
ŠKOLNÍ ROK 2005–2006

Když řeknu školní rok 2005–2006, vybaví se mi tři zásadní události.

Za prvé – konečně byla dokončena rekonstrukce šaten, a to včetně dodávky 
skříněk a laviček. Každý žák má svoji šatní skříňku a tu si bude opečovávat po celé stu-
dium. Minulostí je nepohodlné balancování na jedné noze při nazouvání kozaček a při
převlékání již nehrozí, že student umrzne, nebo že se obleče v pološeru do cizích věcí.
Dříve častým návalům u skříněk brání rozmístění žáků jedné třídy po celé ploše šaten.

Smůlu mají kuřáci, protože požárním čidlům jejich čoud neunikne. Ale aby té 
radosti nebylo moc, objevila se v jedné zastrčené místnosti zrekonstruovaných šaten
dřevomorka. Boj s ní právě probíhá a nezbývá než věřit, že zvítězíme a že nesežere
celou školu.

Za druhé – valná většina pedagogického sboru pracovala a pracuje na tvorbě 
školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň osmiletého gymnázia. Je to mnoho
práce. Někomu se zdá i zbytečná. Ale podle mého názoru otevírá školní vzdělávací
program, který konkretizuje státem daný tzv. rámcový vzdělávací program základní-
ho vzdělávání, cestu k velkým změnám ve vzdělávání. Proti současným osnovám
dává velkou volnost v obsahu učiva. Tím se uvolňuje prostor pro zatraktivnění
výuky. Kvantita může být nahrazena kvalitou. Je to ovšem běh na velmi dlouhou 
trať a až pracovní uplatnění budoucích primánů ukáže, zda měli pravdu optimisté, 
ke kterým se v tomto případě počítám, nebo škarohlídi, kteří tvrdí, že tato reforma
povede k úpadku vědění.

Za třetí – byla založena školská rada. Byť máme fungující pedagogickou radu,
SRPDŠ i studentskou radu a po dalším orgánu nikdo nevolal, zákon byl nekompro-
misní. Vytvořil nám čtvrtý orgán. Jeho pravomoci jsou dány zákonem, ale když 
to shrnu, tak školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli 
a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich
následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje 
školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává
návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření
ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podá-
vá podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Prvními členy školské rady byli zvoleni Mgr. Milan Poutník, Ing. Dalibor Vích – 
za pedagogy, JUDr. Jiří Listoň – za zákonné zástupce nezletilých žáků a Miroslav
Matějů – za zletilé žáky. Zřizovatelem byli do rady jmenováni krajští radní pan 
Ing. Rostislav Všetečka – náměstek hejtmana a pan Ing. Tomáš Šubert. Za svého
předsedu si rada zvolila Ing. Dalibora Vícha.

Vzhledem k tomu, že už nás kontrolují např. Česká školní inspekce, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, Kontrolní odbor krajského úřadu,
Úřad práce, Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, všechny zdravotní 
pojišťovny, Inspekce práce, Inspektorát bezpečnosti práce, hasiči, orgány hygienic-
kého dozoru, Energetická inspekce, Inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu
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osobních informací, ale také média, žáci a jejich studentská rada, rodiče a jejich
SRPDŠ, nezbývá než si přát, aby další kontrolní orgán byl ku prospěchu škole.

V běžném každodenním školním životě jsme se snažili připravit naše žáky 
co nejlépe k dalšímu studiu a to se myslím povedlo. Na vysoké školy bylo přijato
86,9 % našich absolventů.

Na mysli jsme měli i neustálé vylepšování prostředí pro žáky i zaměstnance.
Nakoupili jsme další barevné výškově stavitelné lavice, pořídili jsme další lavičky 
na chodby, zabezpečili jsme zadní i přední vchod školy proti vstupu cizích osob (žáci
a zaměstnanci mají vstup na čipovou kartu), u předního vstupu jsme opravili fasádu
a schodiště (Město Náchod opravilo ještě vydláždění), zrekonstruovali jsme další třídy
(nátěry radiátorů, barevné nátěry stěn, výměna PVC, nátěry tabulí) a klubovnu pro
učitele (oprava osvětlení, vymalování). Průběžně jsme se také vybavovali moderními
učebními pomůckami a literaturou.

Děkuji všem pedagogům a dalším zaměstnancům za jejich práci pro školu a také
těm rodičům a studentům, kteří nějakým způsobem se školou spolupracují nebo ji
reprezentují.

Poděkování patří též Vebě Broumov, která nám každý rok věnuje některé ze svých
výrobků (ručníky, ubrusy).                                                                   Pavel Škoda

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA – ŠKOLNÍ ROK 2005–2006

Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na zahajovací poradě přivítali profesoři
mezi sebou nové kolegy Aleše Horáka (M, Ch) a Věru Vlčkovou (Ch) a Jitku 
Fišerovou (Nj, D), která se vrátila po mateřské dovolené. Do nového školního roku
vstoupily s novým příjmením kolegyně Hana Janušová, nyní Misarová, a Lenka
Borůvková, nyní Hronková, neboť se vdaly. Během měsíce září přijela z Ameriky 
lektorka anglického jazyka Leslie Ramier, která vyučuje anglický jazyk. Pedagogic-
kému sboru a některým studentům je známa již z dřívějšího působení na naší škole.
Nastoupil také nový správce sítě pan Petr Nývlt.

Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky, tři z německého jazyka, jedna
z anglického jazyka a dvě z matematiky. Jedna studentka u zkoušky neprospěla a bylo
jí na její žádost povoleno na mimořádné pedagogické radě 1. září povoleno opako-
vání ročníku.

Ve dnech 31. srpna a 1. září probíhalo ve dvou skupinách školení učitelů v posky-
tování první pomoci.

Září
1. září tradičně přivítala žáky ve školních lavicích prostřednictvím rozhlasu 

ministryně školství paní Petra Buzková, ředitel školy Pavel Škoda a v jednotlivých 
třídách třídní profesoři. 2. září již probíhala výuka podle rozvrhu. Učitelé zahájili
školní rok neformálně 1. září sportovně společenským odpolednem v Pekelském
údolí „Na ostrovech“.

12. září se naši studenti již po několikáté podíleli na celostátní sbírce Srdíčkový den
pořádané občanským sdružením Život dětem. Deset dvojic studentů prodávalo 
v ulicích města magnetky s obrázky zvířátek. Výtěžek akce bude věnován dětským
oddělením nemocnic v České republice.
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20. září byli na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje přijati hejtmanem 
ing. Pavlem Bradíkem vítězové krajských kol soutěží. Z naší školy byli pozváni Petr
Polák (6.V), vítěz krajského kola Fyzikální olympiády v kategorii D, Gustav Šourek
(3.A), vítěz Fyzikální olympiády v kategorii C a Jakub Valtar (3.V), vítěz v soutěži
Matematický klokan v kategorii Benjamín. Doprovodil je prof. Polák.

20. září se v Novém Městě konalo okresní kolo atletického poháru družstev
CORNY. Chlapci ve složení Jan Čimera (4.W), Tomáš Jaroš (4.A), Kamil Krunka
(8.W), Jakub Nosek (1.A), Petr Polák (6.V), Dominik Prymš (8.W), Petr Ságner (2.A),
Matouš Skořepa (2.A), Jáchym Škoda (7.V) a Marek Vít (4.A) obsadili 3. místo. Dívky
Petra Celbová (6.W), Kateřina Dostálová (4.B), Petra Hablová (4.A), Adéla Jarkovská
(3.A), Barbora Krtičková (4.W), Tereza Novotná (4.A), Martina Preclíková (7.W¨),
Zuzana Rousková (3.B), Jana Syrovátková (3.B), Jana Vančáková (6.W), Markéta
Voborníková (3.B), Eliška Vondráčková (1.A) a Lucie Zeinerová (5.W) zvítězily. 
Atlety z naší školy doprovodila prof. Rojtová. Dívky byly pozvány do krajského kola,
které se konalo 3. října v Hradci Králové. Zde děvčata závodila ve stejném složení,
nezúčastnila se pouze Krtičková, a vybojovala za doprovodu prof. Půlpánové 
3. místo.

Studenti primy a 1. ročníku měli příležitost se blíže poznat na školních výletech.
1.A byla ve dnech 21.–23. září v Pecce u Nové Paky s prof. Fišerovou a Slavíkovou,
1.B ve Studené Vodě u Božanova ve dnech 4.–6. října s prof. Misarovou a Víchem,
1.V v Kamenci v Orlických horách ve dnech 3.–5. října s prof. Nývltovou a Rojto-
vou a 1.W rovněž v Kamenci ve dnech 5.–7. října s prof. Horákem a Klemencem.

26. září byly zprovozněny šatny po druhé etapě rekonstrukce. Zbývá je ještě 
vybavit novými skříňkami, na což zatím nestačily finance.

Ve dnech 23.–25. září se na naší škole konal již čtvrtý seminář Heuréky, tentokrát
jako jedna z aktivit projektu „Teachers and Universities Together“ podporovaného
UNESCO. Při práci se sešlo 74 učitelů fyziky ze základních, středních i vysokých
škol, přijeli i zahraniční účastníci z Holandska, Slovinska a Slovenska. Akci 
organizačně zajistili pracovníci Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální
fakulty v Praze ve spolupráci s prof. Polákem.

29. září vyslechli v aule studenti 4.A, 4.B a 8.W přednášku gynekologa 
MUDr. Doležala.

30. září se studenti kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku zúčastnili loutkového představení
„Stará pověst“, které se konalo v rámci pouličního divadelního festivalu Na dlažbě.
Pro nepřízeň počasí musela být produkce provedena v aule školy.

Říjen
4. října zhlédli studenti nižšího gymnázia a kvinty v kině Vesmír film „Příběh

modré planety“.
4. října přijeli hosté z partnerského gymnázia v Georgsmarienhuette. Navštívili nás

32 studenti a 2 profesoři. Němečtí studenti se během pobytu u nás účastnili výuky,
pracovali na společném projektu, sportovali a stali se na několik dní členy hostitel-
ských rodin. Podnikli také řadu výletů, např. do Prahy, Liberce, Adršpašských skal
nebo do pevnosti Březinka u Náchoda. Byli přijati na Městském úřadě v Náchodě.
Domů se vraceli 14. října.

Ve dnech 7.–8. října se konalo setkání bývalých členů gymnaziálního Sborečku 
u příležitosti 20. výročí existence. 7. října zazpívali v přízemí budovy současným 
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profesorům a studentům a vyvrcholením tohoto setkání byl koncert všech generací
Sborečku pro veřejnost, který se konal v Husově sboru církve československé 8. října.

14. října vyslechli v aule koncert „Vývoj jazzu“ studenti tercie a 1. ročníku. 
Ve stejný den se konalo tradiční setkání šesti gymnázií (Dvůr Králové nad Labem,
Hostinné, Náchod, Trutnov, Úpice a Vrchlabí), tentokrát v Úpici. Delegace z naší
školy se utkala ve společensko-sportovní soutěži s týmy ze spřátelených gymnázií 
a obsadila 4. místo.

17. října se naši studenti opět podíleli na veřejné sbírce Bílá pastelka, kterou 
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole Tyfloservis. Výtěžek sbírky 
je věnován na podporu nevidomých a slabozrakých. Mezi 29 školami v Královéhra-
deckém a Pardubickém kraji se studenti naší školy výší vybrané částky umístili 
na 2. místě.

18. října byli na exkurzi v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu 
v Praze studenti 4. B s prof. Matěnovou a Klemencem.

Ve dnech 17.–20. října se konaly v Náchodě Dny španělské kultury za přítomnosti
hostů ze španělského velvyslanectví v Praze. Na organizaci se výrazně podílel 
prof. Pavlík, kterému pomohli někteří další kolegové a studenti. V programu byla
přednáška o Španělsku a o pracovním uplatnění ve Španělsku, taneční škola flamen-
ca, které ostatně provázelo celý průběh dnů, výstava fotografií a soutěžních student-
ských výtvarných prací, čtení španělských pohádek, večer poezie G. Lorca, degusta-
ce španělských vín, propagace španělských firem, promítání španělských filmů 
a módní přehlídka. Všechny akce probíhaly v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
a v prostorech naší školy. V rámci těchto dnů zhlédli naši studenti 19. října předsta-
vení Malého vinohradského divadla „Don Quijote“ a 20. října se studenti některých
tříd vyššího gymnázia, ve kterých se vyučuje španělština, zúčastnili přednášky 
o Španělsku a o pracovním uplatnění zde.

Ve dnech 17.–20. října se studenti 5. V a 1. A podrobili testování znalostí Vektor,
kterou připravila agentura Scio. Vypracovávali testy z obecných studijních předpo-
kladů, českého, anglického a německého jazyka, matematiky, přírodovědně-technic-
kého základu a občanského základu. Stejní studenti by měli být testováni i v posled-
ním roce svého studia a výsledkem testů by mělo být zhodnocení školy v přínosu 
ke vzdělání studentů. S výsledky těchto testů byli studenti seznámeni během několi-
ka dalších dnů.

25. října navštívili zájemci o informační technologie s prof. Preclíkem a Víchem
brněnský veletrh INVEX. Ve stejný den byli na exkurzi v Malých Svatoňovicích 
studenti 4. A s prof. Macurou a v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově
muzeu v Praze studenti 8. V s prof. Brátem a Jaroušovou.

Ve dnech 26.–27. října měli studenti podzimní prázdniny.

Listopad
2. listopadu byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy 

s prof. Košvancem, Slavíkovou a G. Škodovou. Stejnou exkurzi absolvovali o týden
později 9. listopadu studenti kvinty a někteří studenti zeměpisného semináře 
s prof. Klemencem, Košvancem a Sršňovou.

3. listopadu se konala hodnotící pedagogická rada. Na exkurzi v Malých Svatoňo-
vicích byli studenti 8. V s prof. Nývltovou.

Ve dnech 3.–4. listopadu probíhal ve škole sběr papíru, který organizuje SRPDŠ
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jako soutěž mezi jednotlivými třídami. Vítěznou třídou byla letos 6. W a dostala jako
odměnu 1000 Kč. 3.–4. listopadu se konal také volejbalový turnaj. 3. listopadu hrály
dívky. Naše děvčata postavila dvě družstva. Družstvo ve složení Eliška Hedvíková
(7.V), Alice Hornová (3.B), Adéla Jarkovská (3.A), Andrea Matysková (6.W), 
Alžběta Valtová (4.B) a Dana Vávrová (6.W) zvítězilo a postoupilo do krajského kola.
Družstvo složené z dívek Zuzana Gieciová (2.B), Lucie Hepnarová (4.B), Iveta Rako-
vá (2.B), Eliška Rinnová (2.B), Lucie Rýdlová (6.W), Jitka Slavíková (4.B), Kristýna
Slavíková (5.W) a Kamila Šichová (2.B) vybojovalo pěkné 3. místo. Organizace 
se ujala prof. Slavíková. Chlapci hráli 4. listopadu a rovněž postavili dvě družstva.
Jakub Hejzlar (6.W), Petr Hornych (3.B), Petr Kafka (3.A), Jakub Kůrka (2.A), Jakub
Nosek (1.A) a Jiří Svatoš (7.W) zvítězili a postoupili do krajského kola. Mužstvo 
ve složení Michal Cvejn (7.W), Boris Cvetanov (3.B), Štěpán Hejzlar (4.A), Ondřej
Petr (6.W), Josef Schuma (2.A), Jáchym Škoda (7.V) a Marek Vít (4.A) obsadilo 
4. místo. Organizaci zajistil prof. Košvanec. Krajské kolo se konalo 22. listopadu 
v Kostelci nad Orlicí. Chlapci vybojovali 5. místo a dívky opět zvítězily a postoupily
do republikového kola, které se koná 10. ledna v Tavaldu. Do krajského kola dopro-
vodili studenty opět prof. Košvanec a Slavíková.

10. listopadu byli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka na inscenaci Moliérova „Lakomce“ v provedení Divadla
AHA!. Odpoledne proběhly volby do Školské rady. Za pedagogy byli zvoleni 
prof. Milan Poutník a Dalibor Vích, za zákonné zástupce nezletilých studentů 
JUDr. Jiří Listoň a za zletilé studenty Miroslav Matějů (7.V). Konaly se také třídní
schůzky.

11. listopadu byli na exkurzi v Praze v Ústavu molekulární genetiky studenti 
biologického semináře maturitního ročníku s prof. Matěnovou. 15. listopadu byli 
v Praze v Hrdličkově muzeu a v Národním technickém muzeu studenti 7.V 
s prof. Klemencem a Matěnovou.

16. listopadu jsme měli bohaté zastoupení v Běhu do zámeckých schodů. Studenti
vyššího gymnázia zvítězili. Školu reprezentovali dívky Petra Celbová (6.W), Nikol
Kudrnáčová (2.A), Zuzana Rousková (3.B), Markéta Voborníková (3.B), Lucie 
Zeinerová (5.W) a chlapci Martin Hýbl (1.B), Jakub Nosek (1.A), Jáchym Škoda (7.V),
Jakub Vlček (1.B) a Jan Vlček (3.B). Celbová a Škoda zvítězili rovněž mezi jednot-
livci. V kategorii určené pro primu a sekundu závodili Lucie Barešová (2.W), Michal
Ducháč (1.W), Michal Kopecký (1.W), Kateřina Kosinková (2.W), Barbora Koubko-
vá (2.W), Markéta Minaříková (2.W), Petr Pultar (1.W), Pavla Rousková (2.V), Filip
Skácel (1.W) a Tomáš Vanický (1.W) a vybojovali 3. místo stejně jako běžci 
v kategorii určené pro tercii a kvartu. V ní soutěžili Petra Hájková (3.V), Adam 
Ludvík (3.V), Terezie Macková (3.V), Anna Málková (3.V), Klára Neštřilová (3.W),
Ondřej Prchal (3.V), Taťána Rejlová (3.W), Jan Rohan (3.V), Jan Špatenka (3.V) 
a Jakub Valtar (3.V). Studenty doprovázela prof. Slavíková.

23. listopadu byli na exkurzi v Praze v Národním technickém muzeu a v Hrdlič-
kově muzeu studenti 3.B s prof. Slavíkem a Sršňovou.

24. listopadu pořádal prof. Košvanec okresní kolo Středoškolských her ve florbale.
Mužstvo chlapců ve složení Filip Adler (5.V), Michal Hála (4.A), Štěpán Hejzlar
(4.A), Lukáš Hornych (5.V), Zdeněk Hrnčíř (4.A), Michal Jánský (5.V), Miloslav Jára
(6.V), Martin Jirman (5.V), Ondřej Oleják (6.V), Marek Vít (4.A), Jakub Vlček (1.B)
a Jakub Vondráček (3.B) obsadilo 4. místo. Dívky Petra Hablová (4.A), Soňa 
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Hrachová (4.A), Romana Karásková (4.A), Hana Mazancová (3.B), Aneta Novotná
(3.B), Tereza Novotná (4.A), Lenka Rejtharová (3.B) a Radka Zeisková (2.B) sehrály
finálové utkání s družstvem Obchodní akademie v Náchodě, zvítězily a postoupily 
do krajského kola, které se konalo 7. prosince v Trutnově. Zde Zeiskovou vystřídaly
Irena Eimerová (8.W), Alice Hornová (3.B), Ludmila Rokošová (8.W) a Lucie 
Zeinerová (5.W). Dívky obsadily páté místo, doprovázela je prof. Půlpánová.

25. listopadu se konalo okresní finále v plavání. Mladší žákyně Lenka Fialová
(1.W), Barbora Houfková (1.W), Barbora Kocourková (1.V), Klára Prokopová (1.W),
Kristýna Vláhová (1.V) a Kateřina Žibřidová (1.W) obsadily 4. místo, mladší žáci Jan
Král (2.V), Šimon Král (1.V), Radim Kvirenc (1.V), Matěj Matoulek (2.V), Filip 
Skácel (1.W) a Jiří Valášek (1.W) 2. místo. Starší žákyně Martina Bošová (4.W), 
Andrea Gonáková (3.W), Anna Maixnerová (4.W), Klára Nešetřilová (3.W), Petra
Šrůtková (3.W) a Tereza Vláhová (3.W) skončily na 4. místě a starší žáci Jan Čimera
(4.W), Tomáš Dostál (4.W), Lukáš Halda (4.V), David Horník (4.V), Ondřej Janáček
(4.V) a Jan Špatenka (3.V) vybojovali 3. místo. V dorostenecké kategorii soutěžili
pouze studenti naší školy a to dívky Petra Antlová (3.A), Petra Celbová (6.W), Pavla
Marková (2.A), Kateřina Maierová (1.B), Jana Maršíková (6.W) a Michaela Rojtová
(6.W) a chlapci Filip Adler (5.V), Martin Hýbl (1.B), Pavel Mrověc (5.V), Jakub
Nosek (1.A), Karel Petránek (7.V) a Václav Zídka (5.V). Krajské finále v plavání 
dorostenců se konalo 29. listopadu. Zde vystřídaly Maršíkovou a Rojtovou student-
ky Zuzana Rousková (3.B) a Lucie Zeinerová (5.W) a k chlapcům se připojil ještě
Tomáš Hýbl (4.B). Dívky v soutěži zvítězily a chlapci byli třetí. Na plavecké soutěže
doprovázel studenty prof. Slavík.

26. listopadu se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples 
pro třídy 4.B a 8.V. Ples zahájil tradičně Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus
igitur a kromě samotného stužkování jsme měli možnost zhlédnout předtančení 
v podání maturantů a ukázky standardních tanců v provedení Ireny Kováříčkové
(7.V) a Jiřího Jeřábka (8.V). K tanci a poslechu hrála hudební skupina Relax Band 
a v přednáškovém sále si účastníci plesu mohli zatančit na diskotéce.

Prosinec
1. prosince se studenti zapojili do sbírky Červená stužka pořádané ve Světový den

boje proti AIDS Českou společností AIDS pomoc a Společností pro plánování 
rodiny a sexuální výchovu. Jde o jednu z forem prevence sociálně-patologických jevů
a sbírku zaštítila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková.

1. prosince byli na exkurzi v Národním technickém muzeu a v Hrdličkově muzeu
v Praze studenti 8.W a 4.A s prof. Ježkem a Polákem. Stejnou exkurzi absolvovali 
6. prosince studenti 7.W s prof. Brátem a Slavíkem a 7. prosince studenti 3.A 
s prof. Polákem a Rojtovou.

5. prosince vyslechli všichni studenti kromě studentů primy a maturitního ročníku
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert symfonického orchestru ZUŠ v Novém
Městě nad Metují.

6. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. O úspěš-
né řešení se pokoušelo 7 studentů. Zvítězil Antonín Špaček (7.W) a na druhém místě
skončil Jakub Dundálek (3.A). Oba postupují do krajského kola. Ve stejný den 
navštívil některé žáky Mikuláš s čertem a andělem (prof. Ježek, Macura a Rojtová).

7. prosince se konal jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí 

6



ZelíCup. Zvítězili manželé Suchankovi, 2. místo vybojovala prof. Venclíková 
a 3. místo obsadil prof. Ježek.

8. prosince proběhl na škole Den otevřených dveří. Zájemcům o studium a jejich
rodičům podával v aule informace ředitel školy, v učebnách profesoři. Bylo možné
navštívit všechny prostory školy. Ve stejný den se konal v odpoledních hodinách
zájezd do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení „Malá vánoční 
povídka“, kterého se zúčastnili zájemci z řad studentů a kromě organizátorky akce
prof. Dvořáčkové i prof. Poutník.

Ve dnech 9., 13. a 16. prosince prováděly dvě členky Ligy proti rakovině pro dívky
posledních dvou ročníků a pro zájemkyně z řad pedagogického sboru instruktáž 
v samovyšetření prsu jako prevenci rakoviny prsu.

12. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
15. prosince se v jízdárně náchodského zámku konal Vánoční koncert Skřivánků

pod vedením prof. Hronkové a Poutníka. Studenti 2. B s třídní prof. Dvořáčkovou
zdramatizovali báseň K. J. Erbena „Štědrý večer“ a jako host vystoupil pěvecký sbor
Kvítek ze ZUŠ v Kostelci nad Orlicí. Podobné představení bez hostů, ale zase 
s vánočním vystoupením členů historického kroužku se konalo v aule ve dnech 
20.–22. prosince pro některé náchodské ZŠ a MŠ a pro naše studenty z primy 
až tercie.

16. prosince byla v šatnách vyměněna polovina skříněk za nové. Další etapa 
výměny skříněk by měla proběhnout na jaře.

20. prosince se konalo okresní kolo v halové kopané, kde chlapci Filip Adler (5.V),
Martin Dostál (3.A), Petr Fucyman (4.B), Michal Geisler (4.A), David Hejna (4.A), 
Jan Králíček (4.B), Martin Lichter (8.V), Michal Lichter (6.W), Michal Müller (1.A),
Ondřej Oleják (6.V), Marek Vít (4.A), Jakub Vlček (1.B) a Jan Vlček (3.B) vybojova-
li pod vedením prof. Košvance 3. místo.

20. prosince se učitelé sešli na předvánočním posezení v klubovně školy, aby 
se společenským večerem rozloučili s končícím rokem. 22. prosince zpříjemnil
adventní čas všem zájemcům Sboreček pod vedením ing. Čejpa svým tradičním
vystoupením na schodech.

Vánoční prázdniny probíhaly ve dnech 23. prosince–2. ledna.

Leden
5. ledna se konaly konzultační rodičovské schůzky.
10. ledna reprezentovaly školu v kvalifikaci do republikového kola v dívčím volej-

bale dívky Zuzana Gieciová (2.B), Eliška Hedvíková (7.V), Alice Hornová (3.B),
Adéla Jarkovská (3.A), Andrea Matysková (6.W), Lucie Rýdlová (6.W), Kristýna 
Slavíková (5.W), Alžběta Valtová (4.B) a Daniela Vávrová (6.W). Kvalifikace se kona-
la v Tanvaldě, dívky skončily druhé a doprovázela je prof. Slavíková. Další dívčí
sportovní turnaj se konal 12. ledna. Dívky Zuzana Gieciová (2.B), Michaela Hofma-
nová (8.W), Tereza Kroiherová (1.A), Lucie Mikšovská (7.W), Michaela Rojtová
(6.W), Kateřina Svatoňová (2.B), Lucie Štěpová (2.A) a Jana Vančáková (6.W) 
vybojovaly pod vedením prof. Slavíkové v Jaroměři 2. místo v okresním kole 
v basketbale.

10. ledna promítal v aule prof. Ježek pro studenty, kteří jsou zapojeni do charita-
tivní akce Adopce na dálku, dokumentární film s touto tematikou. Jde o studenty tříd
5. W, 3. B, 7. V. 4. A a 4. B.
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13. ledna nacvičovali studenti 8. W a 4. A se svými třídními profesory v Beránku
slavnostní nástup na stužkovací ples, který se konal 14. ledna. Po zahájení student-
skou hymnou Gaudeamus igitur v provedení Sborečku hrála k tanci skupina Relax
Band a v přednáškovém sále probíhala diskotéka. Maturanti přispěli do programu
předtančením.

18. ledna se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. V soutěži jsme měli dva
zástupce: Václava Hrnčíře (4.W) a Ondřeje Janáčka (4.V). Hrnčíř vybojoval 2. místo
a postoupil do krajského kola, které se konalo 16. března.

Ve dnech 21.–28. ledna absolvovali lyžařský kurz na chatě Labská na Bártlově
lávce u Špindlerova Mlýna studenti 1.A s prof. Zikmundem a Víchem. 28. ledna 
je vystřídali studenti 5.W s prof. Slavíkovou a Víchem. Jejich kurz končil 4. února. 
Na chatě Borůvka se vystřídali studenti 2. W a 2. V. Ve dnech 29. ledna–5. února
lyžovali studenti 2. W s prof. Půlpánovou a Košvancem a ve dnech 5.–12. února 
studenti 2. V s prof. Rojtovou, Zikmundovou a Zikmundem.

24. ledna se konalo krajské kolo MO v kategorii A. Jakub Dundálek (3. A) 
a Antonín Špaček (7. W) obsadili 9.–13. místo. Studenty doprovodil do Hradce 
Králové prof. Preclík.

25. ledna se studenti 1. V s prof. Nývltovou zúčastnili v Městské knihovně 
besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou. Konalo se také okresní kolo Mate-
matické olympiády pro kategorii Z9. Petr Kočička (4.V) a Ondřej Vydra (4.V) 
vybojovali 1.–4. místo, Tereza Beranová (4.V) obsadila 5. místo a Andrea Šulcová 
(4.W) 7. místo.

26. ledna se konala v odpoledních hodinách klasifikační porada. Dopoledne 
proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B

získali maximální možný počet bodů Petr Polák (6.V) a Pavel Vydra (6.W). 
Na 3. místě se umístil Juraj Hartman (2.B), na 4.–5. místě Jan Šmída (6.V) a Martina
Zajícová (6.W) a na 6. místě Michal Jansa (6.W). V kategorii C vybojovali 1.–2. místo
Michaela Kavková (5.W) a Vladimír Lambert (5.W), 3. místo Jakub Vlček (1.B), 
4. místo Karel Vlček (1.B), 5. místo Jan Dundálek (1.B) a Jaroslav Stárek (1.A) 
a na dalších místech se ocitli Martin Heinzel (1.B), Adéla Erlebachová (1.B), Patrik
Stonjek (1.B) a Jan Pitřinec (5.W). Další matematickou soutěží, která tento den 
proběhla, byla Pythagoriáda pro sekundu. Na 1.-2. místě skončili Josef Voborník
(2.V) a Matěj Vydra (2.V), na 3.-4. místě Radim Darebník (2.W) a Otakar Pšenička
(2.V), na 5.-6. místě Jakub Prouza (2.V) a Petr Rýgr (2.W), na 7. místě Ondřej Míl
(2.W) a mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Daniel Matěna (2.W), Filip Mertlík
(2.W), Klára Škodová (2.W), Alžběta Vláhová (2.W), Jan Král (2.V), Jan Matyska
(2.V), Šimon Macek (2.W) a Michael Šimková (2.W). Pythagoriáda pro primu 
se konala 30. ledna s tímto výsledkem: 1.-3. místo Han Ngoc Nguyen (1.V), 
Iveta Papežová (1.W) a Radka Vlčková (1.W), 4. místo Anna Zikmundová (1.V), 
5.–8. místo Radim Kvirenc (1.V), Jana Macková (1.V), Klára Prokopová (1.W) 
a Kateřina Žibřidová (1.W). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Michael Balcar (1.V),
Marek Bartoš (1.V), Barbora Houfková (1.W), Jakub Kosinka (1.V), Lenka Malinová
(1.V), Filip Skácel (1.W), Sára Skovajsová (1.W), Kristýna Vláhová (1.V), Matěj Fanta
(1.W), Ilona Kačerová (1.W), Šimon Král (1.V) a Jakub Zakouřil (1.V).

26. ledna opět navštívil školu Martin Stiller se dvěma besedami. O Norsku se jeho
prostřednictvím dověděli více studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku. Pobaltím
provedl studenty zeměpisného semináře.
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Únor
2. února byli studenti fyzikálního semináře pro 3. ročník s prof. Polákem na Mate-

maticko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Dni s fyzikou. 2. února 
se konalo školní kolo chemické olympiády pro kategorii B. Ze 12 účastníků byl 
nejlepší Jan Šimbera (3.W), 2. místo obsadil Václav Hrnčíř (4.W) a 3. místo Marie
Pichová (4.W). První dva postoupili do okresního kola, které se konalo 7. března 
na naší škole. Jan Šimbera zde opět zvítězil a Václav Hrnčíř obsadil 4. místo. Orga-
nizace školního i okresního kola se zhostili prof. Horák a Zikmundová.

3. února studenti užívali jednodenních pololetních prázdnin.
7. února se většina tříd nechala na památku vyfotografovat. 9. února navštívil školu

europoslanec Libor Rouček a besedoval se studenty společenskovědního semináře.
13. února měli studenti možnost zapsat se do tanečních na příští školní rok.

16. února byli na exkurzi na geodézii studenti zeměpisného semináře s prof. Slaví-
kovou. 17. února zhlédli v kině Vesmír studenti maturitního ročníku program 
o Indonésii – zemi tisíce ostrovů.

22. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši
školu reprezentovali Heidi Hornáčková (2.V), Jana Matyášová (4.W) a Michal Cvejn
(7.W). Hornáčková a Matyášová obsadily ve svých kategoriích 1. místo a Matyášová
postoupila do krajského kola, které se konalo 15. března. Zde vybojovala 2. místo.
Doprovázela ji prof. Novotná.

23. února vyslechli studenti dějepisného semináře přednášku ředitele muzea 
Dr. Sádla na téma „Náchodsko za protektorátu a osvobození“. Studenti sexty 
a 2. ročníku absolvovali informační schůzku k volitelným předmětům s prof. Javůr-
kovou a Nývltovou.

Jarních prázdnin jsme užívali v týdnu 27. února–3. března.

Březen
Ve dnech 7.–17. března bylo na výměnném pobytu v Georgsmarienhuette v SRN

28 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou.
15. března absolvovaly dívky z primy přednášku „Čas proměn“ a dívky z kvinty 

a 1. ročníku „S Tebou o Tobě“. Obě přednášky byly o reprodukčním zdraví.
17. března probíhala v celé republice soutěž Matematický klokan 2006, které 

se zúčastnili i naši studenti. V kategorii Benjamín zvítězila Heidi Hornáčková (2.V),
a 2.–3. místo obsadili Šimon Macek (2.W) a Alžběta Vláhová (2.V). V kategorii
Kadet vybojoval 1. místo Václav Hrnčíř (4.W) a o 2.–3. místo se podělili Petr Šedivý
(4.W) a Jan Šimbera (3.W). V kategorii Junior obsadili první tři místa Pavel Vydra
(6.W), Jan Linhart (6.V) a Jaroslav Stárek (1.A). A v kategorii Student pro nejstarší
studenty zvítězil Petr Kafka (3.A), druhý byl Antonín Špaček (7.W) a třetí Šárka 
Richterová (4.B). Ve stejný den reprezentovali školu v okresním turnaji středních škol
v basketbale v Jaroměři chlapci Boris Cvetanov (3.B), Michal Lichter (6.W), Petr
Lindr (3.B), Martin Neuschl (3.A), Filip Peroutka (6.W), Ondřej Petr (6.W), Vratislav
Simon (3.A), Václav Vecko (3.A) a Jan Vlček (3.B). Obsadili 5. místo, doprovázela 
je prof. Půlpánová.

20. března vypracovávali studenti kvarty srovnávací testy z českého jazyka, 
matematiky a ze studijních předpokladů, které připravil CERMAT.

21. března reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády 
v kategorii C studenti Jaroslav Stárek (1.A), Jakub Vlček (1.B), Vladimír Lambert
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(5.W), Karel Vlček (1.B), Jan Dundálek (1.B) a Michaela Kavková (5.W). Mez 
úspěšné řešitele se probojovali Stárek a J. Vlček. V kategorii B obsadil Petr Polák
(6.V) 4.–5. místo, Pavel Vydra (6.W) 7.–8. místo, Juraj Hartman (2.B) 12.–14. místo 
a Martina Zajícová (6.W) 15. místo. Všichni se zařadili mezi úspěšné řešitele, dalším
účastníkem byl ještě Jan Šmída (6.V). Studenty doprovázel prof. Horák. 22. března
řešili studenti úlohy krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Naše
gymnázium reprezentovali Petr Kočička (4.V), Ondřej Vydra (4.V), Tereza Beranová
(4.V) a Andrea Šulcová (4.W). První tři jmenovaní se zařadili mezi úspěšné řešitele.
Do Hradce Králové je doprovodila prof. Gerda Škodová.

23. března pořádal prof. Košvanec okresní kolo Středoškolských her ve florbale
chlapců. Naši hoši Jan Čimera (4.W), Tomáš Hrubý (3.W), Ondřej Janáček (4.V), Jan
Košner (4.V), Daniel Matěna (2.W), Jan Matyska (2.W), Jan Mervart (4.V), Michal
Prause (3.W), Šimon Varmus (3.W), Tomáš Vlček (4.V), Jan Voborník (4.W) a Tomáš
Závojko (3.W) vybojovali 3. místo.

Ve dnech 24.–31. března proběhly poslední dva lyžařské kurzy. Na chatě 
Dakota trávili týden studenti 5. V s prof. Rojtovou a Slavíkem a studenti 1. B byli 
s prof. Košvancem a G. Škodovou na Sokolce.

29. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální 
olympiády pro kategorie E a F. V kategorii F zvítězil Radek Papež (3.V), 2. místo
obsadil Jakub Valtar (3.V) a 3. místo Petra Hájková (3.V). Mezi úspěšné řešitele se
zařadili i Adéla Tomášová (3.V), Andrea Sodomková (3.V) a Dominika Nováková
(3.W) a soutěžil také Chananel Sichrovský (3.W). V kategorii E určené pro studenty
kvarty zvítězil tercián Jan Šimbera (3.W). Václav Hrnčíř (4.W) byl druhý, Petr Šedi-
vý (4.W) třetí, Petr Kočička (4.V) čtvrtý, Jan Voborník (4.W) šestý a 7.–8. místo obsa-
dil Ondřej Vydra (4.V).

31. března studenti 8. V s prof. Nývltovou navštívili v Praze Židovské muzeum,
Muzeum heydrichiády, Divadlo Na zábradlí a v Národním divadle zhlédli balet
„Evžen Oněgin“. Profesoři oslavili Den učitelů exkurzí do zlatého dolu Zloty Stok 
v Polsku a společnou večeří v hotelu Bonato. Výlet pro kolegy zorganizoval 
prof. Horák.

Duben
1. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády v katego-

rii D. Jan Šimbera (3.W) obsadil 2. místo a Václav Hrnčíř (4.W) 9. místo. Studenty
doprovázela prof. Zikmundová. Oba prošli i okresním kolem, kde Jan Šimbera 
zvítězil a Václav Hrnčíř byl čtvrtý.

Od 3. dubna ukončila z rodinných důvodů pracovní poměr lektorka anglického
jazyka Leslie Ramier. Její úvazek byl rozdělen mezi ostatní učitele anglického jazyka.
Tato změna vyvolala i změnu rozvrhu.

3. dubna jsme zahájili maturitní zkoušky v letošním školním roce maturitní 
písemnou prací z českého jazyka a literatury. Kromě jedné dlouhodobě nemocné 
studentky ji absolvovali všichni studenti maturitního ročníku, tj. 107 studentů.

5. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti 1. A a 1. B 
s prof. Brátem, Ježkem a Klemencem.

7. dubna zorganizovali prof. Preclík a Vích a student Igor Liebich (6.W) turnaj 
příznivců počítačových strategií ve hře StarCraft: Broodwar. Sešlo se na tři desítky
účastníků z našeho gymnázia, Gymnázia Broumov, Obchodní akademie Náchod,
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Střední soukromé školy podnikatelské Náchod a SOU a SOŠ SČMSD Hronov. 
Náš student Jáchym Škoda (7.V) vybojoval 3. místo.

12. dubna vyslechli studenti 2. W, 3. V, 1. A a 1. B v aule „Melodie z muzikálů“ 
v provedení ZUŠ Hronov. Ve stejný den se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiá-
dy. V kategorii A soutěžila Anna Zikmundová (1.V) a obsadila 7. místo, v kategorii B
Daniel Prouza (2.V) vybojoval 4. místo, v kategorii C Jan Šimbera (3.W) zvítězil 
stejně jako v kategorii D Tomáš Burdych (2.B). Kategorie D se účastnil ještě Marek
Fiala (7.W). Studenty nejen svou účastí podpořila prof. Slavíková. Vítězové v katego-
riích C a D postoupili do celostátního kola, které se konalo 27. dubna v Libochovi-
cích. Jan Šimbera byl ve své kategorii devátý a Tomáš Burdych desátý. Dlužno dodat,
že všichni soutěžící prošli školním kolem a okresním kolem. V okresním kole 
se o štěstí v kategorii D pokoušely ještě Gabriela Myšáková (8.V), Alžběta Škardová
(8.V) a Jana Krutilová (6.V).

Ve dnech 13.–14. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
V polovině dubna proběhla druhá etapa výměny šatních skříněk za nové. Tím byla

tato investice dokončena a všichni studenti mají k dispozici nové skříňky.
Ve dnech 18.–21. dubna probíhal na Jiráskově gymnáziu Týden pro Zemi 

organizovaný prof. Ježkem. Kromě doprovodných výstav v prostorách celé školy
viděli studenti ukázky sokolnického výcviku a vyslechli řadu přednášek a besed 
a zhlédli filmy s tematikou ochrany životního prostředí. Z témat jmenujme alespoň
„Národní parky USA“, „Tropické pralesy Indonésie“, „Ruské velehory“ nebo „Lidská
práva a obchod se zbraněmi“, „Severní Čechy a ČEZ“.

19. dubna byli vybraní studenti maturitního ročníku s prof. Horákem, Půlpánovou
a Štegerovou na exkurzi v Osvětimi.

20. dubna proběhla hodnotící pedagogická rada. V tento den proběhly dvě další 
soutěže, recitační a okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. 
V kategorii Z6 vybojovala Anna Zikmundová (1.V) 2.–5. místo, Jakub Zakouřil (1.V) 
a Barbora Houfková (1.W) 6.–10. místo a všichni se zařadili mezi úspěšné řešitele. 
V soutěži nás reprezentovali ještě Jiří Valášek (1.W) a Tomáš Voborník (1.V). V kate-
gorii Z7 byl Matěj Vydra (2.V) třetí, Radim Darebník (2.W), Barbora Hrabčuková
(2.V) a Otakar Pšenička (2.V) 4.–12. a Ondřej Míl (2.W) 13.–18., mezi dalšími soutěží-
cími byl ještě Petr Rýgr (2.W). V kategorii Z8 se mezi úspěšné řešitele dostali Radek
Papež (3.V) a Petra Hájková (3.V) 1.–2. místem, Jan Šimbera (3.W) 3.–5. místem 
a Andrea Sodomková (3.V). Dalšími řešitelkami byly Alena Dostálová (3.V) a Adéla
Tomášová (3.V). V okresním kole recitační soutěže se o úspěch pokoušely dívky 
Lucie Schneiderová (1.W), Kristýna Vláhová (1.V) a Barbora Houfková (1.W). 
Obsadily první tři místa v tomto pořadí. Do okresního kola postoupily na základě
výborných výkonů ve školním kole, které se konalo v březnu. Lucie Schneiderová
postoupila i do krajského kola, kde získala čestné uznání. V kategorii pro tercie 
a kvarty zvítězila ve školním kole Hedvika Fraňková (3.W), 2. místo obsadil Ondřej
Vašíček (3.W) a 3. místo Anna Maixnerová (4.W). Hedvika Fraňková postoupila 
do okresního kola.

21. dubna absolvovali studenti chemického semináře s prof. Suchankovou exkurzi
v Okresní hygienické stanici. 15 studentů nás reprezentovalo v krajském kole fyzi-
kální olympiády. V kategorii B obsadili 3.–4. místo Jakub Dundálek (3.A) a Antonín
Špaček (7.W), Karel Petránek (7.V) byl na 7. místě. Dalšími řešiteli byli Miroslav
Matějů (7.V), Miloslav Jára (7.V), Jiří Svatoš (7.W), Vojtěch Šubrt (7.V) a Jan Jeništa
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(7.V). V kategorii C zvítězil Petr Polák (6.V), 2.-3. místo obsadil Karel Jára (6.V), Juraj
Hartman (2.B) byl sedmý. Dalšími řešiteli byli Tadeáš Umlauf (6.V), Michael Šimon
(2.A) a Pavel Vydra (6.W). Studenty doprovázel prof. Polák.

Ve dnech 22.–30. dubna reprezentoval školu v Anglii Sboreček s ing. Vlastimilem
Čejpem.

24. dubna se konaly přijímací zkoušky. Na osmileté studium se hlásilo 103 žáků 
a na čtyřleté 72 žáků. Do obou oborů bylo přijato po 60 žácích. Přijímací zkoušky
konali písemně z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí a studijních
předpokladů. Spolu s uchazeči o studium vypracovali cvičně přijímací testy i studen-
ti kvarty. Studenti primy, sekundy, tercie, kvinty a 1. ročníku navštívili v kině Vesmír
besedu s Lucií Kovaříkovou a Michalem Jonem, kteří objeli na kolech celý svět 
bez doprovodného týmu. Ostatní studenti měli ředitelské volno.

25. dubna byli na exkurzi v pivovaře studenti 8. W s prof. Suchankem, stejnou
exkurzi absolvovali studenti 4. B 27. dubna.

26. dubna zhlédli v kině Vesmír studenti kvinty, sexty, septimy a 2.–3. ročníku film
„Toyen“.

27. dubna se konaly schůzky rodičů. Ve dnech 27.–28. dubna probíhal již tradiční
sběr starého papíru organizovaný SRPDŠ. Studenti ekologického semináře 
s prof. Ježkem se v odpoledních hodinách účastnili brigády při úklidu klestí a budo-
vání lokality vodních nádrží určených k ochraně obojživelníků a dalších na vodu
vázaných organizmů v chráněném území „Přírodní památka LOUKY“.

28. dubna byli na exkurzi na hvězdárně v Úpici studenti 8. V a 4. B s prof. Brátem
a Klemencem. Studenti 4. W byli s prof. Zikmundovou na exkurzi v Rubeně.

V měsíci dubnu proběhlo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro primy 
se na 4.–10. místě umístily Nguyen Ngoc Han (1.V) a Iveta Papežová (1.W) 
a na 12.–16. místě Radka Vlčková (1.W). V kategorii pro sekundy byl Josef Voborník
(2.V) 3.–4., Radim Darebník (2.W) 5. a Matěj Vydra (2.V) na 12.–16. místě.

Květen
2. května se některé třídy nechaly vyfotografovat panem Kleprlíkem.
V prvním květnovém týdnu probíhal náchodský festival Prima sezóna. Naši 

studenti se podíleli na organizaci, zapojili se do některých soutěží a navštívili několik
divadelních představení. 4.W viděla 2. května představení „Mise 02“ v provedení DS
třeba i . . .  s příchutí jablka. 3. května zhlédli studenti 4. B a 8. W „Postel“ v nastu-
dování Divadla na kraji a studenti 2. A, 3. A a 3. B „Život jepičí“ Divadla Vydýchá-
no. Představení „Átreovci“ DS Masarykova gymnázia Vsetín zhlédli 4. května 
studenti 5. W, 1. A a 1. B. Ve stejný den zhlédli studenti 7. V, 7. W a 2. A divadlo
„Nemůže může (muže)“ DS Vendelín a studenti 2. B, 5. V a 8. V představení 
„V bludišti mého srdce“ v nastudování skupiny HOP-HOP.

2. května reprezentovali školu v okresním finále atletického čtyřboje studenti 
Jan Čimera (4.W), Tomáš Dostál (4.W), Jan Matyska (2.W), Petr Šedivý (4.W), 
Jan Špatenka (3.V), Kristýna Kovaříčková (3.V), Barbora Krtičková (4.W), Klára
Nešetřilová (3.W), Taťána Rejlová (3.W) a Andrea Sodomková (3.V).

Obsadili 6. místo, doprovázela je prof. Půlpánová.
3. května byli na exkurzi v Rubeně studenti 4. V s prof. Zikmundovou a studenti

1. V uklízeli s prof. Nývltovou a Ježkem břehy Metuje.
4. května navštívili studenti 8. W a 4. A s prof. Klemencem a Polákem hvězdárnu
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v Úpici. 5. května byli na zeměpisné exkurzi v Adršpašských skalách studenti 3. W 
s prof. Slavíkovou.

4. května organizovala prof. Slavíková na naší škole v rámci Prima sezóny volej-
balový turnaj a prof. Zikmund turnaj ve stolním fotbale. Konalo se také okresní finá-
le atletického čtyřboje mladšího žactva. Družstvo dívek ve složení Barbora Brátová
(2.W), Barbora Koubková (2.W), Markéta Minaříková (2.W), Pavla Rousková (2.V) 
a Michaela Šimková (2.W) vybojovalo 4. místo. Chlapci Michal Ducháč (1.W),
Arnold Heinzel (2.V), Michal Kopecký (1.W), Ondřej Markov (1.W) a Filip Mertlík
(2.W) byli sedmí. Nikol Kudrnáčová (2.A) se účastnila řečnické soutěže v rámci
Prima sezóny a vybojovala 3. místo.

5. května se konalo okrskové kolo v odbíjené. Naše studentky Tereza Beranová
(4.V), Veronika Fišerová (4.V), Emílie Hlavatá (4.V), Renata Hnyková (4.V), Marta
Hrubá (4.V), Dominika Nováková (4.W), Marie Pichová (4.W), Markéta Slavíková
(1.V), Anežka Šimonová (4.W), Dita Šmejkalová (3.W), Nikola Thérová (3.V) 
a Tereza Urešová (4.V) vybojovaly 2. místo a postoupily do okresního kola. Dopro-
vázel je prof. Nejman.

9. května absolvovali exkurzi do Prahy studenti 4. A s prof. Macurou. V Národním
divadle zhlédli představení „Tosca“.

10. května se naši studenti podíleli na celorepublikové sbírce Květinový den, jejíž
výtěžek je věnován na prevenci onemocnění rakovinou.

11. května se konala pedagogická rada pro 4. A a 4. B, 18. května pro 8. V a 8. W.
Posledním zvoněním se se studiem rozloučili 12. května studenti 4. A a 4. B 
a 19. května studenti 8. V a 8. W. Týden po posledním zvonění byl pro jednotlivé
maturitní třídy svatým týdnem. Třídy 4. A a 4. B maturovaly ve dnech 22.–25. květ-
na, slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v aule 26. května. Studenti
8. V maturovali ve dnech 29.–31. května, studenti 8. W 29. května – 1. června.
Vysvědčení jim bylo předáno 2. června. Předsedou maturitní komise byl ve 4. A 
Jiří Mohelník z Gymnázia Broumov, ve 4. B Mgr. Zdeněk Tlučhoř z Gymnázia 
Trutnov, v 8. V RNDr. Veronika Sabolová z Gymnázia Úpice a v 8. W 
PhDr. Jaroslav Neumann z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem. Ze 107 studentů
maturitního ročníku jich maturovalo 105 a všichni prospěli. Jedna studentka nepro-
spěla ve 4. ročníku a maturovat bude až po opravné zkoušce a jedna studentka bude
opakovat ročník ze zdravotních důvodů. Z našich učitelů byli předsedy maturitní
komise jmenováni Pavel Škoda (Gymnázium Broumov), Blanka Dvořáčková 
(Gymnázium Dvůr Králové nad Labem), Gerda Škodová (Gymnázium Úpice) a Iva
Sršňová (Gymnázium Trutnov).

11. května se konalo regionální kolo Biologické olympiády. Mezi úspěšné 
řešitele kategorie C se zařadil Petr Kočička (4.V) a obsadil 11. místo, dalším 
soutěžícím z naší školy byl Jan Šimbera (3.W). V kategorii D byla úspěšnou 
řešitelkou Tereza Vanická (2.W). Soutěžící studenty doprovázel prof. Slavík. Všichni
soutěžící prošli i okresním kolem, které se konalo v dubnu. Zde byl v kategorii C 
Jan Šimbera (3.W) čtvrtý, Petr Kočička (4.V) pátý a Andrea Sodomková (3.V) osmá,
v kategorii D Tereza Vanická (2.W), druhá, Jan Matyska (2.V) 9.–10. a Kateřina 
Žibřidová (1.W) čtrnáctá.

12. května reprezentovali naši školu studenti v krajském kole Fyzikální olympiády
v kategorii E. Jan Šimbera (3.W) zvítězil, Ondřej Vydra (4.V) byl 6., Petr Kočička
(4.V) 11.–12., Petr Šedivý (4.W) 16. a Václav Hrnčíř (4.W) 17. Všichni se zařadili mezi
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úspěšné řešitele. Doprovázela je prof. Zikmundová, na organizaci krajského kola 
se podílel také prof. Polák.

Dny od 14. do 17. května trávili studenti 3. W s prof. Forejtem a Klemencem 
na školním výletě v rekreačním zařízení Astra u Nového Hrádku. Studenti 1. B 
si za cíl výletu vybrali Pecku u Nové Paky, kde se rekreovali ve dnech 15.–17. května 
s prof. Košvancem a Slavíkovou. Studenti 6. V zvolili vodácký školní výlet, 
ve dnech 16.–19. května sjížděli Vltavu s prof. Rojtovou, Víchem a Zikmundem. 
Do Orlických hor se ve dnech 17.–19. května vydali studenti 1. W s prof. Horákem 
a Hronkovou, pobývali v Těchoníně. Další třídou, která vyjela na Pecku u Nové Paky,
byla 4. V s prof. G. Škodovou a Macurou. Jejich výlet se uskutečnil ve dnech 
17.–19. května.

15. května byli na exkurzi v Praze studenti 2. B a studenti dějepisného semináře 
s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Tématem exkurze byla gotická Praha a v Divadle
V Dlouhé zhlédli představení „Výlet pana Broučka do XV. století“. 16. května 
navštívili terezínský památník studenti 4. V s prof. Macurou a Půlpánovou. Večer
zhlédli v divadle Rubín divadelní představení „Sen noci svatojánské“. 16. května byli
o studiu na gymnáziu v aule informováni přijatí studenti a jejich rodiče. Informace
jim podával ředitel školy Škoda.

17. května vystoupili v aule členové dramatického kroužku pod vedením 
prof. Dvořáčkové pro děti ze stacionáře. Studenti 8. V šli s prof. Nývltovou 
po stopách Škvoreckého „Zbabělců“. 18. května navštívili botanickou a zoologickou
zahradu v Liberci a vystoupali na Ještěd studenti 1. A a 5. W s prof. Matěnovou, 
Košvancem a Slavíkem.

22. května se všichni studenti kromě primy a sekundy zúčastnili v aule pořadu
„Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže“. V tentýž den se někteří studenti zapo-
jili do sbírky na podporu handicapovaných dětí Svátek s Emilem.

24. května se konalo okresní kolo ve volejbale dívek. Naše studentky Tereza 
Beranová (4.V), Veronika Fišerová (4.V), Emílie Hlavatá (4.V), Renata Hnyková
(4.V), Marta Hrubá (4.V), Dominika Nováková (3.W), Marie Pichová (4.W), 
Markéta Slavíková (1.V), Anežka Šimonová (4.W), Dita Šmejkalová (3.W), Nikola
Thérová (3.V) a Tereza Urešová (4.V) vybojovaly 2. místo. Doprovodila je 
prof. Slavíková.

25. května byla na literárněhistorické exkurzi po kraji Boženy Němcové a Aloise
Jiráska prof. Nývltová se studenty 2. A.

26. května zorganizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální 
olympiády pro kategorii G. Zvítězil Šimon Macek (2.W), 2. místo vybojoval Otakar
Pšenička (2.V), na 7.–8. místě byli Petr Rýgr (2.W) a Tomáš Smola (2.W), 
na 9.–11. místě Pavla Němečková (2.V) a Alžběta Vláhová (2.V), na 13.–14. místě
Daniel Matěna (2.W) a Daniel Prouza (2.V), 15. byla Kateřina Kosinková (2.W) 
a 19. Zdislava Šplíchalová (2.V).

26. května odjela první třída na cyklistický kurz na Pastvický rybník u Kutné Hory.
S prof. Rojtovou, Zikmundem a Preclíkem odjeli studenti 7. W, 2. června je 
vystřídali studenti 7. V s prof. Půlpánovou a Matěnovou, 9. června studenti 3. A 
s prof. Slavíkem a Slavíkovou a kurzy uzavírali studenti 3. B s prof. Zikmundem 
a Macurou ve dnech 16.–23. června.

Ve dnech 30. května–2. června trávili dny školního výletu v Krkonoších studenti 
4. W s prof. Slavíkem a Macurou.
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Červen
1. června se konaly konzultační rodičovské schůzky. Studenti primy a sekundy 

a děti z mateřských školek zhlédli v aule k Mezinárodnímu dni dětí vystoupení 
dramatického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové.

2. června navštívili studenti 2. B a 5. V s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou Státní
vědeckou knihovnu v Hradci Králové a zhlédli představení „Prodaná nevěsta“.

5. června vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert
komorního souboru pardubické konzervatoře Barocco Sempre Giovane. 7. června
navštívili studenti 3. V, 6. V, 6. W, 2. B a 7. W v aule vystoupení Jana Kryla – bratra
Karla Kryla.

6. června byli na exkurzi v Praze studenti 1. V s prof. Nývltovou.
Ve dnech 7.–10. června byli na školním výletě ve Vižňově studenti 1. A s prof. Fiše-

rovou a Víchem. V Těchoníně v Orlických horách byli ve dnech 7.–9. června studenti
2. V s prof. Hronkovou. Studenti 3. B byli v Jinolicích ve dnech 7.–9. června 
s prof. Macurou. Na exkurzi v Archeologickém středisku ve Všestarech u Hradce
Králové byli studenti primy s prof. Dvořáčkovou a Horákem 8. června.

12. června zhlédli v kině Vesmír všichni studenti program agentury Media Pro
„Indonésie – země tisíce ostrovů“.

Studenti 1. V odjeli 12. června na školní výlet s prof. Nývltovou a Rojtovou 
do Českého ráje a vrátili se 14. června. Ve dnech 13.–15. června byli na výletě 
na Karlštejně studenti 2. B s prof. Dvořáčkovou a Preclíkem. 13. června absolvovali
exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 7. W s prof. Š. Škodovou. Ve dnech 
13.–18. června se vydali 34 studenti s prof. Jirkovou a Novotnou do Anglie. Hlavní
náplní programu byly pamětihodnosti Londýna, ale studenti navštívili také 
Winchester, Windsor, Brighton, Portsmouth a křídový útes Beach Head.

15. června se konalo krajské kolo soutěže Poznávání rostlin a živočichů. Naši školu
reprezentovala pouze Stanislava Preclíková (2.V). V okresním kole této soutěže jsme
měli větší zastoupení. V kategorii A zvítězila Veronika Nývltová (3.B), 3. místo 
vybojovala Marie Štěpánová (6.W) a 4. místo Hana Mazancová (3.B). V kategorii B
byla Andrea Sodomková (3.V) sedmá, Alena Dostálová (3.V) desátá a Adéla 
Tomášová (3.V) 25. V kategorii C pro nejmladší účastníky byly Stanislava 
Preclíková (2.V) a Barbora Hrabčuková (2.V) na 5.–6. místě a Iveta Papežová (1.W)
na 7.–8. místě.

15.–18. června se zúčastnil soubor Skřivánci s prof. Poutníkem a Hronkovou 
mezinárodního festivalu sborového zpěvu. Festival se konal na Slovensku ve Vrano-
vě pod Toplou. Vystoupilo zde dvanáct souborů, z toho osm zahraničních. Skřivánci
patřili na přehlídce svou netradičností mezi nejlepší tělesa.

17. června vystoupil dramatický kroužek pod vedením prof. Dvořáčkové 
na Festivalu báchorek a mýtů v České Skalici.

Studenti 6. W byli na školním výletě s prof. Brátem u rybníka Brodský u Červené-
ho Kostelce ve dnech 19.–22. června. Jako druhý dozor se vystřídali prof. Vích 
a Ježek. 21. června odjely na školní výlet tři třídy. Studenti 2. W se vydali s prof . Kle-
mencem a Košvancem do Teplic nad Metují, studenti 5. W s prof. Venclíkovou 
a Forejtem do Studené Vody u Božanova a studenti 2. A s prof. Polákem a Horákem
do Bartošovic v Orlických horách. Všichni se vrátili 23. června.

22. června byli na exkurzi v botanické a zoologické zahradě v Liberci studenti 
5. V a 1. B s prof. Rojtovou, Slavíkovou a Slavíkem.
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26. června se konala klasifikační pedagogická rada.
V posledním týdnu si udělali školní výlet ještě studenti 5.V s prof. Sršňovou 

a G. Škodovou na Horní Bradlo ve dnech 26.–28. června a ve dnech 27.–29. června
byli v Orlických horách studenti 7. W s prof. Preclíkem a Víchem a 3. V 
s prof. Poutníkem a Ježkem. Jednodenní výlet absolvovali 27. června studenti 7. V 
s prof. Matěnovou a Půlpánovou. V posledním týdnu se uskutečnila řada exkurzí 
po náchodském okolí, např. po stopách regionálních spisovatelů, prusko-rakouské
války nebo prohlídka pevnosti Březinka z 2. světové války. Z exkurzí do vzdáleněj-
ších míst jmenujme alespoň exkurzi 4. W s prof. Slavíkem a Slavíkovou do Nové
Paky 27. června, studenti 2. A si 28. června prohlédli s prof. Nývltovou a Štegerovou
Pražský hrad, budovu Národního divadla a v divadle Ypsilonka zhlédli divadelní
představení „Hlava medúzy“. 29. června navštívili studenti 3. B s prof. Macurou
Galerii výtvarného umění v Hradci Králové a v Klicperově divadle zhlédli předsta-
vení „RUR“. Studenti nižšího gymnázia si vyměnili učebnice na další školní rok 
a 28. června pro ně učitelé tělesné výchovy v čele s prof. Půlpánovou připravili 
sportovní den na Hamrech. Uskutečnilo se také několik projektů. S primány praco-
valy na projektu „Fimfárum“ prof. Nývltová a Š. Škodová, se studenty 2. B 
prof. Dvořáčková na projektu „Zachraňte knihu“ a fyzikální expedici připravil 
pro studenty 2. A prof. Polák. 28. června proběhl v aule koncert „Beatles revival“,
který uspořádali naši studenti.

V posledních dnech tohoto školního roku proběhla také registrace čipových karet
všech studentů a zaměstnanců. Oba vchody budou zabezpečeny elektronickým 
zařízením a vstup do školy bude nadále možný jen na kartu ve vymezených časech.

29. června se s končícím školním rokem neformálně rozloučili profesoři na letišti
ve Vysokově v hospůdce „U vrtule“.

Pro vysvědčení si přišli studenti v pátek 30. června.
30. června se vdala kolegyně Helena Bergrová a přijala příjmení Karásková 

a kolegyně Barbora Šimková, která bude nadále Dvořáčková.
Zapsala Martina Javůrková
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CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ 2 909 929 Kč
CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ 24 672 644 Kč
poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč
dotace přímé 21 147 146 Kč
dotace nepřímé 3 350 100 Kč
ostatní příjmy 175 398 Kč

Z E Z PRÁVY O HOS PODAŘEN Í V ROCE 2005

a) PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny)
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bINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 2 909 929 Kč
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 24 668 254 Kč
náklady na platy pracovníků 14 892 200 Kč
platy pedagogických pracovníků celkem 13 529 817 Kč
platové tarify 8 242 186 Kč
osobní příplatky 1 360 777 Kč
náhrady platu 2 154 727 Kč
za přesčasy 65 031 Kč
odměny 305 020 Kč
třídnictví 187 134 Kč
příplatky za vedení 121 877 Kč
ostatní příplatky 1 093 065 Kč
platy nepedagogických pracovníků celkem 1 362 383 Kč
platové tarify 1 024 630 Kč
osobní příplatky 124 235 Kč
náhrady platu 131 792 Kč
za přesčasy 4 415 Kč
odměny 26 921 Kč
příplatky za vedení 42 390 Kč
dělené směny 8 000 Kč
ostatní osobní náklady 49 000 Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 223 027 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců 62 881 Kč
zákonné odvody do FKSP 297 843 Kč
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 370 957 Kč
učebnice 79 529 Kč
knihy 24 281 Kč
předplatné časopisů 26 532 Kč
učební pomůcky 240 616 Kč
stipendia 0 Kč

ostatní provozní náklady 3 772 346 Kč

materiálové náklady 1 280 333 Kč

úklidové prostředky 15 289 Kč

kancelářské potřeby 464 Kč

materiál na opravu a údržbu 18 700 Kč

materiál pro kopírování 0 Kč

materiál ostatní 108 084 Kč

drobný hmotný majetek 1 134 089 Kč

drobný nehmotný majetek 0 Kč

b) VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny)
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ochranné pracovní pomůcky 3 708 Kč
energie 918 556 Kč
elektrická energie 355 313 Kč
pára 539 583 Kč
vodné 23 661 Kč
oprava, údržba 304 461 Kč
malířské práce 76 896 Kč
podlahářské práce 49 779 Kč
opravy stěn, obkladů a kanalizace 22 845 Kč
oprava osvětlení klubovny 19 989 Kč
opravy tabulí 15 200 Kč
truhlářské práce 13 328 Kč
oprava klimatizace 11 132 Kč
nátěry radiátorů 6 260 Kč
další drobné opravy 89 032 Kč
cestovné 52 861 Kč
na LVVZ 0 Kč
na sportovní kurzy 12 048 Kč
na školní výlety 859 Kč
na vzdělání 17 818 Kč
na exkurze 11 827 Kč
na soutěže 2 260 Kč
na maturitní zkoušky 2 654 Kč
služební cesty 5 395 Kč
reprezentace 2 741 Kč
služby 842 733 Kč
další vzdělávání 119 456 Kč
nájemné 140 184 Kč

poštovné 11 156 Kč

telefony 49 436 Kč

stravování 46 069 Kč

programový servis 3 836 Kč

televizní a rozhlasové poplatky 21 177 Kč

praní prádla 9 183 Kč

Internet 65 569 Kč

odvoz odpadů 23 086 Kč

revize 44 543 Kč
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stočné 64 396 Kč
projekt primární prevence 25 000 Kč
projekt P2 – výukový software 19 320 Kč
projekt P3 – infrastruktura (ICT) 115 920 Kč
další drobné služby 84 404 Kč
kolky 4 000 Kč
poplatky bance 14 691 Kč
ostatní náklady 75 087 Kč
technické zhodnocení majetku a budovy 56 566 Kč
ošatné na kurzy 3 248 Kč
pojištění 4 220 Kč
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 11 053 Kč
odpisy 276 884 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4 390 Kč

NADACE J I RÁS KOVA GYM NÁZ IA

Stav účtu k 1. 1. 2005 751 793,43 Kč
Náklady: 94 513,50 Kč
poplatky 2 449,00
ples 78 206,50 
na činnost studentů:

na lyžařské kurzy (celkem 3 studentům) 3 810,00   
doprava na koncert „Sborečku“ 6 748,00
na zahraniční zájezd (1 studentovi) 3 000,00
na exkurzi (1 studentovi) 300,00

Výnosy: 104 725,29 Kč
z plesu 97 805,00
příspěvky na činnost Sborečku (od Kulturní a sportovní nadace města Náchoda) 3 100,00
úroky z BÚ 75,53
úroky z termínovaných vkladů 3 744,76

Stav k 31. 12. 2005 762 005,22 Kč

Hospodaření Nadace Jiráskova gymnázia bylo k 30. 6. 2006 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
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SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY (SRPDŠ) 
PŘI JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU V NÁCHODĚ

Na začátku září 2005 probíhaly obvyklé činnosti. Byly uhrazeny náklady na jízdné
a startovné na soutěže. Uskutečnily se (opět s velmi kladnou odezvou od dětí) poby-
ty primární prevence, kdy se nové kolektivy na začátku školního roku na třídenním
výletě blíže seznamují. Část nákladů byla hrazena z příspěvku Královéhradeckého
kraje, část z grantu Města Náchod, část hradili rodiče. Rádi bychom v těchto poby-
tech pokračovali, pro dobré vztahy mezi seznamujícími se dětmi mají velký význam.

Dále se skupina pedagogů zúčastnila večeře s přáteli z Německa, kteří zde byli opět
na podzim na výměnném pobytu.

Konec roku byl ve znamení maturitního plesu, s nímž je spojeno velké množství
práce i položek v deníku. Tentokrát se sami studenti zasadili o to, že plesy pro čtyři
končící třídy budou dva, další byl zorganizován v lednu roku 2006. Tak to i zůstane,
protože maturující studenti si při jednom plesu pro čtyři třídy stěžovali, že je málo
vstupenek nejen pro jejich rodinné příslušníky, ale i pro ostatní zájemce (např. 
pro bývalé absolventy atd.). S organizací plesů opět vydatně studentům pomáhala
paní Misarová a pan Javůrek.

Finanční prostředky SRPDŠ čerpá i pan Forejt, který je pověřen vedením 
žákovské knihovny a neustále ji doplňuje o nové knihy.

V lednu roku 2006 proběhl druhý maturitní ples. Trochu jsme se obávali, 
jestli bude opět vyprodáno, ale povedlo se. Byl to úspěch nejen finanční, 
ale i pořadatelský.

Dále byly zakoupeny odměny do soutěží na lyžařských kurzech, byly hrazeny 
ceny pro účastníky recitační soutěže, pohár pro účastníky celoškolského turnaje 
ve florbale, ceny pro studenty, kteří se zúčastnili soutěže v recitaci, byl 2x uhrazen
tisk časopisu Doutnák ve výši Kč 10 000,–. Část nákladů na tisk časopisu (obyčejně
asi polovina platby)  je vždy hrazen z tržby z jeho prodej. Jeden výtisk stojí 15 Kč.

Byly vybírány příspěvky v nezměněné výši Kč 200,– na studenta a rodinu, což 
znamená, že každá rodina zaplatí jen výše uvedenou částku.

Nadále probíhaly pravidelné platby, např. nákup dárku pro německé přátele 
při výměnném pobytu, úhrada cestovného a startovného do okresních i krajských 
kol sportovních soutěží.

Pod hlavičkou SRPDŠ bylo zažádáno o příspěvek ve výši 5 000 Kč z odboru 
životního prostředí MěstÚ Náchod na akci J. Ježka „Týden pro Zemi“, tento příspě-
vek byl řádně v termínu vyúčtován. Dále jsme s pomocí paní Pšeničkové z MěstÚ
žádali o příspěvek pro Sboreček na zájezd do Anglie, a to z grantů Královéhradec-
kého kraje. Tam se nám, bohužel, finanční prostředky nepodařilo získat. Úspěšní
jsme byli při žádosti o dotaci z Kulturní a sportovní nadace města Náchod pro účast
Skřivánku na festivalu písní na Slovensku ve výši 5 000 Kč. I tato částka byla řádně
vyúčtována poskytovateli. Toto pěvecké těleso vystupovalo i v Praze a při reciproční
výměně bylo pražským kolegům hrazeno pohoštění.

V květnu byly zakoupeny a uhrazeny stolní fotbaly, tentokrát odsouhlasili rodiče
nákup dalších 5 kusů.

V květnu byl také třídním oktáv a 4. ročníků předán příspěvek na občerstvení 
u maturit ve výši Kč 100,– na maturujícího studenta. Bylo uhrazeno skupinové 
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zdravotní pojištění při zájezdu Sborečku do Polska. Ve dvou dnech proběhl úspěšně
sběr papíru a třídám na prvních třech místech byla vyplacena odměna. 

Studenti se zúčastnili jazykové, fyzikální, chemické, matematické i biologické 
olympiády a za jejich iniciativu jim byly zakoupeny knižní odměny. Odměny byly
zakoupeny i pro děti, které aktivně pracují v divadelním kroužku PaedDr. Blanky
Dvořáčkové.

V červenci a srpnu probíhal jen pohyb na účtu v KB formou nezbytných plateb.
Celkově lze hodnotit práci našeho občanského sdružení velmi kladně. Právě tato

právní forma umožňuje žádat o různé granty na podporu mimoškolní činnosti 
studentů. V tomto školním roce pracovaly všechny zúčastněné strany velmi aktivně,
scházela se i Studentská rada, začala pracovat Rada školy a s vedením školy jsme 
se snažili všechny problémy ihned řešit. Přivítali bychom větší aktivitu samotných
studentů, jejich nové nápady na využití těchto společných prostředků.

Ing. Eva Hedvíková

Rekapitulace
Počáteční zůstatek 68 804,29 Kč
v pokladně 13 432,30 Kč
v KB 55 371,99 Kč

Příjmy 242 920,24 Kč 
Výdaje 194 860,00 Kč 
Konečný zůstatek 116 864,53 Kč 
v pokladně 1 168,80 Kč 
v KB 115 695,73 Kč 

Vypracovala Ing. Eva Hedvíková

Schválily Lenka Zídková, předsedkyně SRPDŠ, Ing. Blanka Jedličková, místopředsedkyně

Hospodaření SRPDŠ v roce 2005

Příjmy Celkem
příspěvky 121 400,00 Kč
dary (ples) 3 303,00 Kč
ze vstupenek (ples) 18 400,00 Kč
z tomboly (ples) 18 380,00 Kč
ostatní příjem 2 475,00 Kč
od MěstÚ 56 600,00 Kč
sběr 3 843,00 Kč
Horová, Maur 1 500,00 Kč
tržby z Doutnáku 7 996,00 Kč
Skřivánek 8 988,00 Kč
úrok od KB 35,24 Kč
CELKEM 242 920,24 Kč

Výdaje Celkem
knihy do ŽK 4 042,00 Kč
dary do tomboly 3 303,00 Kč
Doutnák 14 994,00 Kč
návštěva ze zahr. 2 732,50 Kč
ozvučení auly 30 000,00 Kč
primární prevence 26 600,00 Kč
sport. akce, cestovné 33 647,00 Kč
knižní odměny 18 400,00 Kč
výroční zpráva 15 003,50 Kč
odměny za sběr 3 800,00 Kč
ples 20 113,00 Kč
maturity 11 000,00 Kč
poplatky KB 1 987,00 Kč
Rodina + škola 250,00 Kč
Skřivánek 8 988,00 Kč
CELKEM 194 860,00 Kč
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UČEBNÍ PLÁNY

Učební plán pro školní rok 2005–2006 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy

1. 2. 3. 4. 
PŘEDMĚT I II III IV V VI VII VIII

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)2 – – – 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Občanská výchova 2 1 23 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.
1 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ
2 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy
3 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)

3. ročník (dvouletý předmět)
Konverzace v anglickém jazyce (3 skupiny) Seminář a cvičení z fyziky
Konverzace ve španělském jazyce Seminář a cvičení z chemie
Společenskovědní seminář (2 skupiny) Seminář a cvičení z biologie
Seminář z dějepisu (2 skupiny) Seminář z biologie se zaměřením na ekologii
Seminář ze zeměpisu Programování
Seminář z matematiky (2 skupiny)

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku)
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) Seminář a cvičení z matematiky
Konverzace ve španělském jazyce Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Konverzace v německém jazyce Seminář a cvičení z biologie
Společenskovědní seminář Seminář z biologie se zaměřením na ekologii
Seminář z dějepisu Programování
Seminář ze zeměpisu Deskriptivní geometrie

4. ročník (jednoletý předmět)
Konverzace v anglickém jazyce Seminář z chemie
Společenskovědní seminář Seminář z biologie
Seminář ze zeměpisu Aplikace počítačů
Seminář z fyziky Výtvarná výchova

Nepovinné předměty:
Ruský jazyk (3 skupiny) Deskriptivní geometrie
Latina (3 skupiny) Hudební výchova
Literární seminář

ZAM ĚSTNANCI Š KOLY

a) Počátkem školního roku se po mateřské dovolené vrátila prof. Jitka Fišerová
(německý jazyk, dějepis). Nově nastoupil prof. Aleš Horák (matematika, chemie)
a prof. Věra Vlčková (chemie). Konverzaci v anglickém jazyce vyučoval v tomto 
roce americký lektor Kevin Healy, kterého od listopadu vystřídal anglický lektor 
Dino Libero Guarisco. Do řad pedagogického sboru se vrátila američanka Leslie 
Ramier, vyučovala anglickému jazyku. Svůj pobyt v České republice musela 
předčasně ukončit a od dubna převzali její úvazek naši učitelé.

b) S koncem školního roku ústav opustila prof. Věra Vlčková. V očekávání mateřských 
povinností nás na čas opustily i kolegyně Hana Misarová a Jana Olšanová.

c) Významná jubilea
V tomto školním roce oslavili 80. narozeniny bývalí dlouholetí kolegové 
prof. Jiřina Ptáčková, prof. Bohumír Španiel a prof. František Frinta. 75. narozeniny 
oslavil bývalý kolega prof. Jiří Šolc. Z našich zaměstnanců oslavil 50. narozeniny 
prof. Milan Poutník. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších 
let hodně zdraví a spokojenosti.
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Pavel Škoda IVT 3.V 2 ředitel školy

Martina Javůrková, PaedDr. matematika 6.V 5 zástupce ředitele 

Richard Brát,  Mgr. matematika 3.W, 6.W 23 třídní 6.W
fyzika 6.W, 7.W, 8.V, 1.A předseda PK fyziky

Věra Cermanová anglický jazyk 5.V, 7.V, 8.V, 1.A, 3.B, 4.A, 4.B 24 správce skladu učebnic
ruský jazyk 4.V+W, 3. ročník

Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk 5.V, 2.B 24 třídní 2.B
dějepis 1.V, 2.V, 2.W, 3.V, 6.W, 7.V 2.B
seminář z D 3. ročník

Jitka Fišerová německý jazyk 5.V, 6.V+W, 7.W, 1.A, 3.A, 4.A 24 třídní 1.A
dějepis 1.W, 5.V, 1.A

Ivo Forejt, Mgr. německý jazyk 5.W, 7.V, 1.B, 2.A, 4.A, 4.B 25 třídní 3.W
český jazyk 3.W předseda PK Nj, 
konverzace v Nj 4. ročník správce žák. knihovny

Dino Guarisco anglický jazyk 1.V, 1.W, 5.V, 5.W, 1.A 19
(od 24. 10. 2005) konverzace v Aj 3. ročník, 4. ročník

Kevin Healy anglický jazyk 1.V, 1.W, 5.V, 5.W, 1.A 19
(do 21. 10. 2005) konverzace v Aj 3. ročník, 4. ročník

Drahomíra Hejcmanová deskriptivní 4. ročník 2
geometrie

Aleš Horák, Mgr. matematika 1.W, 4.W, 1.A, 3.A 23 třídní 1.W
chemie 2.W

Lenka Hronková, Mgr. anglický jazyk 1.W, 2.V, 2.W, 7.V, 7.W, 3.A 23 třídní 2.V
hudební výchova 1.V, 1.W, 2.V, 3.W, 4.V

Jiřina Jaroušová matematika 5.W, 8.V, 1.B 22 třídní 8.V
biologie 6.W, 8.V, 2.B předseda PK biologie
výchova k rodičovství 3.V, 3.W správce sbírky biologie

Miloslav Javůrek matematika 3.B, 4.A 11
seminář z M 3. ročník

Jan Ježek, Mgr. biologie 2.V, 2.W, 4.V, 8.W, 4.A 24 třídní 4.A
zeměpis 3.V, 5.V, 1.A, 1.B
seminář z biologie 3. ročník, 4. ročník

Zdena Jirková anglický jazyk 6.V, 6.W, 7.W, 8.W, 1.A+B, 2.A, 25 předsedkyně PK Aj
3.B, 4.B předsedkyně MPK

cizích jazyků
výtvarná výchova 1.V

Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika 2.W 22 třídní 2.W
fyzika 2.W, 3.W, 5.W, 7.V, 1.B, 4.A, 4.B

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 4.B 22 třídní 4.B
občanská výchova 1.V, 1.W, 2.V, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W
základy spol. věd 5.W, 6.V, 6.W, 8.V, 4.B
společenskovědní sem. 3. ročník

Zdeněk Košvanec zeměpis 1.V, 2.V, 2.W, 5.W, 6.W 24 předseda PK zeměpisu
tělesná výchova 1.V, 3.V, 5.W, 1.B, 2.B správce sbírky zeměpisu
seminář ze zeměpisu 4. ročník

PEDAGOGICKÝ SBOR
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Štěpán Macura, Mgr. český jazyk 3.B, 4.A 22 třídní 3.B
dějepis 3.W, 4.V, 4.W, 8.V, 8.W, 3.B
zeměpis 4.V
tvůrčí psaní
(nepovinný)

Ivana Matěnová, RNDr. matematika 2.V, 7.V, 4.B 24 třídní 7.V
biologie 5.W, 7.V, 4.B
seminář z biologie 4. ročník

Hana Misarová, Mgr. český jazyk 1.B 24 třídní 1.B
výtvarná výchova 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V předsedkyně PK VV

4.W, 5.V+W, 6.V+W, 1.A+B, správce sbírky VV
2.A+B

seminář z Vv 4. ročník

Bedřich Nejman základy společenských 7.W, 8.W, 2.B, 3.B 23 předseda PK spol. věd
věd správce sbírky TV
společenskovědní sem. 4. ročník
tělesná výchova 1.V, 2.V, 8.V, 2.A+B, 3.A+B

4.A+B

Martina Novotná, Mgr. anglický jazyk 1.V, 1.W, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W 23
německý jazyk 4.V+W

Jindra Nývltová český jazyk 1.V, 8.V, 2.A 18 třídní 1.V
literární seminář 4. ročník předsedkyně PK Čj
latina (nepovinný) výchovná poradkyně

Jana Olšanová,, Mgr. český jazyk 2.V, 4.W, 1.A 21
základy společ. věd 5.V, 7.V, 1.A, 1.B, 2.A

Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 4.V+W, 5.V+W, 6.V, 1.A, 1.B, 22
4.B

konverzace ve Šj 3. ročník, 4. ročník

Zdeněk Polák matematika 2.A, 8.W 23 třídní 2.A
fyzika 8.W, 2.A, 3.A správce sbírky fyziky
seminář z F 3. ročník, 4. ročník

Milan Poutník, Mgr. český jazyk 2.W, 3.V 24 třídní 3.V
hudební výchova 2.W, 3.V, 4.W, 5.V+W, 6.V+W, předseda PK HV

1.A+B, 2.A+B správce sbírky HV
seminář z HV
(nepovinný)

Jan Preclík, Mgr., RNDr., matematika 7.W, 2.B 24 třídní 7.W
Ph.D. IVT 3.V, 4.W, 5.W

aplikace počítačů 4. ročník
programování 3. ročník

Petra Půlpánová, Mgr. český jazyk 4.V, 7.V 24
tělesná výchova 2.W, 3.W, 6.W, 7.V+W, 3.B, 4.A
tvůrčí psaní
(nepovinný)

Leslie Ramier anglický jazyk 2.V, 2.W, 5.V, 5.W, 1.A, 1.A+B 12
(do 31. 3. 2006) 

Iva Rojtová biologie 1.V, 3.V, 5.V, 6.V, 3.A 23 třídní 6.V
tělesná výchova 4.V, 5.V, 6.V, 2.A, 4.B
seminář z Bi 3. ročník
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Libor Slavík, Mgr. biologie 1.W, 3.W, 4.W, 7.W, 1.A, 1.B 22 třídní 4.W
2.A, 3.B

tělesná výchova 4.W, 1.B

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 1.W, 3.W, 4.W, 6.V, 2.A, 2.B 24
seminář ze zeměpisu 3. ročník, 4. ročník
tělesná výchova 5.W, 8.W, 1.A, 3.A

Iva Sršňová, Mgr. matematika 5.V 23 třídní 5.V
fyzika 5.V, 6.V, 2.B, 3.B předseda MPK přír. věd
seminář z matematiky 3. ročník, 4. ročník předseda PK matem.

předseda inv. komise

Eduard Suchanek, Mgr. chemie 6.V, 8.W, 2.B, 4.B 14
seminář a cvičení 4. ročník
z chemie

Jarmila Suchanková, Mgr. chemie 5.V, 7.W, 8.V, 2.A, 3.B, 4.A 20 předseda PK chemie
seminář a cvičení 3. ročník, 4. ročník
z chemie

Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk 3.W 24 správce sbírky jazyků
francouzský jazyk 4.V+W, 5.V+W, 6.V+W, 8.V+W,

1.A, 2.B, 3.B

Michael Šimon anglický jazyk 1.V, 4.V, 5.W, 6.W, 1.A+B, 2.A, 25 správce učitelské
2.B, 3.A, 4.A knihovny

Gerda Škodová, Mgr. matematika 1.V, 3.V, 4.V, 2.A 23 třídní 4.V
fyzika 1.V, 2.V, 4.V

Šárka Škodová, Mgr. český jazyk 1.W, 7.W 22
německý jazyk 8.V, 8.W, 2.A, 3.A

Věra Štegerová dějepis 5.W, 6.V, 7.W, 1.B, 2.A, 3.A, 24 třídní 3.A
4.A, 4.B předseda MPK hum. př.

seminář z dějepisu 3. ročník, 4. ročník předseda PK dějepisu
ruský jazyk předseda PK Rj
(nepovinný) správce sbírky spol. věd

Petr Šulc anglický jazyk 3.V, 4.W, 6.V, 8.V, 8.W, 1.A+B 25
2.B

tělesná výchova 1.W, 7.W

Iva Venclíková český jazyk 5.W 22 třídní 5.W
španělský jazyk 6.W, 7.V, 7.W,8.V+W, 2.B, 3.B předsedkyně PK Šj

Dalibor Vích, Ing. IVT 3.W, 4.V, 5.V, 1.A, 1.B 22 předs. PK informatiky
programování 4. ročník správce sbírky IVT

Hana Vrátilová český jazyk 6.V, 6.W, 3.A, 8.W 25 třídní 8.W
občanská výchova 2.W
zákl. společ. věd 3.A, 4.A
společenskovědní s. 3. ročník, 4. ročník

Josef Zikmund tělesná výchova 1.W, 2.V, 2.W, 3.V+W, 4.V+W, 24 předseda PK TV
5.V, 6.V, 6.W, 7.V, 8.V 

Hana Zikmundová chemie 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 6.W, 7.V, 24
1.B, 3.A

fyzika 1.W, 3.V, 4.W 

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



27

S PRÁVNÍ ZAM ĚSTNANCI

Ing. Eva Hedvíková ekonom
Petra Pejsarová finanční účetní
Ivana Šnorbertová mzdová účetní
Petr Nývlt správce počítačové sítě
Stanislav Šárka školník
Jiřina Benešová uklízečka
Zdena Janczarová uklízečka
Irena Doležalová uklízečka
Dagmar Kubečková uklízečka
Marie Siglová uklízečka
Marie Maršíková uklízečka (na výpomoc)

První řada zleva: Jaroslav Klemenc, Jitka Fišerová, Ivo Forejt, Martina Javůrková, Pavel Škoda, 
Ivana Matěnová, Zdeněk Košvanec, Libor Slavík, Iva Sršňová
Druhá řada zleva: Michael Šimon, Jarmila Suchanková, Jana Olšanová, Dalibor Vích, Miloslav Javůrek,
Barbora Šimková (Dvořáčková), Blanka Dvořáčková, Jan Preclík, Milan Poutník, Eduard Suchanek, 
Petr Šulc
Třetí řada zleva: Zdeněk Polák, Štěpán Macura, Hana Vrátilová, Hana Misarová, Daniel Pavlík, 
Martina Novotná, Dino Guarisco, Lenka Hronková, Aleš Horák, Olga Slavíková



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2006–7

Matematika

1) Vypočti: 
o kolik je číslo      větší než číslo 

kolikrát je číslo 1,25 větší než číslo

kolik procent je     kg  z      kg 

2) Vypočti délku lomené čáry. Rozměry jsou v cm.

3) Vypočti obsah lichoběžníka ABEF. 4) Vypočti obsah trojúhelníka BOD. S 
je střed BC, O je střed SC.

5) Součet dvou lichých po sobě jdoucích čísel je 68. 
Která to jsou čísla?

6) Pro která reálná čísla x je zlomek             roven nule?

7) Doplň chybějící čísla: 1, 2, 4, 7, 11, _____, 22, 29, _____

8) Doplň chybějící číslici tak, aby vzniklé číslo bylo dělitelné 6. Uveď pro obě čísla
všechny možnosti.

2 4 ____ 7 ___ 3

9) Na obrázku je rovnoramenný trojúhelník ABC se
základnou AC a pravoúhlý rovnoramenný trojúhel-
ník BCD se základnou BC. Body A, B, D leží 
na téže přímce. Urči velikost úhlu ACD.

10) Vypočti:

7––
5

1––
8

1––
2

5––
8

x2–4–––––
x + 2

3– ––
4(  )
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11) Uprav výraz a urči podmínky:

Český jazyk

1) Větné členy napsané kurzívou (ležatým písmem) nahraďte vedlejšími
větami:
a) Při vší opatrnosti jsme stejně zabloudili.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) Za hezkého počasí tam mohlo být docela pěkně.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

V úkolech 2–3 rozhodni, zda jsou věty napsány bez pravopisných 
a tvaroslovných chyb (zakroužkuj):
2) Laboratoře, které dělají pokusy s myšmi, bývají některými ochránci zvířat 

často kritizovány. ANO – NE

3) Kvůli ptačí chřipce udělala Česká republika táž opatření jako Evropská unie. 
ANO – NE

V úkolech 4–6 rozhodni (zakroužkuj), zda je číslovka použita chybně:
4) Bylo mu dvaačtyřicet let. ANO – NE

5) Ve sněmovně se sešlo sto osmdesát čtyři poslanců. ANO – NE

6) Vydali se po stopách obouch uprchlíků. ANO – NE

7) Označte zakroužkováním slovo, které nejde stupňovat:
a) oblíbený b) dobrý c) maximální d) nenápadný

8) Odstraňte stylistickou chybu (napište celou větu bez stylistických
chyb):
Byla to knížka mé sestry, kterou jsme našli dole ve sklepě.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



9) Napište větu podle následujícího vzorce:
1. VH, když 2. VV (příslovečná podmínková), který(á,é) 3. VV (přívlastková).
(VV – věta vedlejší, VH – věta hlavní)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10) K podstatným jménům přiřaďte protějšky rodu ženského:
a) sedlák ___________  b) ministr ___________ c) obchodník ___________

11) Z následujících řad vyberte z každé jedno slovo, které nepatří mezi
ostatní, a zdůvodněte proč:
a) tento, každý, jeden, nikdo, žádný, onen  __________________________________
b) doběhnout, zasprintovat, domýt, skákat, poznat, přečíst  ____________________

12) Ve které větě nenajdeme slangové slovo (zakroužkujte):
a) Ve škole jsem zase ze zkoušení dostal kouli.
b) V prváku budu jen obyčejný bažant.
c) Pracovali jsme s kyselinou sírovou.

13) Vysvětlete význam cizích slov:
a) hit ___________________________________________________________________
b) populární _____________________________________________________________

14) Která osobnost je spjatá s Osvobozeným divadlem? Zakroužkujte.
a) Ladislav Smoljak      b) Petr Bezruč      c) Jiří Suchý      d) Jan Werich

15) Jmenujte jednoho významného:
a) českého spisovatele píšícího v 19. století 
b) světového spisovatele 20. století 
c) spisovatele, který psal moderní pohádky

Výchozí text pro úkoly 16–19:
Utopíme se v odpadcích?
Co po sobě zanecháme potomkům? Mimo jiné i hory nezničitelných plastových lahví, 

radioaktivní kontejnery, kopce vraků automobilů…
V mnoha případech jsou to časované ekologické bomby. Způsoby, jak odpad zlikvidovat, jsou 
poměrně drahé a náročné. Co z toho vyplývá pro každého z nás? Měli bychom se zamyslet nad tím,
kolik odpadu produkujeme ve svých domácnostech. To, kolik odpadu opouští naši domácnost, 
můžeme ovlivnit i my sami. O množství budoucího odpadu rozhodujeme už při nákupu. Prvním
krokem může být úvaha, zda všechny ty věci opravdu potřebujeme. Pak rozhoduje obal; volit 
můžeme obaly, které se dají znovu použít (např. vratné láhve). Budeme-li třídit odpad ve své 
domácnosti, usnadníme jeho další využití a případnou recyklaci.

16) Kterou z možností by mohl pokračovat předcházející text? 
Zakroužkujte.
a) Protože jsme vstoupili do EU, bude se i u nás muset zvýšit podíl recyklace 

a opětovného využití obalů. S tím by měl počítat nový zákon o odpadech stejně jako zákon
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o obalech a obalových odpadech. Sebelepší administrativní opatření však nemůže 
nahradit skutečnost, že nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. A to je naštěstí 
částečně i v naší moci!

b) Protože jsme vstoupili do EU, bude se i u nás muset zvýšit podíl recyklace a opětovného 
využití obalů. S tím by měl počítat nový zákon o odpadech stejně jako zákon o obalech 
a obalových odpadech. Vše může vyřešit administrativní opatření . Skutečností je, že 
nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. A to bohužel není vůbec v naší moci!

c) Protože jsme vstoupili do EU, bude se i u nás muset zvýšit podíl recyklace a opětovného 
využití obalů. S tím by měl na každej pád počítat taky nový zákon o odpadech stejně jako 
zákon o obalech a obalových odpadech. Nejsuprovější administrativní opatření však 
nemůže nahradit skutečnost, že nejlepší je ten odpad, který vůbec nevznikne. A to je 
naštěstí částečně i v naší moci!

17) Cílem tohoto textu je hlavně (zakroužkujte):
a) kritizovat tvorbu zákonů v ČR c) pobavit čtenáře 
b) zamyslet se nad naším přístupem k odpadu     d) kritizovat obchodníky s nápoji

18) Text bychom nejspíše našli (zakroužkujte):
a) v beletrii (krásné literatuře) c) v novinách nebo časopisu
b) ve vědeckém pojednání                                d) v úřední korespondenci

19) Autor text napsal jako (zakroužkujte):
a) vyprávění b) popis c) úvahu

Diktát
Sváteční přípravy
Blížily se Velikonoce a nervozita stoupala. Brzy se měli sjet hosté a po nich mělo

dorazit i několik tamějších přátel, ale zbývalo ještě udělat spoustu věcí.
Nějak se to ale nakonec všechno vytříbilo. Nejen proto, že toho Jana s Juditou 

stačily tolik udělat, ale že to udělaly a zároveň si příjemně popovídaly. Jana se cítila velmi
zklidněná a přestala se zabývat zbytečnými nesmysly. „Ber jedno po druhém,“ radila 
jí přece Judita, a tak podpořena a povzbuzena touto spoluprací, Jana si vzala její radu 
k srdci. Sepsala si seznamy věcí, které ještě nebyly hotové, a systematicky jednotlivé
položky odškrtávala tak, jak jednotlivých úkolů ubývalo.

Mezitím se ozývali další známí, aby se připomněli a slíbili, že se na velikonoční
neděli určitě zastaví. „Panebože, tři čtvrtě na jednu! Já už umírám hlady,“ prohlásila
najednou Judita. Dívky odbyly rychle oběd a vrhly se do další práce. Poté zkontrolova-
ly výzdobu, kterou připravovali chlapci celé dopoledne, a pochválily je.

Přípravy na Velikonoce byly u konce.

Všeobecný test
1) Podtrhněte v řadě pojmů ten, který se významně liší od ostatních a svoji volbu 

zdůvodněte.
Příklad: tuleň, lachtan, tučňák, mrož, delfín, lední medvěd
Proč: Tučňák není savec, ale pták.

a) čtverec, obdélník, lichoběžník, kosočtverec, kosodélník
Proč:______________________________________________________________________
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b) Ohře, Dyje, Vltava, Jizera, Úpa, Cidlina
Proč:______________________________________________________________________

c) slinivka, slezina, játra, ledvina, žluč, žaludek
Proč:______________________________________________________________________

d) státní peníze, státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť, státní hymna.
Proč:______________________________________________________________________

e) Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Josef Mysliveček, 
František Kupka
Proč:______________________________________________________________________

f) Glukóza, fruktóza, osmóza, sacharóza, škrob, celulóza
Proč:______________________________________________________________________

2) Máte čtyři krychle, jejichž sítě jsou na následujícím obrázku. Na povrchu každé
krychle je vždy jedna číslice a 5 písmen. Z krychlí sestavíte kvádr, který bude mít 
na přední stěně číslice od jedné do 4. Vepište do následujících prázdných 
čtverečků, jak uvidíte písmena na horní stěně kvádru. Pak kvádr převrátíte podél 
nejdelší hrany k sobě, aby písmena ze zadní stěny byla nahoře. Opět zakreslete, 
jaká písmena nyní uvidíte. Do prvního čtverečku zleva vždy písmena z první 
krychle. Písmena zakreslujte v takové poloze, jak je na kvádru uvidíte.

Vypište písmena, která nebudou vidět nikde na žádné stěně kvádru: __________________

3) Vyznačte podtržením slovo nejvíce opačného významu než má slovo v prvním 
řádku tabulky. V prvním sloupci je uveden příklad: hluboký – mělký
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hluboký zvedat růst ostrý zašpinit pýcha externí demokracie

široký zadržet krnět kulatý umýt laskavost skrytý monarchismus

mělký zasunout ležet tupý vyprat pokora vnější pacifismus

plochý skládat trvat obroušený vymydlit sebelítost zjevný anarchie

nízký spouštět stárnout mlhavý setřít bojácnost klidný diktatura 

úzký držet stát nejasný očistit skromnost vnitřní liberalismus

1 2 3 4

A 1 D H 2 3 N U V

4

K

O

Sestavený kvádr Písmena, která byla nahoře. Písmena, která byla vzadu.

G



4) Světová hospodářská krize
Celý svět hluboce zasáhla v letech 1929—1933 světová hospodářská krize. Začala 

krachem na newyorské burze 24. října 1929. Okamžitě nastal velký pokles výroby 
v americkém automobilovém průmyslu, který postupně zasáhl ostatní průmyslová 
odvětví. Z USA se šířila krize do dalších zemí a stala se krizí světovou. Jejím charakte-
ristickým rysem byl hluboký pokles průmyslové výroby a obrovská nezaměstnanost. 

Vývoj poklesu výroby v letech 1929–1934 v některých zemích vyjadřuje první 
z tabulek. Za základ (100 %) je považován objem výroby v roce 1929. Například 
v Rakousku poklesla výroba v roce 1931 ze 100 % na 70 %. Pokles výroby byl tak 30 % 
a v následujícím roce 1932 činil 39 %.

Index průmyslové výroby v letech 1929–1934: Procento nezaměstnaných v letech 1929–1934

Určete rok, ve kterém výroba většiny států klesla na minimum. _____________________
Uveďte stát s nejmenším poklesem průmyslové výroby během krize. ________________

Rozhodněte o pravdivosti následujících výroků: (zakroužkujte správnou odpověď)
Stát postižený při krizi největším poklesem výroby zasáhla největší nezaměstnanost.

ANO – NE
Stát, u kterého při krizi poklesla výroba nejméně, měl také během celé této doby
nejvyšší procento zaměstnaných. ANO – NE
U všech států se na konci krize (1933–1934) zvýšila zaměstnanost.          ANO – NE
U všech států se na konci krize (1933–1934) zvýšila výroba.                   ANO – NE
Stát, ve kterém krize začala, měl na jejím konci výrobu na nejnižší hodnotě a také
největší nezaměstnanost. ANO – NE

5) Vyberte a podtrhněte dvojici slov, která jsou v co nejpodobnějším vztahu jako 
v zadání.
Příklad: 
sklenice:sklo – kámen:lom  trám:dřevo voda:řeka    střecha:dům    beton:cement
a) ruka:rukavice – bota:ponožka talíř:příbor  slunce:světlo pláštěnka:déšť    meč:pochva
b) mouka:pšenice – lusk:hrášek olej:slunečnice oheň:krb       voda:led       mléko:kráva
c) zub:chrup – kostra:kost žák:třída  peníze:peněženka  dveře:byt        vlas:hlava

6) Sdělení: „Sdělujeme studentům, že pro dlouhodobou nepřítomnost učitele nebudou
letos probrána všechna naplánovaná témata.“ Vyberte tvrzení, jehož pravdivost 
vyplývá z daného sdělení. Pravdivé tvrzení označte zakroužkováním písmene 
na začátku řádku.
a) Neprobraná naplánovaná témata se budou probírat příští rok.
b) Žádné z naplánovaných témat nebude letos probráno.
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1929 1930 1931 1932 1933 1934
USA 100 81 68 54 64 66
Německo 100 86 68 53 61 80
Velká Británie 100 92 84 84 88 99
Československo 100 89 81 64 60 67
Rakousko 100 85 70 61 63 70

1929 1930 1931 1932 1933 1934
USA 8,2 14,5 19,1 23,8 24,3 20,9
Německo 9,3 15,3 23,3 30,1 26,3 14,9
Velká Británie 10,4 16,1 21,3 22,1 19,9 16,7
Československo 2,2 4,5 8,3 13,5 16,9 17,4
Rakousko 12,3 15,0 20,3 26,1 29,0 26,3



c) Učitel, který měl se studenty plánovaná témata probírat, byl dlouhodobě nemocen.
d)  Aspoň jedno plánované téma nebude letos probráno.
e)  Většina témat bude probráno, ostatní ne.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO GYMNÁZIA 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2006–7

Matematika

1. Vypočítejte
a) (6 . 7 – 20) . 2 – 9 . 4 + (3 + 5 – 2)
b) 45 + 104 : (42 – 34) – 38 – (10 + 4)
c) 60 : 5 – 4 . 2 – (28 – 24)

2. Z Náchoda do Hradce Králové je vzdálenost po silnici 48 km. Do Prahy se musí 
jet po silnici přes Hradec Králové. Vzdálenost z Náchoda do Prahy je třikrát větší 
než z Náchoda do Hradce Králové. Do polské Varšavy se jede z Náchoda 
na opačnou stranu než je Hradec Králové a Praha. Vzdálenost do Varšavy je 
z Náchoda třikrát větší než z Náchoda do Prahy.
a) Uspořádejte vzdálenosti z Náchoda do jednotlivých měst od nejkratší po nejdel-

ší a přehledně je v kilometrech zapište.
b) Určete, kolik kilometrů musí ujet nákladní automobil z Prahy do Varšavy.
c) Kolik kilometrů za hodinu by musel ujet osobní automobil, aby se z Prahy 

do Varšavy dostal za 8 hodin?

3. Katka měla jet k babičce ranním vlakem v 7 hod 40 minut. Zaspala a na nádraží
přiběhla v 7 hodin 48 minut. Vlak jí ujel, další má jet až v 9 hodin 12 minut. 
a) O kolik minut přiběhla Katka pozdě, pokud víme, že vlak odjížděl s pětimi-

nutovým zpožděním?
b) Kolik minut musí čekat na další vlak?

4. Jeden kilogram banánů stojí 20 Kč, jeden kilogram jablek stojí 15 Kč. Maminka
chce koupit od obojího – jablka i banány. Jaké má možnosti, pokud chce utratit
přesně 130 Kč a chce kupovat na celé kilogramy?

5. V obchodě babička koupila 3 kg brambor, 1 máslo o hmotnosti 250 gramů, 
20 dekagramů šunky a půlku chleba. U pokladny přidala k nákupu balíček 
bonbónů pro vnučku o hmotnosti 50 gramů. Kolik kilogramů vážil celý nákup,
pokud víš, že celý chléb by vážil 1 kilogram?

6. Provázek smotaný do klubíčka byl původně dlouhý 5 metrů a 20 cm. Mařenka 
si na hraní ustřihla 2 metry a 30 centimetrů. Jeníček si odstřihl 8 decimetrů 
a 9 centimetrů. Kolik centimetrů provázku zbylo v klubíčku?

7. Petr četl knihu. Přečetl 4 stránky za dvacet minut. Každý večer si četl hodinu. Kolik 
stránek měla kniha, když ji přečetl za sedm večerů?
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8. Kolik krychliček chybí?

Český jazyk

1) napiš jméno a příjmení českého spisovatele (spisovatelky), který se 
narodil nebo působil v našem regionu (Náchodsku). __________________
______________________________________________________________________________
napiš správný název jeho JEDNOHO díla (knihy)
______________________________________________________________________________

2) doplň vhodný rým:
U lesa se vřes zelená U mlýna se kolo točí,
trávy je tam _________________ má milá má _________________

3) podtrhni slovo, které do řady slov nepatří:
vodník, vodárna, podvodník, podvodní

4) vymysli větu, ve které použiješ uvedené slovo v daném tvaru v 1. pádu
kosi: ________________________________________________________________________
kosy: ________________________________________________________________________

5) vysvětli svými slovy, co dané přísloví znamená
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6) uprav pořádek slov v dané větě tak, aby její obsah byl významově 
správný
Usmál se na mile nemocného kamaráda do okna.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7) slovo NEJNEUVĚŘITELNĚJŠÍ vzniklo (správné řešení podtrhni)
a) skládáním b) odvozováním           c) převzetím z cizího jazyka
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8) dané věty přepiš do čísla množného – všechna slova, u kterých je to 
možné
Maličký chlapec si hrál s míčem.
______________________________________________________________________________

Náchodský fanoušek mával klubovou vlajkou.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9) z daných slov sestav větu tak, aby slova byla seřazena ve stejném 
pořadí jako následující slovní druhy:
zájmeno, přídavné jméno, podstatné jméno, zájmeno, sloveso, předložka, přídavné 
jméno, podstatné jméno, příslovce, zájmeno
slova, ze kterých má být věta sestavena: malý, ten, u, úplně, se, zeleného,
sám, potuloval, kluk, plotu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10) větu uprav tak, aby sloveso bylo ve 2. osobě, čísla jednotného, 
času minulého, způsobu oznamovacího
Mlčí. ________________________________________________________________________

11) urči druh podmětu v této větě: Přijdu hned!
______________________________________________________________________________

12) vymysli větu, která bude obsahovat pouze jednoslabičná slova
(nejméně 4 slova)
______________________________________________________________________________

13) doplň náležitý tvar slov
Držela džbánek(obě ruce). _______________________________________________
Hodiny byly bez (obě ručičky). __________________________________________

14) vysvětli rozdíl mezi slovy:
dozpívat (znamená) ________________________________________________________
dospívat (znamená) ________________________________________________________

15) vyhledej číslovky a urči jejich druh:
Na film přišlo jen několik diváků. _______________________________________

Diktát
O statečném dědečkovi
Tak to vám je v Orlických horách vesnička. Jmenuje se Olešnice a v ní bydlel 

dědeček Matouš. Měl dvě vnučky a zlobivého vnuka Pepíka. Děti měly dědečka rády.
Ten jim často vyprávěl o horách, vílách a vládci hor, Rampušákovi.
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Takhle v březnu měla vnučka Anička narozeniny. Když se jí dědeček zeptal, jaký
by chtěla dárek, tak odpověděla: ,,Chtěla bych kytičku pomněnek.“

Všude byl sníh, ale dědeček se vypravil do hor. Sbalil si do kapsy kus chleba se
sýrem a vydal se úzkým úvozem do kopců. Jde a jde a najednou cesta skončila. Byl tu
jen můstek. Ale jaký! Přes propast visela silná kláda a nic víc. Dědeček se ale nebál a šel.
A protože byl odvážný, tak překážku zdolal a stoupal výš a výš. Cesta byla dlouhá.
Dědečkovy nohy byly těžké a dědečkovi se zdálo, že jsou stále těžší a těžší.

A tu se objevil palouček a na něm stál Rampušák. A co prý dědeček chce. Ten mu
vše vypověděl a vládce se začal usmívat. Řekl dědečkovi, že když zazpívá takovou pís-
ničku, při které se vzbudí jaro, tak mu kytičku dá. Dědeček znal spoustu písniček. Vyb-
ral tu nejveselejší a zpíval a zpíval. Sníh začal tát, tráva se zazelenala a u pařezu rozkvetly
pomněnky. Dědeček natrhal kytičku, poděkoval a už pelášil k Olešnici.

Všeobecný test
Přeji všem mnoho úspěchů při řešení tohoto testu, který nebude prověřovat pouze vaše
znalosti, ale i představivost, tvořivost, paměť a podobně. Tak tedy mnoho štěstí či rozva-
hy a jdeme na to.
1. Jednoho dne Martin s Pavlem hráli při hodině matematiky kostky. Pan učitel to ale zjistil 

a oběma chlapcům kostky sebral a vrátil jim je až na konci vyučování.
Vaším úkolem je si vzpomenout, jak vypadal poslední Martinův hod, který jste 
viděli na tabuli na obrázku. Jednotlivý počet bodů i s jejich orientací (směrem) 
hozených na každé z kostek zakreslete do obrázku.

2. Snem mnoha lidí bylo a je vlastnit stroj času a pomocí něho se podívat do budoucnosti 
či minulosti. A to vám nyní umožníme. Tak nasedat a letíme. Pilot na ovládacím panelu něco 
nastavil, ozval se velký hukot a vy jste se zastavili nad určitou horou, kde se odehrávala scéna 
viz tento obrázek:

Text k obrázku:
Staršinové přemlouvají praotce Čecha, aby zde
nezůstali a šli ještě dále.
Vaším úkolem je zjistit:
I. Nad kterou horou se zastavil váš stroj času? 

(název napište) __________________________
II. Asi před kolika lety se mohla tato scéna 

odehrát? (správnou odpověď zakroužkujte)
a) 15 lety d) 15000 lety
b) 150 lety e) 150000 lety
c) 1500 lety
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3. Jak s  taťkou někdo něco montoval, si často vypráví ve škole mnoho chlapců a možná i dívek. 
Jednoho dne se však několika kamarádům dostal do rukou podivný předmět složený 
z několika částí a k němu tento návod:
Předtím, než na tubus nasadíte hlavici, spojte tubus s podstavcem a zasuňte 
do bočního otvoru červený kolík!
Vaším úkolem je z popisu zjistit, co se musí udělat nejdříve, co potom a co 
nakonec? (správný postup zakroužkujte)

a) nejprve zasunout kolík – pak spojit tubus s podstavcem – nakonec nasadit
hlavici

b) nejprve spojit tubus s podstavcem – pak nasadit hlavici – nakonec zasunout
kolík

c) nejprve spojit tubus s podstavcem – pak zasunout kolík – nakonec nasadit
hlavici

d) nejprve nasadit hlavici – pak spojit tubus s podstavcem – nakonec zasunout
kolík

e) nejprve nasadit hlavici – pak zasunout kolík – nakonec spojit tubus 
s podstavcem

4. Pro každého člověka je jednou z nejcennějších věcí jeho zdraví. Proto určitě něco víte o lidském 
těle a jeho funkcích.
Proto nám odpovězte na dvě otázky:
I. Jaká je normální tepová frekvence (počet tepů za minutu) u zdravého 

člověka? (správnou odpověď zakroužkujte)
a) 40     b) 70     c) 100     d) 130     e) 160

II. K jednotlivým částem těla a orgánům patří určité funkce. Pospojujte proto 
čarou jednotlivé části těla s funkcemi, které k nim patří.

srdce pohyb
žaludek rozmnožování
kostra trávení
plíce dýchání
pohlavní orgány oběh krve

5. Mnoho z vás čte jistě nějakou knížku či odebírá nějaký časopis. V časopise ABC nedávno vyšel 
článek tohoto znění:

Vaším úkolem je nám na základě výše uvedeného článku odpovědět na dvě 
otázky:
I. Zakroužkovat všechny suroviny, které patří k současným energetickým 

surovinám.
a) uran c) wolfram e) chlór
b) zemní plyn d) nafta
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V USA se na speciálně vytvořené dráze pro dopravní prostředky nové generace
podařilo odzkoušet zařízení, které dokáže vyvinout rychlost 7x větší než rychlost 
světla. K pohonu tohoto zařízení bylo použito speciální směsi všech dnes dostupně 
používaných energetických surovin (tzn. surovin sloužících na výrobu energie).



II. A dále vybrat správnou odpověď jako reakci na článek.
a) ano, a jednalo se o speciální automobil
b) není to možné, protože nic rychlejšího než zvuk neexistuje
c) ano, a jednalo se o speciální letadlo
d) není to možné, protože nic rychlejšího než světlo neexistuje
e) ano, a jednalo se o speciální raketu

6. Lidé umí mluvit a pomocí řeči se tedy mohou domlouvat. Občas se ale stane, že si nerozumí 
či přesně nechápou význam některých slov a jejich spojení.
Vaším úkolem bude vybrat z níže uvedených dvojic slov tu, která má mezi sebou 
stejný vztah jako mezi slovy PRACH – OTŘÍT (správnou odpověď zakroužkujte).

a) barva – obarvit c) sníh – sněžit e) sůl – osolit
b) motyka – okopat d) voda – osušit

7. Na základě tohoto testu se můžete stát studenty našeho gymnázia. Každý student by měl tedy
o škole, kde studuje, alespoň něco málo znát a vědět.
Proto nám odpovězte na dvě otázky týkající se vašeho studia
I. Kolik let dohromady má trvat vaše studium, pokud vystudujete nižší i vyšší

gymnázium?
a) 6          b) 7          c) 8          d) 9          e) 10

II. Čím je ukončováno studium na gymnáziu?
a) maturitní zkouškou           c) individuálním přezkoušením panem ředitelem
b) hromadnou recitací          d) závěrečným všeobecným testem

8. Mnoho měst a obcí mívá v poslední době velké problémy s místní, popřípadě dálkovou 
hromadnou dopravou. Proto se v této chvíli stanete hlavními dopravními experty smyšleného 
města a pokusíte se místním obyvatelům pomoci jejich dopravní situaci vyřešit.
Schéma znázorňuje systém dopravy, kde čáry představují autobusové nebo 
tramvajové linky a ovály jsou zastávky.

I. Níže máte uvedeny jednotlivé seznamy zastávek a linky. Dokážete čarou spojit
jednotlivé linky se seznamy tak, aby odpovídaly skutečnosti? (Pozor! Jeden 
seznam je zde uveden navíc a k linkám nepatří.)
a) Za Tratí-Malá Čtvrť-U kostela(přestupní)-Náměstí(přestupní)-Stadion
b) U Pole-Nemocnice-Náměstí(přestupní)-Pošta-Nová Čtvrť

(přestupní)-Lesní
c) Malá Čtvrť-Nová Čtvrť(přestupní)-Pošta-Nemocnice
d) Slunečná–Nová Čtvrť(přestupní)-U Kostela (přestupní)-Nádražní
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II. Kolik tramvajových linek existuje ve smyšleném městě? (Dejte pozor 
na přesnost celých tvrzení a správnou odpověď zakroužkujte)
e) žádná g) nejméně dvě
f) pouze jedna h) jednoznačně tři

9. Každý z nás někde bydlíme, žijeme v nějakém státě, prostě je někde místo, kterému říkáme
domov. Pro vás je pravděpodobně domovem Česká republika.
Proto věříme, že odpovědět na otázku, kolik obyvatel má přibližně Česká 
republika, nebude pro vás nijak obtížné:
a) 5 miliónů   b) 7 miliónů   c) 10 miliónů   d) 13 miliónů   e) 15 miliónů

Následující úkol si ponechte jako poslední, jelikož zabere více času!
10. Gymnázium je škola,  která připravuje studenty 

na práci v noha různých a zajímavých oborech. 
Jedním z takových je určitě práce filmového 
režiséra. Proto si pojďme na takového režiséra 
zahrát a sestavit kousek příběhu pomocí po sobě 
jdoucích obrázků.
Obrázky, které máte na druhé straně, seřaďte
tak, aby tvořily příběh, ve kterém se muž 
pokouší stáhnout všechny tři rolety ve vlako-
vém kupé. Začíná se od obrázku L, obrázek 
E je před J, obrázek G před A a obrázek F
je před C. Když se muž na vás nedívá, stahu-
je prostřední roletu. Příběh, který končí 
neúspěchem stáhnout všechny tři roletky, je
ukončen zoufalým činem muže na obrázku 
H. Pořadí obrázků zapište do tabulky 
na druhé straně. ( Jako pomocnou nápovědu 
máte v tabulce umístěny ještě obrázky R a Q.
Pořadí obrázků: (E je před J, G je před A, F 
je před C) 
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TÉMATA MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2005–2006

1. Má (ne)veselá jitra                                                                                 (fejeton)

2. Přišel jsem, viděl jsem . . .  a vím                                                         (reportáž)

3. Deník gymnazisty

4. (volný slohový útvar)

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2006

Třída
Studentů Informace

VŠ VOŠ
Ostatní

ve třídě poskytlo (kurz zaměst.)

4. A 30 30
27

2 190,0 %

4. B 28 27
24

1 285,7 %

oktáva A 23 23
20

1 287,0 %

oktáva B 26 25
22

3 084,6 %

CELKEM 107 105
93

7 586,9 %



PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ 
NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY

Vysoká škola fakulta (ústav) 4. A4 4. B A B
Univerzita Karlova 1. lékařská – – – (1) – (1)
Praha lékařská Hradec Králové – – – – (2)

lékařská Plzeň – 1 (2) – 1 (1)
farmaceutická Hradec Králové – – – 1 (1)
filozofická 1 (1) 2 (2) – 1 (1)
humanitních studií 1 (2) – 2 (2) – (1)
matematicko-fyzikální – (1) – – (1) 1 (1)
právnická – 1 (1) – 2 (2)
přírodovědecká – 1 (2) 1 (1) 1 (3)
sociálních věd – – – 1 (4)
pedagogická – (1) – (2) – –
tělesné výchovy a sportu – (1) 3 (4) 1 (1) –

Masarykova univerzita ekonomicko správní – – (1) – –
Brno filozofická 2 (3) 1 (2) – (1) 1 (4)

lékařská 1 (1) – 1 (1) 1 (1)
pedagogická – (1) – – 1 (2)
právnická 1 (1) – 1 (1) –
přírodovědecká 1 (4) 1 (2) – 2 (3)
farmaceutická a veterinární – – – – (1)
tělesné výchovy – (2) – – –
sociálních studií 5 (8) – (1) 1 (2) – (1)

Univerzita Palackého filozofická – – (1) – (1) – (2)
Olomouc lékařská 1 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (2)

pedagogická 1 (1) – – –
právnická – 1 (2) – – (2)
přírodovědecká 1 (1) – (1) – –
tělesné kultury 1 (2) – – – (1)

Jihočeská univerzita pedagogická – – (2) – –
České Budějovice zdravotně sociální – – 1 (1) 1 (1)

biologická 2 (2) – – 3 (4)

Univerzita informatiky a managementu – – 2 (4) –
Hradec Králové humanitních studií 1 (1) – – – (1)

pedagogická 2 (3) 2 (2) – – (3)

Univerzita J. E. Purkyně přírodovědecká – – – – (2)
Ústí nad Labem zdravotnických studií – – 1 (1) –

životního prostředí – – – 1 (1)

Univerzita Pardubice dopravní – (1) – – –
ekonomicko správní – – – (1) –
elektrotechniky a informatiky – – (1) – –
humanitních studií – (1) – – – (1)
chemicko technologická 1 (2) – (2) – – (1)
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Ostravská univerzita filozofická – 1 (1) – –
pedagogická – – 1 (2) –
přírodovědecká – – – – (2)

Slezská univerzita Opava filozoficko-přírodovědecká – – – 1 (1)

Tech. univerzita Liberec hospodářská – – 1 (3) –
mechatroniky – – 1 (1) –
pedagogická – – (3) – –

ČVUT Praha architektury – 1 (1) – –
elektrotechnická 2 (2) 1 (1) – 2 (2)
strojní – – – (5) –
stavební – – (1) 1 (1) –

VUT Brno stavební 2 (2) – – –
chemická – – (1) – –
podnikatelská 1 (1) – – –
strojního inženýrství – – 1 (1) –

VŠE Praha financí a účetnictví – – (3) – (1) –
informatiky a statistiky – – – (1) – (1)
managementu – – – (1) –
mezinárodních vztahů – 2 (2) 2 (2) –
národohospodářská – – 1 (2) –
podnikohospodářská – 1 (2) – (1) –

Česká zemědělská institut tropů a subtropů – 1 (1) – –
univerzita Praha lesnická a enviromentální – (2) – – –

agrobiologie – (1) – (1) – – (1)
provozně ekonomická – – – (1) –

VŠCHT Praha chemického inženýrství – 1 (1) – (1) –
potrav. a biochem. technologie – 1 (4) – – (1)

Mendelova zemědělská agronomická – – (1) – –
a lesnická univerzita Brno lesnická a dřevařská 1 (2) – (1) – –

Veterinární a farmaceutická veterinární hygieny a ekologie – (1) – – –
univerzita Brno veterinárního lékařství 1 (1) _ _ _

Vysoká škola polytechnická xx – – – (1) –
Jihlava

Univerzita obrany Brno vojenských technologií – – – (1) –
ekonomie a managementu – – – (1) –

Jindra Nývltová, výchovný poradce



KE „ZBABĚLCŮM“ PATŘÍ I LADISLAV ČERYCH

Jedním z mnoha významných absolventů našeho gymnázia je i Dr. Ladislav
Čerych. Maturoval tu ve válečném roce 1944, rok po Josefu Škvoreckém. Samozřej-
mě se dobře znali, a tak se objevil pod jménem Šerpoň ve Zbabělcích. Tam čteme
mj.: Láďa Šerpoňů byl taky milionář, ale jak to byl prima člověk proti Renému. /.../ René byl
vůl a vejtaha. Že je dr. Čerych „prima člověk“, o tom svědčí mnoho faktů. 

Narodil se 24. září 1925 v trutnovské porodnici (v Náchodě tehdy porodnice 
nebyla), ale dětství a mládí prožíval v České Skalici, kde bratr jeho dědečka Cyrila
Bartoně z Dobenína Ladislav dal své neteři, mamince dr. Čerycha, postavit vznosnou
vilu. Odtud tedy vstoupil v roce 1936 do primy našeho gymnázia. V tercii je zastihl
Mnichov – zabrání pohraničí Němci, a pak i zabrání zbytku republiky a vyhlášení
protektorátu Čechy a Morava, se všemi důsledky, které okupace přinášela. Jeho třída
maturovala jako poslední „válečná“ v roce 1944. Jeho spolužáky byli „zbabělci“ 
Jaroslav Celba (Harýk), Pavel Bayerle (Benno) nebo Bohumír Španiel (Rosťa 
Pitrman). Ten si zavzpomínal: Láďa se velmi dobře učil jazyky, znalosti měl i v češtině – 
v literatuře. Byl dobrý sportovec. V Náchodě ani v okolí jsem ho na žádné taneční veselici 
nepotkal. Nevím, jestli chodil s nějakou dívkou z gymplu.

Hned po válce, když byly znovu otevřeny vysoké školy, začal Čerych studovat 
na tehdejší Vysoké škole obchodní v Praze. V létě 1948, tedy záhy po únoru emi-
groval, rok byl na univerzitě v Ženevě, rok na Evropské koleji v Bruggách.

Nedlouho po příchodu do emigrace spoluzaložil časopis Skutečnost, v němž sku-
pina mladých nadšenců publikovala v letech 1948–1954 své názory, často dost odliš-
né od tehdy oficiálních představitelů emigrace. Jedním z nich byla i víra v integraci
Evropy. Sjednocená Evropa mi byla odpovědí na nedostatky starého systému, na francouzsko-
německé spory a podobně, říká dr. Ladislav Čerych v jedné z odpovědí v knize
ROZCHOD 1948. S podtitulem Rozhovory s českými poúnorovými emigranty 
ji vydal Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy v Praze 2006. Kniha obsahuje roz-
hovory s dvanácti osobnostmi, vesměs v roce 1948 vysokoškoláky, kteří se rozhodli
uplatnit se ve svobodném světě. Ladislav Čerych pracoval řádku let v redakci Radia
Svobodná Evropa, později působil na několika vysokých školách. Po získání dokto-
rátu ze sociologie na ženevské univerzitě pracoval v UNESCO a dalších mezinárod-
ních a evropských institucích, zabýval se zejména mezinárodní integrací v oblasti
vysokého školství. V tom směru působil pak v devadesátých letech i u nás. Od roku
1994 byl ředitelem Střediska vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy. Při jubileu našeho gymnázia v roce 1997 přednášel na téma vysokoškolské
integrace i u nás ve škole.

Medailonek v uvedené knize uvádí asi desítku knižních titulů, které dr. Čerych
vydal od 60. let minulého století, většinou ve francouzštině nebo angličtině. V závě-
ru svého rozhovoru v knize připomněl i dnešní využití českoskalické vily, která byla
v restitucích navrácena. Uvádí: Byla to původně vila mých rodičů, ve které jsem prožil 
dětství. Postavil ji známý architekt Otakar Novotný. (Ten navrhl i budovu dnešní náchod-
ské knihovny.) . . .V restituci jsme vilu se zahradou dostali zpátky, ale několik let jsme ji
nemohli využívat, protože v ní sídlilo zdravotní středisko. Dům na mě a bratra přešel v roce
2000 a my byli postaveni před otázku, jak s ním naložit. Rozhodli jsme se najít nějakou 
dobrou nadaci. Tou nadací je Nadace rozvoje občanské společnosti, která vilu využívá
k vzdělávacím a kulturním účelům. Letos v květnu tu dr. Čerych odměnil ty, kdo
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sponzorskými dary nebo bezprostřední prací přispěli na obnovu památkově chráně-
né vily a zahrady. Před prázdninami tam také koncertoval náš gymnazijní 
sboreček.

Aleš Fetters

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

Ve školním roce 2005/2006 přibylo do žákovské knihovny 28 nových svazků. 
V tomto období bylo půjčeno 501 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci, tak i zaměst-
nanci školy. K 1. září 2006 bylo v knihovně 7466 knih.

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA

s potěšením konstatuje, že
● školního kola Olympiády v českém jazyce se i letos zúčastnilo několik desítek

studentů. Třetí místo v okresním kole obsadila a gymnazisty tak úspěšně repre-
zentovala sextánka Marie Štěpánová.

● ani letos by se organizace festivalu Náchodská prima sezóna neobešla bez vy-
datné pomoci našich studentů. Dvě práce zaslané do literární soutěže festivalu 
zůstaly bez nominace, zato jsme měli po mnoha letech svého zástupce v řečnic-
ké soutěži, kterou v rámci programu již tradičně organizuje Soukromá střední 
škola podnikatelská. Nikol Kudrnáčová, studentka 2.A, zaujala porotu a patřilo 
jí třetí místo.

● příjemným a hodnotným zpestřením školního roku byly tři zájezdy našich 
studentů do hradeckého Klicperova divadla. Především studentům nižšího 
gymnázia bylo určeno představení pražského Divadla v Dlouhé Malá vánoční
povídka aneb Jak jsem se ztratil, hra na motivy Aškenazyho povídky. Čapkovo 
nadčasové drama R.U.R zaujalo všechny bez rozdílu věku a jevištní adaptace 
Hrabalovy povídky Jarmilka s hudebními vstupy vynikajícího Vlasty Třešňáka 
potěšila starší studenty. Obě zmíněná představení najdete v repertoáru hradec-
kého divadla i v letošní sezóně. Již několik let jsou někteří gymnazisté náchod-
skými divadelními abonenty, doufejme, že bude v programu abonmá i nadále 
místo alespoň pro dvě, tři skutečně hodnotná představení, aby zájem studentů, 
ale i učitelů vydržel. Návštěva divadla se stává čím dál více i vítanou součástí 
češtináři a historiky pořádaných literárně historických exkurzí do Prahy. 

● po dlouhé době poprvé byla sborovna svědkem soutěžení mladších gymnazistů
v uměleckém přednesu – recitaci poezie, ale i prózy. Primánky Lucie Schneide-
rová a Kristýna Vláhová, vítězky školního kola, se zúčastnily kola okresního, 
Lucie postoupila do kola krajského a odtud odešla s čestným uznáním, které 
v této soutěži rozhodně nepatří každému.

Jindra Nývltová

ANGLICKÝ JAZYK

V letošním školním roce vyučovalo anglický jazyk sedm učitelů a dva rodilí 
mluvčí – z Anglie a Spojených Států. Leslie Ramier a Dino Libero Guarisco se 



podíleli na výuce v primách, sekundách, kvintách a v hodinách anglické konverzace.
Jako každý rok, tak i letos se pořádala soutěž v Konverzaci v anglickém jazyce 

s vysokým počtem zájemců.

Ve školním kole se umístili:
1. kategorie – primy a sekundy

1. Hornáčková Heidi
2. Hrabčuk Vojtěch
3. Nguyen Ngoc Han

2. kategorie – tercie a kvarty
1. Matyášová Jana
2. Richterová Anna
3. Šimbera Jan

3. kategorie – kvinty, sexty, septimy, 1. , 2. a 3. ročníky
1. Cvejn Michal
2.–3. Dostál Matěj a Vondrák Oldřich

V okresním kole se umístili:
1. kategorie: Hornáčková Heidi 1. místo
2. kategorie: Matyášová Jana 1. místo
3. kategorie: Cvejn Michal 2. místo

V krajském kole se umístili:
1. kategorie: se nekoná
2. kategorie: Matyášová Jana 2. místo

Vítězům děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

V červnu odjeli studenti na poznávací zájezd do Anglie. Procestovali jižní pobřeží
– křídové útesy, město Hastings, kde se odehrála známá bitva Viléma Dobyvatele
proti králi Haroldovi, Portsmouth s vlajkovou lodi admirála Nelsona „Victory“
a Brighton. Potom se už všichni těšili na hlavni město Londýn, kde se právě konaly
oficiální oslavy královny Alžběty. Studenti byli ubytováni v rodinách, takže se 
zážitky ještě umocnily setkáním s jinými kulturami a využitím svých jazykových 
znalosti.                                                                                           Zdena Jirková

NĚMECKÝ JAZYK

Úspěch v Goethe-Institutu
V rámci hodin německé konverzace jsem připravoval naše studenty na vykonání

zkoušky Zertifikat Deutsch v Goethe-Institutu v Praze. Tato zkouška je podle Evrop-
ského referenčního rámce pro jazyky na úrovni B1. Mnohé vysoké školy přihlížejí při
přijímacím řízení k  tomu, zda studenti mají některou mezinárodně uznávanou zkouš-
ku z cizích jazyků, mnohým zaměstnavatelům musí nový zaměstnanec prokázat, 
že ovládá cizí jazyk na požadované úrovni.
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Na jaře 2006 se deset dívek (bohužel několik studentů odradil vysoký poplatek)
vydalo do Prahy, aby se pokusily zkoušku složit. Ta se skládá z poslechu, porozumě-
ní čtenému textu, gramatické části, uchazeč musí napsat dopis nebo e-mail na určité
téma a na konci čeká ústní pohovor, kde prokazuje schopnost vhodně reagovat v roz-
hovoru s rodilým mluvčím, který zároveň hodnotí kvalitu výslovnosti.

Všech deset dívek (Lucie Hepnarová, Katka Holečková, Iva Čtvrtečková, Pavla
Vejrová, Zuzana Nováková, Katka Hejzlarová, Tereza Novotná, Eliška Hnátnická,
Daniela Střihavková a Věra Zítková) uspělo, čtyři byly hodnoceny jedničkou a zby-
tek dvojkou.

Doufám, že nebyly poslední a tuto náročnou zkoušku zvládnou v budoucnu i další
studenti naší školy.                                                                                  Ivo Forejt

Výměnný zájezd do Georgsmarienhütte

V březnu 2006 podniklo 28 studentů v doprovodu 2 pedagogů výměnný zájezd 
do Německa. Cílem cesty bylo jako už každoročně městečko Georgsmarienhütte 
v Dolním Sasku, s jehož gymnáziem spojují naši školu dlouholeté přátelské vztahy.

Studenti kromě tradičního programu (např. účast ve vyučování s německými 
partnery, návštěvy historických památek, prohlídky měst v okolí, návštěvy muzeí)
pracovali na projektu „Aktualizace průvodce pro mládež v Georgsmarienhütte 
a okolí“. Tuto příručku sestavili jejich předchůdci, studenti našeho gymnázia, již před
několika lety. Od té doby došlo k mnoha změnám – přechod na měnu euro, restruk-
turalizace, školská reforma. Cílem projektové práce bylo nashromáždění aktuálních
informací a materiálů. Do konce školního roku 2005/2006 byly materiály roztříděny
a zpracovány, fotografie a videodokumentace byly zpracovány na CD.

Studenti ocenili obzvláště nově zařazené body programu – návštěvu horolezecké haly
v Münsteru, prohlídku právě dokončeného muzea a archeologického areálu v Kalkrie-
se a prakticky zaměřenou prohlídku ZOO v Osnabrücku pod názvem „ Zvířecí škola“.

Výsledkem našich dobrých partnerských vztahů je i skutečnost, že i v tomto 
školním roce se nám podařilo zajistit pro dva studenty našeho gymnázia celoroční
bezplatné studium na partnerském gymnáziu Oesede a ve školním roce 2006/2007
bude tento pobyt umožněn dokonce třem našim studentům.

Jitka Fišerová, Šárka Škodová

ZPRÁVA MATEMATICKÉ KOMISE

V letošním roce se studenti poprvé zúčastnili projektu „Hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií“. Projekt organi-
zuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které je organizační 
složkou státu přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt
známý mezi studenty pod názvem CERMAT je zaměřen na vytváření systému moni-
torování a hodnocení výsledků vzdělávání.

Jedním z cílů je zavést národní hodnotící zkoušku ověřující výsledky vzdělávání
žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Projekt Hodnocení výsledků vzdělávání
žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2006 navázal na pilot-
ní projekty monitorování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd, které CERMAT realizo-
val v letech 2004 a 2005. Účast škol z celé ČR je dobrovolná a bezplatná. 



Testy matematické části CERMATu vypracovalo celkem 57 studentů obou kvart.
Maximálního počtu bodů dosáhlo celkem 5 studentů, což je 8,.77 % z celkového
počtu zúčastněných.                                                                       Mgr. Aleš Horák

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Matematická olympiáda

Kategorie A
O úspěšné řešení školního kola se pokoušelo 7 studentů. Zvítězil Antonín Špaček

(7.W) a na druhém místě skončil Jakub Dundálek (3.A). Oba postoupili do krajského
kola, kde svým 9.–13. místem se nezařadili mezi úspěšné řešitele.

Kategorie B
Školního kolo proběhlo 26. ledna. Maximální možný počet bodů získali Petr Polák

(6.V) a Pavel Vydra (6.W). Na 3. místě se umístil Juraj Hartman (2.B), na 4.–5. místě
Jan Šmída (6.V) a Martina Zajícová (6.W) a na 6. místě Michal Jansa (6.W).

V krajském kole obsadili Petr Polák (6.V) 4.–5. místo, Pavel Vydra (6.W) 
7.–8. místo, Juraj Hartman (2.B) 12.–14. místo a Martina Zajícová (6.W) 15. místo.
Všichni jmenovaní se stali úspěšnými řešiteli.

Kategorie C
Ve školním kole vybojovali 1.–2. místo Michaela Kavková (5.W) a Vladimír 

Lambert (5.W), 3. místo Jakub Vlček (1.B), 4. místo Karel Vlček (1.B), 5. místo Jan
Dundálek (1.B) a Jaroslav Stárek (1.A) a na dalších místech se ocitli Martin Heinzel
(1.B), Adéla Erlebachová (1.B), Patrik Stonjek (1.B) a Jan Pitřinec (5.W). 

V krajském kole se mezi úspěšné řešitele probojovali Jaroslav Stárek (4.–5.místo) 
a Jakub Vlček (8.–9.místo).

Kategorie Z9
25. ledna se naši studenti utkali v okresním kole Matematické olympiády v kate-

gorii Z9 se žáky ZŠ. Petr Kočička (4.V) a Ondřej Vydra (4.V) vybojovali 1.–4. místo,
Tereza Beranová (4.V) obsadila 5. místo a Andrea Šulcová (4.W) 7. místo.

V krajském kole nás reprezentovali Petr Kočička (4.V), Ondřej Vydra (4.V), 
Tereza Beranová (4.V) a Andrea Šulcová (4.W). První tři jmenovaní se zařadili mezi
úspěšné řešitele.

Kategorie Z8
Mezi úspěšné řešitele okresního kola se dostali Radek Papež (3.V) a Petra Hájková

(3.V) 1.–2. místem, Jan Šimbera (3.W) 3.–5. místem a Andrea Sodomková (3.V) 
7.–11. místem.

Kategorie Z7
Do okresního kola jsme vyslali 6 studentů. Matěj Vydra (2.V) byl třetí, Radim

Darebník (2.W), Barbora Hrabčuková (2.V) a Otakar Pšenička (2.V) 4.–12. a Ondřej
Míl (2.W) 13.–18.
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Kategorie Z6
V okresním kole jsme měli 5 soutěžících. Anna Zikmundová (1.V) vybojovala 

2.–5. místo, Jakub Zakouřil (1.V) a Barbora Houfková (1.W) 6.–10. místo a všichni tři
se zařadili mezi úspěšné řešitele

Pythagoriáda
Školní kolo
Soutěž je určena pro primy a sekundy. V primě získali 1.-3. místo Han Ngoc 

Nguyen (1.V), Iveta Papežová (1.W) a Radka Vlčková (1.W). Ze sekundánů obsadili
1.–2. místo Josef Voborník (2.V) a Matěj Vydra (2.V), 3.–4. místo Radim Darebník
(2.W) a Otakar Pšenička (2.V).

V okresním kole se umístili Han Ngoc Nguyen a Iveta Papežová na 4.–10. místě,
Radka Vlčková na 12.–16. místě. Josef Voborník na 3.–4. místě, Radim Darebník 
na 5. místě, Matěj Vydra skončil na 12.–16. místě.

Klokan
Ve školním kole v jednotlivých kategoriích se na prvních třech místech umístili:
Kategorie Benjamín: Heidi Hornáčková, Šimon Macek,Alžběta Vláhová.
Kategorie Kadet: Václav Hrnčíř, Petr Šedivý, Jan Šimbera.
Kategorie Junior: Pavel Vydra, Jan Linhart, Jaroslav Stárek.
Kategorie Student: Petr Kafka, Antonín Špaček, Šárka Richterová.

Pavel Škoda, Iva Sršňová

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE

Okresní kolo

kategorie G1. Šimon Macek (sekunda B)
2. Otakar Pšenička (sekunda A)

7.–8. Petr Rýgr (sekunda B), Tomáš Smola (sekunda B)
9.–11. Pavla Němečková (sekunda A), Alžběta Vláhová (sekunda A)

13.–14. Daniel Matěna (sekunda B), Daniel Prouza (sekunda A)
15. Kateřina Kosinková (sekunda B)
19. Zdislava Šplíchalová (sekunda A)

kategorie F 1. Radek Papež (tercie A)
2. Jakub Valtar (tercie A)
3. Petra Hájková (tercie A), Adéla Tomášová (tercie A)

8.–9. Andrea Sodomková (tercie A) 
16. Dominika Nováková (tercie B)
17. Chananel Sichrovský (tercie B)

kategorie E1. Jan Šimbera (tercie B)
2. Václav Hrnčíř (kvarta B)
3. Petr Šedivý (kvarta B)
4. Petr Kočička (kvarta A)



6. Jan Voborník (kvarta B)
7. Ondřej Vydra (kvarta A)

Krajské kolo

kategorie E1. Jan Šimbera (tercie B)
6. Ondřej Vydra (kvarta A)

11. Petr Kočička (kvarta A)
16. Petr Šedivý (kvarta B)
17. Václav Hrnčíř (kvarta B)

kategorie C – druhé ročníky (sexty) úspěšní řešitelé
1. Petr Polák (sexta A)

2.–3. Karel Jára (sexta A)
7. Juraj Hartman (2. B)

kategorie B – třetí ročníky (septimy) úspěšní řešitelé
3.–4. Jakub Dundálek (3. A), Antonín Špaček (septima B)

5. Gustav Šourek (3. A)
7. Karel Petránek (septima A)

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

Richard Brát

CHEMICKÉ SOUTĚŽE

Chemická olympiáda.
Do školního kola CHO kategorie D, jejímž garantem byla Mgr. Hana Zikmundo-

vá, se zapojilo celkem 12 studentů z tercie a kvarty. Okresního kola, které se usku-
tečnilo na naší škole pod vedením Mgr. Aleše Horáka, se zúčastnili dva nejlepší žáci
ze školního kola. Na prvním místě se umístil Jan Šimbera z tercie B a na čtvrtém
místě Václav Hrnčíř z kvarty B. Oba studenti postoupili do krajského kola, které se
konalo na PF UHK. V tomto kole obsadil Jan Šimbera druhé místo.

Garantem kategorií C a B (vyšší gymnázium) byla Mgr. Jarmila Suchanková.
V kategorii C se školního kola účastnilo 11 studentů. Na prvních místech se umís-

tily Klára Mědílková (2. A.) a Eva Dědková (2. A.). Obě studentky byly pozvány 
do krajského kola, kterého se však nemohly zúčastnit, protože ve stejném termínu
byly s pěveckým sborem gymnázia na zájezdu v Anglii.

V kategorii B se do školního kola CHO zapojilo 8 studentek třetích ročníků. Z nich
se účastnilo 6 studentek krajského kola na Chemicko-technologické fakultě UPa. Byly
to Petra Suchánková, Adéla Jarkovská, Veronika Nývltová, Kateřina Sedláčková,
Hana Mazancová a Barbora Doležalová.

Do studentské soutěže „Chemie a já“, kterou vyhlásila UP Olomouc, se přihlásila
Hana Mazancová ze 3.B.

Všem studentům, kteří se do řešení soutěží zapojili, děkujeme a k dosaženým 
úspěchům blahopřejeme.                                                           Jarmila Suchanková
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BIOLOGICKÉ SOUTĚŽE

I v letošním školním roce se naši studenti zúčastnili biologické olympiády, soutěže
Poznávání živočichů a rostlin a dalších soutěží.

V biologické olympiádě to bylo 52 studentů nižšího gymnázia a 36 studentů vyššího
gymnázia. Ve školním kole  kategorie D (primy, sekundy) soutěžilo 28 studentů 
a do okresního kola postoupili: Vanická T. (sekunda B), Matyska J. (sekunda A) 
a Žibřidová K. (prima B). V kategorii C (tercie, kvarty) to bylo 24 studentů školního
kola a v okresním kole obsadili: Šimbera J. (tercie B) – 4. místo, Kočička P. (kvarta A)
– 5. místo a Sodovková A. (tercie A ) – 8. místo. První dva postoupili do krajského kola,
kde Šimbera J. se umístil na 12. místě a Kočička P. na 17. místě. Kategorie B (1.–2. roč-
níky, kvarty, sexty) se zúčastnilo 21 studentů a na prvních třech místech se umístili: 
Štěpánová M. (sexta B) – 1. místo, Štěpánová L. (kvinta B) – 2. místo a Rojtová M.
(sexta B) – 3. místo. A v poslední kategorii A (3.-4. ročníky, septimy, oktávy) soutěžilo
15 studentů a umístili se na následujících místech: Nývltová V. (3.B) – 1. místo, Hra-
chová S. (4.A ) – 2. místo, Mazancová H. (3.B) a Nováková M. (oktáva A) – 3. místo.

V okresním kole soutěže Poznávání živočichů a rostlin dosáhli naši studenti také
výborných výsledků. V kategorii A (SŠ) obsadila 1. místo Nývltová V. (3.B), 3. místo
Štěpánová M. (sexta B) a 4. místo Mazancová H. (3.B). V kategorii B (tercie, kvarty,
8.–9. třídy ZŠ) : Sodovková A. (tercie A) – 7. místo, Dostálová A. (tercie A) – 10. místo
a Tomášová A.(tercie A) – 25. místo. V kategorii C (primy, sekundy, 6.–7. ročníky
ZŠ): Preclíková S. (sekunda B) – 5.–6. místo, Hrabčuková B. (sekunda B) – 5.–6. místo
a Papežová I. (sekunda B) – 7.–8. místo.

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

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE DĚJEPISU

s radostí sděluje, že i ve školním roce 2005/2006 se dějinám na Jiráskově gymná-
ziu dařilo. Svědčí o tom například výsledky dějepisné olympiády.

Postavení prvotřídního mladého historika potvrdil ve školním kole vynikajícím
výkonem Václav Hrnčíř (kvarta B) a spolu s Ondřejem Janáčkem (kvarta A) postou-
pili do okresního kola. Tam prvně jmenovaný obsadil druhé postupové místo, čímž
se nominoval do kola krajského. I zde si s gordickým uzlem vědomostí o vývoji lid-
ského poznání, vědy a techniky poradil velmi zdatně a rozetnul historický test v první
desítce. Oběma reprezentantům i širšímu výběru účastníků z tercií a kvart děkujeme
a gratulujeme k úspěchům i pokusům o ně.

Tradičně pracuje historicko-dramatický kroužek nižšího gymnázia, který se zamě-
řil na vystoupení v době Adventu a opět soutěžil na Česko-polsko-slovenském festi-
valu báchorek před mezinárodní komisí, kterou byl velmi dobře hodnocen.

Věra Štegerová

EXKURZE OSVĚTIM 2006

19. dubna navštívil plný autobus seminaristů Státní muzeum v Osvětimi. Prohlíd-
ku jsme začali tam, kde koncentrační a vyhlazovací tábor vznikal, v Osvětimi 
(Auschwitz) I, v budově, která sloužila pro příjem vězňů. Následovala vstupní brána



se známým, zato však cynickým heslem „Arbeit macht frei“ (Práce osvobozuje), stráž-
nice SS, hlavní expozice, zaměřující se na dokumentaci nacistických zločinů, blok 
s názvem Utrpení a boj Židů, „Blok smrti“, blok sterilizačních pokusů, popravčí zeď,
národní expozice zemí bývalého Sovětského svazu, Polska, České republiky, Sloven-
ska a mnoha dalších. Samotný tábor Auschwitz I, který pojmul až 16 000 lidí, byl jen
začátkem pověsti Osvětimi i naší prohlídky. Po krátké přestávce jsme se autobusem
přesunuli do 3 km vzdáleného tábora Auschwitz II – Birkenau (Březinka). Pohled 
z hlavní strážnice SS nám umožnil utvořit si představu,  jak vypadal a fungoval vyhla-
zovací tábor pro 100 000 lidí. Opět pozůstatky krematorií, plynových komor, popra-
višť a  dřevěné domy, původně stáje. Z časových důvodů jsme nemohli vidět všechno,
ale to, co jsme viděli, pro představu a jako „oživení“ výuky dějepisu posloužilo velmi
dobře. Při zpáteční cestě jsme se ještě na krátkou dobu zastavili v Krakově, ochutnali
poklidnou atmosféru historického jádra a speciality tamní kuchyně a pak už nás čeka-
la jen noční cesta domů. Za studenty historického semináře Lukáš Kuchta

ZEMĚPIS

Školní rok 2005/2006 byl velice úspěšný v zeměpisné olympiádě. Do okresního
kola postoupili v jednotlivých kategoriích tito studenti a studentky:

Kategorie A Zikmundová Anna, prima A

Kategorie B Prouza Daniel, sekunda A

Kategorie C Šimbera Jan, tercie B

Kategorie D Burdych Tomáš, 2.B
Myšáková Gabriela, oktáva A
Škardová Alžběta, oktáva A
Fiala Marek, septima B
Krutilová Jana, sexta A

V okresním kole se nám podařilo zvítězit ve všech kategoriích a postoupit do kraj-
ského kola, kde nás reprezentovali: Kategorie A – Zikmundová Anna, která se v kraji
umístila na 7. místě z 10 soutěžících. Kategorie B – Prouza Daniel, který se umístil 
na 4. místě z 10 soutěžících. Nejúspěšnější byli v kategorii C Jan Šimbera a Tomáš
Burdych v kategorii D, kteří svou kategorii vyhráli a postoupili do celostátního kola.
Jan Šimbera se tam umístil na 9. místě ze 14 soutěžících a Tomáš Burdych na 10. místě
také ze 14. soutěžících.

Všem ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Olga Slavíková

ZEMĚPIS TROCHU JINAK

Ačkoliv všeobecně vzdělávací zaměření naší školy přímo vybízí, aby se zeměpis-
ného vzdělávání dostávalo všem studentům v co nejširší míře, bohužel si již jedno
desetiletí musí výuka zeměpisu na vyšším gymnáziu vystačit s dvouhodinovou dota-
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cí pouze v prvním a druhém ročníku. Marně zeměpisci školy volají po návratu výuky
zeměpisu do třetího ročníku.

Přesto se každoročně snažíme zařazovat do plánu školy setkání se zajímavými
cestovateli, geografickými odborníky, kteří formou multimediální projekce (ať už 
v prostorách školy, nebo v kinu Vesmír) představí jimi navštívený region. Studenti
mají zpravidla možnost okamžitě reagovat, dotazovat se a v závěru se často rozpou-
tá zajímavá beseda. 

V letošním školním roce se nám podařilo přivést do Náchoda cyklocestovatele, kole-
gy učitele Lucii Kovaříkovou a Michala Jóna. V pondělí 24. 6., v den přijímacích zkou-
šek na střední školy, tak měli naši studenti jedinečnou možnost vyslechnout si poutavé
vyprávění obou cestovatelů z jejich tříleté cesty kolem světa, během které projeli 34
zemí a navštívili všechny kontinenty včetně Antarktidy. No řekněte, kdy se vám poda-
ří za dvě a půl hodiny bez námahy objet zeměkouli, prostřednictvím více jak pěti set
fotografií si udělat či dotvořit vlastní představu o kráse a rozmanitosti naší planety? 
O tom, že Lucie s Michalem opravdu dokázali zaujmout i pobavit, svědčí 
i ten fakt, že se našli i takoví studenti, kteří využili možnosti zhlédnout prezentaci Lucie
a Michala Na kole všemi kontinenty ještě jednou o dva dny později v aule naší školy.

Dalším zeměpisným bonbónkem pak byla multimediální diashow Indonésie –
země tisíce ostrovů. Těší nás dvojnásob, že podstatná část autorského kolektivu
náchodské agentury MediaPro, která připravuje tyto celorepublikové výukové pro-
gramy z cyklu Planeta Země 3000, se rekrutuje z řad našich bývalých studentů. Za
všechny jmenujme alespoň duchovního otce, hlavního tvůrce pořadů a cestovatele
pana Adama Lelka. Po Novém Zélandu a Východoafrickém riftu jsme měli jedineč-
nou, v pořadí již třetí možnost prožít zprostředkovaně dobrodružství objevování tajů
indonéských ostrovů Nová Giunea, Kalimantan, Bali, Sumatra, Jáva, Lombok,
Komodo, Rinca a Gilli Trawangan. A těšíme se na další pokračování, které nás v příš-
tím roce zavede do Brazílie.

Jako je různorodé přírodní, sociální a hospodářské prostředí naší planety včetně
naší České republiky, stejně tak rozmanitě chceme zprostředkovávat i v dalších letech
zeměpisné poznávání a vzdělávání našich studentů.

Zdeněk Košvanec

STUDENT CYBER GAMES 2006 NA JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU

V pátek 7. dubna 2006 se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě sešli příznivci 
počítačových strategií. Konalo se zde oblastní kolo turnaje ve hře StarCraft: Brood-
war. Student Cyber Games je celorepubliková akce zaměřená na studenty středních
škol – jedná se vlastně o mistrovství škol v počítačových hrách.

Již ráno se ve škole sešlo na tři desítky studentů z několika středních škol (Gymná-
zium Broumov, Obchodní akademie Náchod, Střední soukromá škola podnikatelská
Náchod, SOU a SOŠ SČMSD Hronov), zúčastnili se pochopitelně i studenti našeho
gymnázia.

Nejdříve proběhlo v aule rozlosování do sedmi skupin a okolo deváté se začala
plnit základní tabulka. Poté byli vybráni dva nejlepší hráči z každé skupiny. Vítězo-
vé skupin automaticky postoupili do krajského kola a mezi soutěžícími, kteří se 
umístili na druhých místech, se odehrála doplňková „baráž“. Osmičku postupujících
do krajského kola doplnil vítěz této „baráže“.



Poté sehráli vítězové skupin ještě oblastní finále, které suverénně vyhrál Miroslav
Zítka (s přezdívkou eXe_C[h2]) ze Střední soukromé školy podnikatelské v Náchodě.
Na druhém místě se umístil Milan Fiedler (Freezer[h2]) z Obchodní akademie
Náchod, třetí místo obsadil Jáchym Škoda (Lord SID) z Jiráskova gymnázia.

Pořadatelé z řad studentů gymnázia v čele s profesory RNDr. Janem Preclíkem 
a Ing. Daliborem Víchem zajišťovali hladký průběh soutěže, pomáhali účastníkům 
s orientací ve škole a ve dvou počítačových učebnách, kde se souboje ve StarCraftu
odehrávaly. Všichni účastníci dostali od sponzorů pozornost ve formě časopisu 
o počítačových hrách a nabídky na jeho výhodné předplatné. Vítěz turnaje získal
pohár, hráči na druhém a třetím místě byli oceněni medailemi a všichni tři dostali
další ceny, mezi kterými samozřejmě nechyběly počítačové hry.

Podle ohlasů celorepublikových pořadatelů i účastníků turnaje se nám organizace
povedla:

„Předně bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za uspořádání fantastického oblastního kola.
Mohu sdělit, že vámi pořádaný turnaj dalece předčil naše nejoptimističtější očekávání. Tak vyso-
ká úroveň by slušela nejen kolům krajským, ale i celorepublikovému. Za tak vysoký standard
vám samozřejmě mockrát děkujeme a vězte, že jste si vysloužili naše hluboké uznání.“

Vyjádření p. Jaromíra Šavelky, regionálního organizátora pro Královehradecký kraj
„Náchod to měl výborně zorganizované, velice se mi líbila možnost sledovat právě probíhají-

cí a proběhlé zápasy (replaye) v aule. Finále mohlo být již kolem 15:00, ale my finalisté jsme
nechtěli hrát najednou a raději jsme sledovali zápasy těch nejlepších účastníků. Moc se mi to
líbilo a doufám, že v kraji to bude zorganizované podobně.

James (z diskuze na www.studentcybergames.com)
Kabinet VT

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE

V posledních letech jsme již přivykli tomu, že naše škola byla vždy zastoupena 
v některém z republikových finále sportovních soutěží – nejčastěji ve volejbalu nebo
v atletice či plavání. Letos jsme sice v tomto směru vyšli naprázdno, ale to nezname-
ná, že by výkony řady našich sportovců a družstev byly méně kvalitní.

Velmi blízko republikové účasti byly naše volejbalistky z vyššího gymnázia ve slo-
žení Hornová, Valtová, Hedvíková, Vávrová, Gieciová, Jarkovská, Matysková, 
Rýdlová a Slavíková, které po vítězstvích v okresním a krajském kole skončily v kva-
lifikaci na „republiku“ v Tanvaldu těsně na druhém místě. Družstvo plavkyň vyššího
gymnázia ve složení Zeinerová, Celbová, Marková, Antlová, Rousková a Maierová
sice v krajském kole v Trutnově tradičně zvítězilo, ale republikové finále se letos 
v této kategorii nekonalo – snad to vyjde napřesrok.

Výrazně pozměněné družstvo atletek vyššího gymnázia v sestavě Rousková, Syro-
vátková, Vančáková, Novotná, Vondráčková, Krtičková, Celbová, Zeinerová, Preclí-
ková, Hablová, Dostálová a Jarkovská se v krajském kole Středoškolského poháru
CORNY v Hradci Králové umístilo tentokrát „až“ na třetím místě.

Celkem se naši studenti v tomto školním roce zapojili do 20 sportovních soutěží 
v šesti druzích sportu. Jiráskovo gymnázium uspořádalo 4 sportovní soutěže na úrovni
okresních kol – ve volejbalu (prof. Košvanec, Slavíková) a ve florbalu (prof. Košvanec).

Kromě výše uvedených výsledků skončili ve volejbalových soutěžích chlapci vyššího
gymnázia v okresním kole na 1. (B-tým na 4.) a v krajském kole na 5. místě, B-tým
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děvčat byl v okresu 3. Děvčata z nižšího gymnázia obsadila 2. místa v okrskovém 
i okresním kole.

Plavci vyššího gymnázia si přivezli z krajského kola bronzové medaile a v okresním
kole plaveckých štafet se umístili mladší žáci na 2. a žákyně na 4. místě, starší žáci 
na 3. a žákyně na 4. místě.

V okresním kole Středoškolského poháru v atletice obsadilo družstvo chlapců vyšší-
ho gymnázia 3. místo a zástupci nižšího gymnázia se zúčastnili atletického čtyřboje, 
v němž mladší a starší žáci skončili 10., resp. 5., mladší a starší žákyně 4., resp. 10.

V tradiční akci Běhu do zámeckých schodů posbírala naše škola dvě prvenství
(středoškoláci, středoškolačky) a dvě třetí místa (mladší žactvo, starší žactvo).

V dalším sportovním odvětví, basketbalu, nás letos reprezentovaly pouze kolektivy
vyššího gymnázia – chlapci skončili v okresním kole v Jaroměři pátí, děvčata druhá.

V kvalitně obsazených turnajích okresních kol ve florbalu obsadil tým chlapců 
vyššího gymnázia 4. a tým nižšího gymnázia 3. místo. Děvčata z vyššího gymnázia
skončila na krajském kole v Trutnově pátá.

Na třetím místě skončili naši fotbalisté v okresním kole v halové kopané.
I letos se naši studenti organizačně i herně zapojili do sportovních akcí náchodské

Prima sezóny, nejvíce se prosadili ve volejbalu, florbalu a bowlingu.
Na konci školního roku proběhl v areálu na Hamrech sportovní den pro naše 

nejmladší studenty (prima až tercie). Kopanou, softbal i vybíjenou vyhráli chlapci 
a děvčata z tercie B a stali se tak jasně celkovými vítězi.

Je potěšující, že naši studenti využívají kapacit sportovních prostor gymnázia 
i ve volném čase. Stále větší popularity např. dosahuje celoroční školní florbalový 
turnaj, organizovaný hlavně studenty z kvinty A. Letos se ho zúčastnilo rekordní
množství týmů a vítězný pohár získali zaslouženě „Sršni“.

Je dobré závěrem též připomenout výsledky alespoň některých našich studentů,
pro něž je každodenní sportovní trénink denním chlebíčkem. Z těch nejúspěšnějších
jsou to například maturant Kamil Krunka (8.V), atlet SK Nové Město nad Metují,
který skončil v mužském finále na mistrovství ČR osmý na 1500 m a na juniorském
mistrovství ČR do 22 let byl čtvrtý. Zuzana Rousková (3.B) z téhož oddílu se stala
juniorskou halovou mistryní ČR v běhu na 800 m a na juniorském MČR si doběhla
pro stříbro. Závodí i za juniorskou reprezentaci. Markéta Kopecká (5.W), závodící 
za Hvězdu SKP Pardubice vybojovala na MČR dorostu bronz v chůzi na 5 000 m 
a stejně úspěšná byla i v hale. Mladá tenistka Bára Krtičková (4.W) již patří mezi 
nejlepší tenistky v kategorii dospělých v kraji (letošní vítězka krajského přeboru) 
a na republikových turnajích se mezi ženami již několikrát probojovala do finále. 
A starší žákyně Stanislava Preclíková (2.V), skibobistka Skibobklubu Dobruška, se
kromě domácích úspěchů stala v Rakousku mistryní světa v kombinaci.

Všem studentům – sportovcům, kteří se zúčastnili výše uvedených akcí, děkujeme
za reprezentaci školy, přejeme mnoho zdaru a těšíme se na další spolupráci.

Libor Slavík

MUSICA VIVA

Tak nějak bych vyjádřil stav hudby v Jiráskově gymnáziu v Náchodě. Že se u nás 
z hudby maturuje, to dávno není žhavá novinka. Za novinku  můžeme považovat,
že byl otevřen hudební seminář. Dobrovolně a bez nátlaku se přihlásilo sedmnáct stu-



dentů. Přesněji osm studentů a devět studentek. Obsah semináře jsme vytvářeli spo-
lečně a vycházeli jsme z toho, co studenty zajímalo. Od rozborů skladeb a charakte-
ristických prvků jednotlivých období a skladatelů jsme zabrousili i do opery 
a hudební psychologie. Ve druhém pololetí se studenti představili spolužákům 
v samostatném výstupu, kdy hovořili o svém hudebním nástroji, případně o lidském
hlasu, a předvedli způsob a techniku hry (zpěvu) v několika ukázkách. Protože 
Miroslav Matějů studuje varhanní hru, probíhal jeden seminář přímo v chrámu 
sv. Vavřince v Náchodě, kde je vhodný koncertní nástroj.

První ročník hudebního semináře jsme společně ohodnotili jako zdařilý a vzájem-
ně se těšíme na pokračování.

Novinkou v minulém školním roce byl také zájezd  do Brna na operní představe-
ní. Zájemců byl skoro celý autobus. V Janáčkově divadle jsme zhlédli Smetanovu
Prodanou nevěstu. Klasické pražské pojetí, které známe i z filmového zpracování,
vystřídalo režijní pojetí O. Havelky. Celou operu odlehčil, obsadil do hlavních rolí
skutečně mladé sólisty a výsledek se dostavil. Na přání studentů pojedeme do Brna
na operu znovu. Na jakou? To ještě nevíme, ale pojedeme. Co více dodat.

V loňském školním roce jsme se také drželi zásady, že bychom se každý měsíc měli
,,podívat“ za kulturou. Spolu se studenty se nám podařilo vybrat takové koncerty, které
byly různorodé a které v žádném případě nepřipomínaly klasické výchovné koncerty,
které my starší dobře známe z dob naší školní docházky. Namátkou bych připomněl
Novoměstský symfonický orchestr, část orchestru tvoří naši studenti, vynikající jazzové
trio Jakuba Hlobila z Prahy nebo koncert Jana Kryla, bratra známého písničkáře a bás-
níka Karla Kryla. Koncerty se setkaly s kladnou odezvou nejen proto, že interpreti všech
koncertů byli skutečně výborní, ale určitě i proto, že jsme se se studenty domluvili,
jakou hudbu chtějí slyšet. Nepodařilo se nám sehnat pouze balet. Divíte se? Ano, i balet
byl v požadavcích!

Závěrem něco málo o činnosti našich hudebních souborů. Sboreček oslavil dvacet
let svého trvání a narozeniny oslavil více než důstojně. Sjeli se bývalí členové a člen-
ky a připravili v Husově sboru krásný koncert. V tomto roce se Sboreček podíval
znovu do Anglie a získal velké uznání za svoje umění.

Druhý soubor Jiráskova gymnázia Skřivánci měl také důvod k oslavám. Slavil 
deset let od svého založení. Narozeniny oslavil Vánočním koncertem, tentokráte 
v Okresní galerii výtvarného umění v Náchodě. Soubor celkem odehrál pět 
vánočních koncertů, z nichž jeden byl věnován dětem z náchodského stacionáře
Cesta. 

V lednu Skřivánci natočili druhé CD, tentokráte s vánoční tématikou a s názvem
Přišli jsme k vám na koledu.

A pak už následovala příprava na jarní koncerty. S novým repertoárem se Skři-
vánci představili nejprve v Praze, v kostele sv. Alžběty na Festivalu sborového zpěvu,
pak v Náchodě, kde koncert zahajoval hudební činnosti v náchodském zámku, 
v Kostelci nad Orlicí, v kostele sv. Anny a v Mezilesí, kde vystupoval ke Dni matek.

Vrcholem celé úspěšné sezóny ale byla účast na mezinárodním festivalu sborové-
ho zpěvu ve slovenském Vranově nad Toplou. Mezi dvanácti soubory z Evropy 
a několika místními soubory byli Skřivánci jediní Češi a reprezentovali svou vlast
opravdu skvěle. Byli nazváni ,,Sluníčkem festivalu“ a při závěrečném galakoncertu se
jim dostalo dvakrát potlesku na otevřené scéně. Takové sezóny, jako byla ta loňská,
jsou velkou motivací pro další práci.
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Co říci na úplný závěr. Snad jen to, co bylo úplně na začátku. Musica viva.
Mgr. Milan Poutník

PĚVECKÝ SBOR STUDENTŮ – SBOREČEK

Školní rok 2005–2006 přinesl hned na svém začátku vzácnou událost, kterou byl
slavnostní koncert ke 20. výročí založení Pěveckého sboru studentů. Konal se 8. října
2005 v náchodském Husově sboru, kde se sešli bývalí i nejmladší členové Sborečku,
zástupci všech jeho generací od roku 1984 až do současnosti. Vznikl tak 130členný
sbor, jehož vystoupení se stalo výjimečným zážitkem pro všechny zpěváky i jejich
posluchače. Na programu byly nejoblíbenější skladby z celé dvacetileté historie Sbo-
rečku. Závěr koncertu patřil písním z muzikálu West Side Story od L. Bernsteina,
které byly již mnohokrát na programech koncertů našeho sboru u nás i v zahraničí.

Další činnost sboru pokračovala již s normálním obsazením, tj. okolo 40 zpěváků.
Dne 18. listopadu 2006 zahájil Sboreček svým tradičním vystoupením Náchodský
výtvarný podzim v zámecké galerii a v prosinci pak následovaly vánoční koncerty.

První z těchto koncertů se konal 16. prosince pro studenty Obchodní akademie 
a Evangelické akademie v sále Sokolovny, další vánoční koncert se uskutečnil 
21. prosince pro náchodskou veřejnost v kostele sv.Vavřince. Studentům gymnázia
zazpíval Sboreček svůj vánoční program 22. prosince, jako každým rokem, na scho-
dišti.

Začátkem ledna 2006 zpíval Sboreček na stužkovacím plese a koncem měsíce pak
na náchodské radnici při předávání diplomů absolventům Vyšší školy stavební
arch.Jana Letzela.

Ve dnech 22. až 30. dubna 2006 odcestoval sbor na zájezd do Anglie. Koncertní 
i mimokoncertní program zájezdu byl velmi bohatý. Zahrnoval dva večerní koncer-
ty (Salford, Walkden), tři menší vystoupení (Manchester, Salford, Warrington). 
V Manchesteru studenti navštívili radnici, dům hudebních nástrojů, areál fotbalové-
ho stadionu Manchester United, galerii a další zajímavosti. Dále absolvovali také pro-
hlídku historického Chesteru s místním průvodcem a zavítali i do radnice a městské-
ho centra Warringtonu . V pátek 28. 4. navštívili studenti za krásného počasí jezerní
oblast Like District, kde byla součástí programu i cesta lodí přes jedno z velkých
jezer. Sborečku se po celou dobu pobytu v Anglii věnovala prof. Drahomíra Benešo-
vá, která od dob, kdy učila na gymnáziu, až do dnešních dnů sjednala a připravila
pro Sboreček už 7 zahraničních zájezdů. První byl do Dánska v roce 1992 a dalších
6 pak do Anglie.

Bezprostředně po návratu z cest po Anglii ( 2. května 2006) zahajoval Sboreček
vernisáž výstavy výtvarných prací studentů festivalu „Prima sezona“ v nové recepci
hotelu Beránek. Koncem května a začátkem června pak zazpívali studenti letošním
maturantům při předávání jejich vysvědčení v aule gymnázia.

V neděli 25. června absolvoval Sboreček samostatný koncert v České Skalici 
v pořadu „Dostaveníčko“, který se konal v zahradě vily Čerych. Tento koncert nebyl
pro zpěváky úplně jednoduchý, protože i když se konal v podvečer a byl rozdělen
přestávkou, na každého doléhalo dusno horkého červnového dne a náročná akusti-
ka zpívání pod širým nebem.

Závěrečný tradiční koncert v náchodské galerii 29. června, byl nazván „Koncert
mezi sochami Jasana Zoubka“. Právě před 10-ti lety v roce 1996, ve stejnou dobu 



a na stejném místě uskutečnil Sboreček také „Koncert mezi sochami“. Tehdy to byly
sochy Olbrama Zoubka. Tato vzácná shoda okolností měla ještě své pokračování,
protože oba koncerty provázel slovem prof. Aleš Fetters.

Upřímné poděkování náleží všem studentům, kteří pracovali v tomto školním roce
ve Sborečku, také jeho bývalým členům, kteří tak báječně zpívali na výročním kon-
certě, i všem ostatním, kteří sboru pomáhali. Díky vzácnému setkání členů všech
generací Sborečku na koncertě v říjnu 2005 bude tento školní rok jedním z těch, 
na které se nezapomíná.                                               Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr

DRED

Představení
● Lehká zemitá plocha na festivalech Modrý kocour v Turnově a Šrámkův Písek

v Písku
● Na začátku nebyl logos ale pogos na přehlídce v Kostelci nad Orlicí a v Open

Air programu festivalu Divadlo evropských regionů
● Dramatizace poezie F. G. Lorcy Korida Lorca v rámci Dnů  španělské kultury 

v Náchodě
● Dramatizace pohádky B. Němcové Sedmero krkavců v rámci Festivalu bácho-

rek v České Skalici
● Příprava listopadového Dne poezie
● Spolupráce s Výstavním prostorem Galerie Slávie v Náchodě – vernisáže – 

performance – pumformance

DRED
jako

Dočasné REcitační Divadlo – Korida Lorca a Den P
jako

Dočasné REpunkové Divadlo – Na začátku nebyl logos ale pogos
jako

Dočasné Robustně Evangelické Divadlo – Lehká zemitá plocha
jako

Dočasné Radikálně Expoziční Divadlo – Performanční Pumformance
jako

Dočasné Ravenovsky Enfantilní Divadlo – Sedmero krkavců

Bravo Lorca! Punk‘s not dead! Zkrkavčete! Písek! Celá zahalena v černém! 
Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů! Budiž světlo! Turnov! Je to boží dar! 
Ať žije repunkblika! R.Pum.R.! Kostelec! Za dávných a dávných časů …! Býk 
dodýchal! Prostor pro poezii! Hradec! Slávie, dej, dej gól! Hrst proti nestačí! 
Na počátku bylo pogo! Náchod! Básněte, básníci! A teď se vám svěřím s něčím
důvěrným! Už nezbývá než pustina! Skalice! Nebo! A to pogo bylo od Boha! 
A žili šťastně až do smrti!                                                                 Štěpán Macura

KAREL JAROMÍR ERBEN ZAUJAL

Erbenova Kytice patří bezesporu mezi poklady naší národní literatury. V řadách
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učitelské obce se často diskutuje, zda ještě klasiky 19. století zařazovat do učebních
plánů literatury s poukazem na fakt, že jejich tvorba mladé lidi neosloví. Navzdory
těmto názorům zaujímají klasikové české i světové literatury 19. století pevné místo
v učebních osnovách a plánech výuky literatury středních škol. Je na nás, učitelích
českého jazyka a literatury, jaké osobní stanovisko zaujímáme k literárním skvostům
mnohdy již nestorů literární klasiky, jak procítíme jejich tvorbu a promyslíme meto-
dy zprostředkování těchto autorů studentům. Perlou literatury poloviny 19. století je
miletínský rodák K. J. Erben. Jeho balady Vodník a Polednice recitovaly ze školních
čítanek celé generace dětí. I ve druhém ročníku gymnázia je v hodině literatury Erbe-
novi věnován prostor. A studentkám a studentům třídy 2.B se podařilo dát novou
podobu Štědrému dni ze sbírky Kytice. Vzděláni teoreticky a motivováni moderní
verzí filmového zpracování jednotlivých balad sbírky je nadchla myšlenka vytvoření
vlastního scénáře k dramatizaci balady Štědrý den. S velkým entusiasmem se na jeho
tvorbě podílelo všech dvacet devět studentů třídy. Tvořily se návrhy scény, kostýmů,
hudby, recitačního sboru, volily se jednotlivé postavy. Zkoušelo se ve volném čase 
v aule gymnázia. V postavě Hany a Marie se představily Barbora Hanušová 
a Jarmila Matyášová, mládence sehrál Tomáš Burdych. Juraj Hartman doprovázel
jednotlivé scény emotivní hrou na klavír. Nechyběl ani symbolický kolovrat a lidové
dívčí kostýmy, které zajistili neméně nadšení rodiče. Se zdramatizovanou baladou
studenti hostovali v náchodské zámecké galerii na jubilejním koncertě souboru 
Skřivánek a v adventním období pro studenty našeho gymnázia. Studentky a studenti
2. B svým vystoupením zaujali své vrstevníky, jejich prostřednictvím zaujala i tvorba
Karla Jaromíra Erbena.

Blanka Dvořáčková

EKOVÝCHOVA NA JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU

Ekologické semináře
Náplní ekologických seminářů jsou především vycházky do přírody a exkurze 

na zajímavé lokality, poznávání rostlin a živočichů, studium problémů spojených 
s ochranou přírody atd… Ze školního roku 2005/2006 stojí za zmínku prohlídka
záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři, návštěva suťových lesů 
v Babiččině údolí nebo exkurze v přírodní rezervaci Peklo, kde jsme navštívili zacho-
valé zbytky bukovo-jedlových lesů, rašeliniště a orchidejové louky. Pod vedením
ornitologa J. Vrány jsme měli možnost pozorovat hnízdící sokoly v Teplických ska-
lách, přírodní rezervací Dubno nás provedl pracovník z krajského odboru životního
prostředí Jan Novák. Na exkurzích jsme viděli mnoho krásných a velmi vzácných
kytiček, zmiňme alespoň masožravku rosnatku okrouhlolistou nebo orchideje – vsta-
vač mužský, vstavač osmahlý, prstnatec májový a prstnatec pleťový. Na rašeliništi 
u České Čermné jsme pomohli s odklizením náletové vegetace a s vyhloubením jezír-
ka, které poslouží k rozmnožovaní obojživelníků. Na semináři jsme také řešili něko-
lik projektů. Například v projektu Náměstí jsme se zabývali příčinami i možnostmi
řešení špatné dopravní situace v náchodském centru. V rámci projektu Povodně jsme
ve spolupráci s městským muzeem studovali s pomocí historických map a fotografií
změny v krajině, které se mohou spolupodílet na vzniku ničivých povodní. Při pří-
pravě akce Týden pro Zemi zpracovali studenti výsledky těchto projektů do podoby
velkoformátových posterů, které byly vystaveny na chodbách gymnázia. Největší
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ohlas měl projekt Náměstí, který byl několikrát prezentován i v tisku a na který rea-
govala i náchodská radnice včetně pana starosty.

Nejpilnější ze studentů se věnují ochraně přírody i mimo školu – pomáhali jsme
například s kosením ohrožených mokřadních luk v orlickém podhůří, na Broumov-
sku jsme pomohli s ochranou obojživelníků při jarním tahu. Ve spolupráci s ČSOP
Jaroměř se chystáme převzít do své péče rašeliniště a podmáčenou louku 
pod Dobrošovem, kde bychom chtěli dlouhodobou údržbou (sečení a odstraňování
náletu) napomoci k záchraně těchto ohrožených biotopů.

Týden pro Zemi

Ve dnech 18.–21. 4. jsme oslavili na naší škole mezinárodní svátek ochrany příro-
dy Den Země, který byl součástí velké osvětové akce Týden pro Zemi. Studenti vyro-
bili a nainstalovali na školní chodby naučné tabule k různým ekologickým problé-
mům, ze kterých se mohl každý dozvědět, jak může přímo či nepřímo přispět 
k ochraně přírody. K vidění zde bylo i několik dalších výstav: výstava Vyhubená 
a ohrožená zvířata seznámila studenty s osudem zvířecích bytostí, které člověk svým
jednáním buď úplně vyhubil, či přivedl na pokraj zániku. Organizace Ekologický
právní servis nám zapůjčila putovní výstavu Ibry Ibrahimoviče Příběh sedláka 
Rajtera – fotografie dokumentující vyvlastňování zemědělské půdy v průmyslových
zónách. Občanské sdružení Nesehnutí poskytlo výstavu kritizující zapojení ČR 
do mezinárodního obchodu se zbraněmi. K vidění byly i krásné fotografie naší stu-
dentky Elišky Hnátnické o putování norskou přírodou. Všechny výstavy byly 
v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. Během tohoto týdne se stu-
denti mohli zúčastnit také mnoha zajímavých besed. RNDr. V. Lemberk pohovořil 
o kráse ruského Kavkazu a mizejícím světě tropických pralesů v Indonésii (přednáš-
ka oceněná Cenou cestovatelů jako nejlepší v r. 2004 na Mezinárodním setkání cesto-
vatelů Cesty 2004). Ornitolog J. Vrána nás seznámil s historií a problematikou reint-
rodukce sokolů v Teplických skalách. H. Mazuchová vysvětlila dětem příčiny ohro-
žení našich dravců a v tělocvičně předvedla ukázky sokolnického výcviku dravých
ptáků. O problémech, které tíží naše město (doprava, náchodský obchvat), a o fun-
gování městské samosprávy jsme diskutovali s pracovníky městského úřadu. 
Za finanční a hmotnou podporu akce děkujeme zejména: MÚ Náchod
– odbor životního prostředí, Pivovar Náchod a.s a MOZ graphics –
reklamní studio Náchod. Jan Ježek

PROJEKT ADOPCE NA DÁLKU

Určitě stojí za zmínku, že naši studenti finančně podporují vzdělávání chudých dětí
z rozvojových zemí. Konkrétně se studenti tříd prima A, kvinta B, septima A, 3. B, 4.
A a 4. B zapojili do mezinárodního humanitárního projektu, který umožňuje zájem-
cům „adoptovat na dálku“ dítě z chudé indické či africké rodiny a formou pravidel-
ných finančních příspěvků umožnit těmto dětem přístup k jinak nedostupné školní
docházce. Naši studenti sponzorují již 4 děti a dávají tak šanci čtyřem
konkrétním lidem změnit svůj osud k lepšímu! Všechny sponzorované děti
ve škole prospívají a naši studenti jsou s nimi v pravidelném písemném kontaktu.
Všem studentům zapojeným do projektu patří naše uznání.                        Jan Ježek
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Seznam studentů ve školním roce 2005–2006
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním.

Třída: prima A
Třídní učitel: Nývltová Jindra
*Balcar Michael, *Bartoš Marek, *Brátová Veronika, *Duchanová Marie, *Fišer Jan,
*Fišerová Eliška, *Franková Patricia, *Hájek Květoslav, *Hrabčuk Vojtěch, Hrubý
Jan, Kocourková Barbora, *Kosinka Jakub, *Král Šimon, *Kulek Michal, *Kvirenc
Radim, *Macková Jana, *Malinová Lenka, *Mervartová Michaela, *Nguyenová
Ngoc Han, Pinkasová Eva, Rufer Daniel, Schwarz Martin, *Slavíková Markéta, *Šim-
ková Tereza, Štěpánová Václava, *Vláhová Kristýna, Voborník Tomáš, *Zakouřil
Jakub, *Zelená Lenka, *Zikmundová Anna

Třída: prima B
Třídní učitel: Mgr. Horák Aleš
Ducháč Michal, *Fanta Matěj, Fialová Lenka, Havrdová Tereza, *Hladík Daniel,
Hlávko Petr, *Houfková Barbora, *Jechová Klára, *Jermanová Lucie, Kačerová
Ilona, Kecová Andrea, Kopecký Michal, Markov Ondřej, *Miltová Anna, Pácl
Tomáš, *Papežová Iveta, *Pitaš Marek, Prokopová Klára, Pultar Petr, *Remešová
Eliška, *Schneiderová Lucie, *Skácel Filip, *Skovajsová Sára, Součková Sabina, *Ště-
pán Jan, *Valášek Jiří, Vaněk Michal, Vanický Tomáš, *Vlčková Radka, *Žibřidová
Kateřina

Třída: sekunda A
Třídní učitel: Mgr. Hronková Lenka
Čtvrtečková Lenka, Dörner Lukáš, Heinzel Arnold, Holečková Anna, *Hornáčková
Heidi, *Hrabčuková Barbora, Ivanova Olga, Král Jan, Kvapilová Karolína, 
Lambertová Eva, Listoň Vojtěch, *Matoulek Matěj, Matyska Jan, *Němečková Pavla,
*Pich Václav, Preclíková Stanislava, Prouza Daniel, *Prouza Jakub, *Pšenička Otakar,
Rak Tomáš, Richtrová Eva, Rousková Pavla, Sotonová Jana, *Šmídová Klára, 
Šplíchalová Zdislava, *Vláhová Alžběta, *Voborník Josef, *Vorlová Veronika, 
*Vydra Matěj

Třída: sekunda B
Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav
*Barešová Lucie, *Bártová Barbora, Blaha Ludvík, *Čápová Alžběta, *Darebník
Radim, *Fišer Ondřej, *Franc Jakub, *Hejzlarová Anna, *Horáčková Veronika, *Kali-
vodová Lenka, Kosinková Kateřina, *Koubková Barbora, *Kubečková Kristina,
*Macek Šimon, *Matěna Daniel, *Matyska Jan, *Mertlík Filip, *Míl Ondřej, Minaří-
ková Markéta, Pacner Jiří, Patriková Katrin, Pokorný Michael, Roztočil Jan, *Rýgr
Petr, *Skovajsová Klára, Smola Tomáš, *Středa Jan, Šimková Michaela, Škodová
Klára, *Štěpánová Žaneta, *Vanická Tereza

Třída: tercie A
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan
*Dostálová Alena, *Dusbabová Iva, *Dvořáčková Simona, *Hájková Petra, *Horáko-
vá Johana, Hůlková Adéla, Jezberová Pavla, Kováříčková Kristýna, Krtička Antonín,
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*Ludvík Adam, *Lý Quynh Huong, *Macková Terezie, *Málková Anna, Michlová
Barbora, Mládek Slavomír, *Navrátilová Andrea, Nýč Aleš, *Oraská Pavlína, *Papež
Radek, Prchal Ondřej, Rak Radek, Rohan Jan, *Sodomková Andrea, *Správka
Matěj, Šnorbert Jakub, Špatenka Jan, Thérová Nikola, *Tomášová Adéla, *Valtar
Jakub, Zídková Markéta

Třída: tercie B
Třídní učitel: Forejt Ivo
Ansorge Martin, Cvejnová Šárka, Demartini Iveta, Drašnarová Zuzana, Fraňková
Hedvika, *Gábrlová Lucie, Gonáková Andrea, *Hargitaiová Kristýna, Horáková
Michaela, Hrubý Tomáš, Kalibánová Pavlína, Klabačková Sáva, Macková Michaela,
Nešetřilová Klára, *Nováková Dominika, Pfeifer David, *Prause Michal, *Rejlová
Taťána, Řada Jakub, Řadová Helena, Siegel Jiří, Sichrovský Chananel, *Šimbera Jan,
Šmejkalová Dita, Šrůtková Petra, Varmus Šimon,  Vašíček Ondřej, *Vláhová Tereza,
Závojko Tomáš

Třída: kvarta A
Třídní učitel: Mgr. 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: kvarta 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 Bar-
bora, 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, *Šimo-
nová Anežka, Šnajdrová Barbora, Šulcová Andrea, Švorc Michal, Tichá Julie, Vobor-
ník Jan

Třída: kvinta A
Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva
Adler Filip, Balcarová Aneta, Balcarová Marcela, *Borůvková Alžběta, Hornych
Lukáš, Hůlková Johana, Jakl Radek, Jánský Michal, Jirásková Ludmila, Jirman Mar-
tin, 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, Var-
mus Tadeáš, Vávra Ivan, *Zelená Magdaléna, Zídka Václav

Třída: kvinta B
Třídní učitel: Venclíková Iva
Bartoš Lukáš, Bergerová Pavlína, Faltová Jana, Hedvík Adam, Horčičika Lukáš,



63

Hynek Jakub, Ježdíková Lenka, *Kábrt Martin, *Kavková Michaela, Kopecká Mar-
kéta, *Lambert Vladimír, Macek Petr, Pacner Jan, *Pitřinec Jan, Poláčková Veronika,
Přibyl Petr, Rajs Jiří, Řada Michal, Sichrovský Samuel, Slavíková Kristýna, *Svato-
šová Iveta, Šmídová Barbora, *Štěpánová Ludmila, Štěpánová Věra, Venclová Klára,
Wagnerová Aneta, *Zeinerová Lucie, Zmušková Nika

Třída: sexta A
Třídní učitel: Rojtová Iva
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, *Polák Petr,
Pultar Jaroslav, Rýgrová Anežka, *Sedláčková Pavlína, Škoda Dominik, Šmída Jan,
Štěpař Miloš, *Umlauf Tadeáš

Třída: sexta B
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard
Balcar Vladimír, *Celbová Petra, Dušek Petr, Hejzlar Jakub, Hejzlarová Anna, Chrás-
ka Petr, Jansa Michal, Jirásková Alžběta, Knap Jiří, Kubečková Věra, 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: septima A
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana
*Adamu Zdeňka, Hedvíková Eliška, Hejzlarová Miriam, Hrdličková Kateřina, Hro-
mádko Leoš, Jára Miloslav, Jedličková Blanka, Jeništa Jan, Kováříčková Irena, Krtič-
ková Tereza, *Máslová Monika, *Matějů Miroslav, Miholová Monika, Minařík Jiří,
*Mrázková Simona, *Petránek Karel, Plachá Karolína, *Sedláčková Kateřina, Škarda
Šimon, Škoda Jáchym, *Šolcová Jana, Štěpán Vojtěch, Šubrt Vojtěch, Šulcová Jana,
Vlach Lukáš, Zelený Jiří

Třída: septima B
Třídní učitel: RNDr. Preclík Jan, Ph.D.
Benešová Adéla, Benešová Iva, Cvejn Michal, Dostál Matěj, Fiala Marek, Horváth
Jindřich, *Jezberová Petra, Knytl Vladislav, Kordina Jan, Lacinová Andrea, Měřinská
Kristina, Mikšovská Lucie, Míšková Lenka, Myšák Jan, Neumannová Radka, Pitřinec
Tomáš, Preclíková Martina, Ptáček David, Soldánová Tereza, Svatoš Jiří, Šimonová
Marie, Špaček Antonín, Tichý Marek, Vondrák Oldřich, Votavová Barbora, Votroubek
Josef

Třída: oktáva A
Třídní učitel: Jaroušová Jiřina
Bartoš Pavel, Černá Kateřina, Darebník Martin, Faltová Vendula, Hartmanová
Lenka, Hornych Petr, Jánský Tomáš, Jeřábek Jiří, Jirka Jan, Joudalová Eliška, Korbo-
vá Tereza, Koselová Veronika, Kuchta Lukáš, Lichter Martin, Linhartová Adéla, Mar-
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tinec Jakub, Matěna Igor, Myšáková Gabriela, *Nováková Marie, Palečková Lenka,
Potocká Veronika, *Škardová Alžběta, Vančáková Klára

Třída: oktáva B
Třídní učitel: Vrátilová Hana
Beneš Ondřej, 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, Vašíč-
ková Lenka, Zatloukalová Ilona 

Třída: 1.A
Třídní učitel: Fišerová Jitka
*Ansorge Antonín, Brustman David, *Franěk Hugo, *Gottwaldová Lucie, Hargitaio-
vá Jana, Kálalová Jiřina, Kratochvíl Marek, Kratochvílová Alena, Kroiherová Tereza,
Kubíček Jaroslav, Kučerová Monika, Kupka Jan, Müller Michal, Nosek Jakub, Nyk-
líček Jiří, Petera Lukáš, Pichová Jiřina, Popek Karel, *Ravingerová Aneta, Renfusová
Stanislava, Staněk Jan, Stárek Jaroslav, Šplíchalová Iva, Štěpán David, Švábová Mag-
daléna, Ungrová Zdislava, Vávra Jiří, Vondráčková Eliška, *Vykoukalová Lenka,
Zelený Matěj

Třída: 1.B
Třídní učitel: Mgr. Misarová Hana
Balcarová Lydie, Branda Tomáš, *Dostál Pavel, Dundálek Jan, Erlebachová Adéla,
Hanousek Vít, Hanuš Jakub, Havlíková Lucie, Heinzel Martin, Homolková Barbora,
Hubková Tereza, Hůlka Jiří, Hýbl Martin, Jedlička Milič Silvestr, Kačerová Kristýna,
Kaválek Tomáš, Kuldová Kristýna, Maierová Kateřina, Ožďan Pavel, Pátek Matěj,
Přibylová Zuzana, *Rázlová Aneta, Rydlová Marie, *Stonjek Patrik, Stránská Karolí-
na, Šára Miroslav, Šticha David, Vlček Jakub, *Vlček Karel, Vrátná Adéla 

Třída: 2.A
Třídní učitel: Polák Zdeněk
Brátová Anna, *Dědková Eva, Dočekalová Tereza, Hašková Martina, Hrubý Petr,
Jaklová Iva, Jirásková Anna, *Kudrnáčová Nikol, Kůra Jiří, Kůrka Jakub, Marková
Pavla, Marková Pavlína, *Mědílková Klára, Polická Jana, Recinová Pavla, Ritschelo-
vá Adriana, *Rýdl Pavel, Ságner Petr, Schuma Josef, Skořepa Matouš, Soukupová
Martina, Šiková Pavla, *Šimon Michael, Šubert Štěpán, *Tošovská Michaela, Třísko-
vá Simona, Vlčková Petra, Zeisková Radka

Třída: 2.B
Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka
Borůvková Ludmila, Brátová Ludmila, Burdych Tomáš, Droščáková Michaela, Gie-
ciová Zuzana, Goubejová Dana, *Hanušová Barbora, Hartman Juraj, Knappová Judi-
ta, *Kulková Martina, Kupka Tomáš, Macková Kristýna, Martincová Tereza, Masai-
la Kanstantsin, Matyášová Jarmila, Michlová Veronika, Obalová Pavlína, Paulíčková
Vladimíra, Raková Iveta, *Rinnová Eliška, Suchánková Veronika, *Svatoňová Kate-
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řina, *Šichová Kamila, Šimůnková Pavlína, Šmídová Lucie, Tajchmanová Eva, Ull-
werová Šárka, Vachková Rita, Zákravská Šárka

Třída: 3.A
Třídní učitel: Štegerová Věra
Antlová Petra, Bergmannová Pavlína, Čejchan Jiří, Dostál Martin, *Dundálek Jakub,
Dvořáčková Gabriela, *Jarkovská Adéla, *Kafka Petr, Kálalová Anna, Kulhavá
Zdeňka, Lantová Kristýna, *Mádrová Martina, Milt Ondřej, Molnár Jan, Naglová
Martina, Neuschl Martin, Nymš Jiří, Přehnilová Jolanta, Rufferová Tereza, Simon
Vratislav, Slezáková Renáta, Středa Jan, *Suchánková Petra, *Šebestová Jana, Šourek
Gustav, Šrollová Veronika, Štolbová Lenka, *Urbanová Veronika, Vacek Zdeněk,
Vecko Václav

Třída: 3.B
Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán
Bejr Štěpán, Cvetanov Boris, *Debelková Ludmila, *Doležalová Barbora, Fišer Jiří,
Hornová Alice, Hornych Petr, Hrnčířová Petra, *Ječmínková Martina, Jelínek Tomáš,
Kastnarová Zuzana, *Knoulichová Kamila, Lindr Petr, Mazancová Hana, Mědílková
Darina, *Novotná Aneta, Nývltová Veronika, Pavlová Eliška, Ptáčková Veronika,
Rejchrtová Jana, Rejtharová Lenka, Rousková Zuzana, *Syrovátková Jana, Tomášo-
vá Monika, Trojovská Eva, *Tupcová Karolína, Vávrová Lucie, Vlček Jan, Voborní-
ková Markéta, Vondráček Jakub

Třída: 4.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, Hejzla-
rová Kateřina, *Hnátnická Eliška, Hrachová Soňa, Hrnčíř Zdeněk, Jahelková Rena-
ta, 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, *Zít-
ková Věra

Třída: 4.B
Třídní učitel: Mgr. Kolářská Jana
Čápová Markéta, Čejchanová Martina, Čermáková Hana, *Čtvrtečková Iva, *Divo-
ká Simona, Dostálová Kateřina, Hanušová Lucie, Hartmannová Leona, Hejčl Pavel,
Hepnarová Lucie, Holečková Kateřina, Hýbl Tomáš, Králíček Jan, *Mervart Domi-
nik, Nováková Zuzana, *Obstová Ivana, Pavlištová Judita, Peroutková Zuzana, Pin-
kavová Eva, *Richterová Šárka, Slavíková Jitka, Světlík Daniel, Štichová Markéta,
Tilgová Eva, Valtová Alžběta, Vávrová Edita, Vejrová Pavla, Vítová Lucie 
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-  výjimečná  příležitost  pro  studenty- výjimečná příležitost pro studenty  
  

C o  j e  t o  k o n t o  Gaudeamus2?  
 
Konto Gaudeamus2 je balíček produktů a služeb určený mládeži a studentům od 15 do 30 let, kteří jsou 
studenty řádného studia na střední škole, odborném učilišti, vyšší odborné škole nebo na vysoké škole. 

C o  n a b í z í  k o n t o  Gaudeamus2?  
  
Základní verze balíčku Gaudeamus2   -   účet veden zcela zdarma
• účet je založen a veden ZDARMA 

- výpisy zasíláme  ZDARMA 
• Vaše prostředky budou úročeny nadstandardní úrokovou sazbou  
• ZDARMA elektronickou mezinárodní platební kartu Styl karta Maestro.  
• účet můžete obsluhovat ZDARMA prostřednictvím telefonního bankovnictví Expresní linka KB 
• k obsluze svého účtu můžete také ZDARMA využít Mobilní banku (GSM banking) 
• pro ty z Vás, kteří využívají Internet, nabízíme opět ZDARMA možnost obsluhy konta prostřednictvím internetového 

bankovnictví Expresní linka Plus.  
• můžete získat nezajištěný debet (čerpání účtu do minusu), Kreditní kartu ( úvěr čerpaný kartou ) pro studenty nebo 

studentský úvěr do výše až 500.000,- Kč 
• zařídíme pro Vás zcela ZDARMA mezinárodní studentskou kartu EURO<26, pomocí které můžete využívat slevy na 

ubytování, dopravu, vstupné do galerií, muzei nebo při nákupech ve více než 30 zemích Evropy! 
• Slevy u externích partnerů – Student Agency, Alpine Pro,  Adventura, Tutor, Mobility… 

- využijte více než 100 000 rozmanitých slev a výhod … ( více na internetu: www.kb.cz ) 
 

• Peněžní bonus 333 Kč. 
 
Určitě chcete získat i nadstandardní verzi balíčku Gaudeamus2 

- verze s průhlednou mezinárodní embosovanou platební kartu s cestovním pojištěním, se všemi výběry z 
bankomatů KB ZDARMA, s internetovým bankovnictvím Mojebanka, s virtuální platební kartu E-card pro bezpečné 
platby přes internet … 
 

Co budete potřebovat k založení konta Gaudeamus2? 
• vzít  si s sebou průkaz totožnosti + další osobní doklad (např. kartička od zdravotní pojišťovny, řidičský průkaz …) 
• Potvrzení o studiu každý rok? S námi NE !!!  
 

Kde můžete uzavřít konto Gaudeamus2? 
 
Veškeré potřebné záležitosti pro Vás rádi zařídí naši bankovní poradci Regionální pobočky Komerční banky, a.s. v Náchodě: 
 

• Náchod, Palackého 20, kontaktní osoba – Jana Jindrová (tel. 491 412 120 ) 

 

při založení konta Gaudeamus2  obdržíte DÁREK :-))) 

http://www.kb.cz/
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