mou osobou (nebo dokonce 
snahu vychovávat – fuj!), a tak by učitel měl být bystřejší, chytřejší, rychlejší, rafinovanější a 
moudřejší než my – zkrátka vždy o krok napřed.  

Mám přirozený obdiv ke všem bystřejším, chytřejším… než jsem já, a proto je přirozeně 
respektuji, v mé báječné škole běhají samí skvělí lidé, panuje tam přátelská atmosféra a zásobníky na 
toaletní papír jsou vždy plné… 

Radka Martincová 



 

Seznam studentů ve školním roce 2002 – 2003 
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním. 

Třída: prima A 
Třídní učitel: Škodová Gerda 
Balcarová Andrea, *Beranová Tereza, Demuthová Andrea, Fišerová Veronika, *Halda Lukáš, Hlavatá 
Emilie, Hnyková Renata, Horník David, *Hrabčuk Jan, Hrubá Marta, *Hylenová Monika, Janáček 
Ondřej, Jůzová Michaela, *Kočička Petr, Košner Jan, Macek Gabriel, Marek Tomáš, *Matějů Petr, 
*Menclová Lucie, Mervart Jan, *Miltová Barbora, Rázl Jakub, *Richtrová Anna, Rýgrová Pavla, 
Sochorová Zuzana, *Šolcová Lenka, Štelcl Jakub, Urešová Tereza, Vlček Tomáš, *Vydra Ondřej 

Třída: prima B 
Třídní učitel: Mgr. Slavík Libor 
Abdelghani Olivia, *Apltauerová Pavla, Bošová Martina, Čimera Jan, Dostál Tomáš, *Hájek 
Stanislav, Hanušová Lucie, *Hrnčíř Václav, *Krejslerová Iveta, *Krtičková Barbora, Kűrty Jan, 
Lajerová Martina, *Listoňová Iveta, Maixnerová Anna, *Matyášová Jana, Milfaitová Anna, Nešněrová 
Klára, Neumann Jan, Pichová Marie, *Pitašová Markéta, Prokopová Tereza, Rudolf Josef, Sadílková 
Michaela, *Šedivý Petr, *Šimonová Anežka, *Šnajdrová Barbora, *Šulcová Andrea, Švorc Michal, 
*Tichá Julie, *Voborník Jan 

Třída: sekunda A 
Třídní učitel: Košvanec Zdeněk 
Adler Filip, Balcarová Aneta, *Balcarová Marcela, *Borůvková Alžběta, Hornych Lukáš, Hůlková 
Johana, Jakl Radek, *Jánský Michal, *Jirásková Ludmila, *Jirman Martin, Krejčíř Tomáš, Kříž 
Michal, Kunešová Michaela, Marek Jakub, Mikunda Jakub, *Minařík Jan, Mrověc Pavel, Plachý 
Jakub, *Poláčková Martina, *Putalová Tereza, Schneiderová Jana, *Schuma Marek, Siberová Natálie, 
*Svobodová Barbora, *Škopová Zuzana, *Varmus Tadeáš, Vávra Ivan, *Zelená Magdaléna, Zídka 
Václav 

Třída: sekunda B 
Třídní učitel: Nývltová Jindra 
Bartoš Lukáš, Bergerová Pavlína, Faltová Jana, *Hedvík Adam, Horčičika Lukáš, *Hynek Jakub, 
Ježdíková Lenka, *Kábrt Martin, Kavková Michaela, *Kopecká Markéta, *Lambert Vladimír, Macek 
Petr, Pacner Jan, *Pitřinec Jan, Poláčková Veronika, Přibyl Petr, Rajs Jiří, Řada Michal, Sichrovský 
Samuel, *Slavíková Kristýna, *Svatošová Iveta, Šmídová Barbora, *Štěpánová Ludmila, Štěpánová 
Věra, Vainerová Natálie, Venclová Klára, *Wagnerová Aneta, Zeinerová Lucie, Zmušková Nika 

Třída: tercie A 
Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav 
Blažek Matouš, Doležalová Veronika, *Fišerová Petra, *Flousková Aneta, *Honzů Kristýna, *Jára 
Karel, Ježdíková 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, *Růžičková Lucie, 
Rýgrová Anežka, *Sedláčková Pavlína, Škoda Dominik, Šmída Jan, Štěpař Miloš, *Umlauf Tadeáš 

Třída: tercie B 
Třídní učitel: Mgr. Slavíková Olga 
Balcar Vladimír, Beran Michal, *Celbová Petra, Dušek Petr, Hejzlar Jakub, Hejzlarová Anna, Chráska 
Petr, Jansa Michal, Jirásková Alžběta, Knap Jiří, Kubečková Věra, Kvasničková Magdalena, Liebich 
Igor, Lichter Michal, Maršíková Jana, Matysková Andrea, Molnárová Marie, Mrověc Jan, Peroutka 
Filip, *Petr Ondřej, Pralovszká Sára, *Reichmann Lukáš, Rojtová Michaela, *Rýdlová Lucie, 
Štěpánová Marie, *Vančáková Jana, *Vávrová Daniela, *Vítková Kateřina, Vlčková Vendula, Vydra 
Pavel, *Zajícová Martina 

Třída: kvarta A 
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana 
*Adamu Zdeňka, Beneš Miloš, Drahorád Miloš, *Hedvíková Eliška, Hejzlarová Miriam, Hrdličková 
Kateřina, Hromádko Leoš, Jára Miloslav, Jarouš Martin, Jedličková Blanka, Jeništa Jan, Jirásek 
Vojtěch, *Kováříčková Irena, Krtičková Tereza, *Máslová Monika, *Matějů Miroslav, *Miholová 



 
Monika, Minařík Jiří, *Mrázková Simona, *Petránek Karel, Plachá Karolína, *Suchánková Eva, 
Škarda Šimon, Škoda Jáchym, *Šolcová Jana, Štěpán Vojtěch, *Šubrt Vojtěch, *Šulcová Jana, Vlach 
Lukáš, *Zelený Jiří 

Třída: kvarta B 
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan 
Benešová Iva, *Cvejn Michal, Dostál Matěj, Fiala Marek, Horváth Jindřich, Hradecká Zora, 
*Jezberová Petra, Knytl Vladislav, Kordina Jan, *Lacinová Andrea, Měřinská Kristina, *Mikšovská 
Lucie, *Míšková Lenka, Myšák Jan, *Neumannová Radka, Pitřinec Tomáš, Popovičová Blanka, 
Prachařová Rebeka, *Preclíková Martina, Ptáček David, Soldánová Tereza, *Svatoš Jiří, Šimonová 
Marie, *Špaček Antonín, Tichý Marek, Vlášková Martina, Vondrák Oldřich, *Votavová Barbora, 
Votroubek Josef 

Třída: kvinta A 
Třídní učitel: Jaroušová Jiřina 
Bartoš Pavel, Černá Kateřina, *Darebník Martin, Hartmanová Lenka, Hornych Petr, Jánský Tomáš, 
Jarkovská Adéla, Jeřábek Jiří, Jirka Jan, Joudalová Eliška, Korbová Tereza, Koselová Veronika, 
Kubíčková Anna, Kuchta Lukáš, Lichter Martin, Linhartová Adéla, Mačková Michaela, Matěna Igor, 
Myšáková Gabriela, Nováková Marie, Palečková Lenka, Potocká Veronika, *Sedláčková Kateřina, 
*Škardová Alžběta, Vančáková Klára 

Třída: kvinta B 
Třídní učitel: Oleják Jiří 
Beneš Ondřej, Benešová Adéla, Bidlová Jana, Bohadlová Veronika, Borská Štěpánka, *Eimerová 
Irena, *Hofmanová Michaela, Johnová Eva, Kadaník Jiří, Kalábová Tereza, Kosař Tomáš, Krunka 
Kamil, Kubeček Jan, Kurský Petr, Lipenský Marek, *Lochmanová Alena, Macháč Jan, Matěnová 
Martina, Mináriková Michaela, *Nyklíčková Markéta, Prokeš Josef, Prymš Dominik, Rokošová 
Ludmila, Rousek Jakub, Štěpánková Lenka, *Vašíčková Lenka, Zatloukalová Ilona  

Třída: sexta A 
Třídní učitel: Mgr. Janušová Hana 
Brandová Lucie, Brátová Julie, *Drašnarová Alena, *Erbenová Jana, Grulichová Gabriela, Hynek 
Ondřej, Ježová Aneta, *Jirman Tomáš, Jirmanová Petra, Kaplanová Šárka, Klimek Ondřej, Kvasnička 
Šimon, *Kylarová Lucie, Macura Lukáš, *Martinec Jakub, Mika Ondřej, Nedvědová Hana, Preclík 
Michal, Rak Adam, *Rinn Radek, Ryznar Vojtěch, Smutník Martin, Tylšová Michaela, Vlach Petr, 
Zelený Vojtěch  

Třída: sexta B 
Třídní učitel: Venclíková Iva 
Bergerová Andrea, Bílek Jan, Hejčl Martin, Helikarová Kateřina, Hovorková Jana, Hromádko Tomáš, 
Ježek Miroslav, Jirman Michal, *Joudalová Kristýna, Kalužný Radek, Kavková Nikol, Knitlová 
Adéla, *Knytlová Kateřina, Kuncová Petra, Martínek Lukáš, Máslo Marek, Mědílek Jan, Miholová 
Petra, Remeš Tomáš, *Sršňová Iva, Škardová Marie, *Školníková Irena, Šramarová Kristýna, 
Tomková Kateřina, Tylšová Lenka, Zavřel Jan 

Třída: septima A 
Třídní učitel: Mgr. Bergrová Helena 
Diblík Jan, Drašnar Aleš, *Dyntarová Michaela, Hanuš Vít, Horáková Monika, Chadimová Michaela, 
Jansová Klára, Kábrt Tomáš, Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kolín Pavel, Kovalčík Václav, Kovář 
Ondřej, Král Jan, Kvapilová Michaela, Mach Milan, *Miroš Petr, *Poláčková Monika, *Stárková 
Aneta, Strašilová Kateřina, Teichmann Radek, Tichý Tomáš, Tomková Lenka, *Valenčin Filip, Zima 
Zdeněk  

Třída: septima B 
Třídní učitel: Škodová-Vrátilová Hana 
Drašnar Tomáš, Ducháč Martin, Holá Hana, Jakl Jan, Jaroušová 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 Tomáš, 
Slezák Martin, Soldán Jan, Srba Jindřich, *Šedek Jindřich, Šolcová Veronika, Zavřel Jan  



 
Třída: 1.A 
Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan 
Cimfová Iveta, Effenberková Lenka, *Fábry Martin, Frýba Zdeněk, Geisler Michal, Gerhartová Jana, 
Hablová Petra, Hála Michal, Hejna David, Hejzlar Štěpán, Hejzlarová Kateřina, *Hnátnická Eleška, 
Hrachová Soňa, Hrnčíř Zdeněk, JahelkováRenata, Jaroš Tomáš, Karásková Romana, *Krausová 
Martina, Maixnerová Veronika, Novotná Tereza, Oláhová Lenka, Olléová Michaela, Střihavková 
Daniela, Škytová Alžběta, Šolc Jakub, Vavřín Vojtěch, Vít Marek, *Vogel Jakub, Vysoká Kateřina, 
Zítková Věra 

Třída: 1.B 
Třídní učitel: Mgr. Kolářská Jana 
Čápová Markéta, *Čejchanová Martina, Čermáková Hana, Čvtrtečková Iva, *Divoká Simona, 
Dostálová Kateřina, Fucyman Petr, Hanušová Lucie, Hartmannová Leona, Hejčl Pavel, Hepnarová 
Lucie, Holečková Kateřina, Hýbl Tomáš, Králíček Jan, Krause Jan, *Mervart Dominik, *Nováková 
Zuzana, *Obstová Ivana, Pavlištová Judita, Peroutková Zuzana, *Pinkavová Eva, Richterová Šárka, 
Slavíková Jitka, Světlík Daniel, *Štichová Markéta, Tilgová Eva, Valtová Alžběta, Vávrová Edita, 
Vejrová Pavla, Vítová Lucie  

Třída: 2.A 
Třídní učitel: Rojtová Iva 
Beneš Zdeněk, Burešová Kateřina, *Ducháčová Lenka, Frimlová Kateřina, Fuchsová Diana, Hájková 
Petra, Hašek Ivan, Hnyková Radka, Jenková Jana, Johnová Ivana, Kašparová Barbora, Kaválek 
Michal, *Košnerová Jitka, Krtičková Barbora, *Maršíková Hana, Maršíková Tereza, Máslová 
Veronika, *Novák Radek, Novotná Adéla, Palusková Jitka, Papoušková Ilona, Přibylová Helena, 
Rameš Pavel, Rohulánová Anna, Ruprichová Kateřina, *Ryšavá Andrea, Šichová Petra, Štrausová 
Lenka, Tomášová Martina 

Třída: 2.B 
Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva 
Bauer Lukáš, Borovková Kateřina, Buršíková 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, Košvancová Renáta, Kršňáková 
Jana, Lepš Ondřej, Marková Michaela, Pácal Jakub, Paulíčková Marcela, Pilcová Kateřina, Rufferová 
Ivana, *Sobotka Petr, Šenková Jana, Šolc Martin, Voborníková Marie, Votava Jan, Zelená Simona 

Třída: 3.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, *Šebesta Jiří, *Šiková Markéta, *Šourková Hana, Tancoš Martin, Válkyová Michaela, 
Viesner Filip, Zelený Jan 

Třída: 3.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, Iljašenková Marie, Kaválková 
Renata, Kmoníček Lukáš, Kmoníčková Eva, Mikulecký Martin, Monček Jan, Mrštinová Monika, 
Nožičková Petra, Poláčková Radka, Pošepná Edita, Rejthar Jakub, Richterová Ivana, Řehák Petr, 
Stehnová Iva, *Světlíková Jana, *Školníková Pavlína, Šmíd Petr, Štěpánová Monika, Vít Martin, 
*Vítková Ivana 

Třída: 4.A 
Třídní učitel: Štegerová Věra 
Bednář Ondřej, *Dundálková Jana, Fruncová Veronika, Hofmanová Barbora, Hrachová Irena, 
Jelínková Lenka, *Josefiová Dana, Kašparová Dita, *Kortusová Lucie, Kutílek Ondřej, Lelek David, 
Macháňová Andrea, Matoulková Lenka, Nechutný Tomáš, Němečková Eva, Němečková Lenka, 



 
Prchlíková Alena, *Řezníčková Petra, Schuma Jan, Sobotka Jan, *Středová Doubravka, Ševců Jana, 
*Šimon Jiří, Špačková Lenka, Štíchová Vendula, Štrofová Šárka, *Truněček Otakar, Vaněk Jiří, 
Velehradská Monika, Vlčková Iveta, Voltr Tomáš 

Třída: 4.B 
Třídní učitel: Javůrek Miloslav 
Drahovzalová Katrin, *Frintová Vendula, Hilman Lukáš, Holeček Jiří, *Horn Kamil, *Hůlková Marie, 
Jirková Adéla, *Kabrhel Jaroslav, Klemmová Petra, *Krtička Štěpán, *Křivka Tomáš, Kupka Petr, 
Lendělová Petra, Machová Marie, Majorová Kamila, Míšek Jakub, Míšek Martin, *Mlčochová 
Radomíra, *Pavliš Jaroslav, Pecinová Marcela, Prouzová Martina, Recinová Kristýna, Řemínek 
Roman, Řezníčková Michaela, *Součková Martina, Včelišová Lenka, Vejnarová Alena, Vitverová 
Michaela, Vlčková Hana, Zajícová Hana, Zelenková Petra, Zinke Daniel 
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